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Stichting Wooldrikpark



Waarom Stichting
Gemeente wil beheer sportparken onderbrengen bij 
verenigingen. Vroeger waren er echter twee verenigingen op 
het park: moeilijk afspraken maken over onderhoud, gebruik 
kantine, verdeling gelden etc.
Advies gemeente : maak een Stichting
Voor gemeente ook gemakkelijker om zaken mee te doen.
Na de fusie tot TV Het Wooldrik is de stichting blijven bestaan.

Doel Stichting
Het in eigendom verwerven,  het beheren, renoveren, 
onderhouden en exploiteren van het sportpark



Doel  bereiken 
Door overeenkomst met de gemeente, de vaste en  
incidentele gebruikers aan te gaan

Wie in bestuur Stichting
Vijf personen in bestuur
Drie onafhankelijk (Gerard Wagelaar, Gertrud Vogel, Andre le 
Loux)
Twee aangewezen door de vereniging (Jan Nijhuis, Herman 
Bronsvoort)

Rooster van aftreden (drie jaar)



Renovatie Kantine 1995



Grote aankopen
Aankoop accommodatie   1998   Fl 375,000  (€ 170.000)
Wel via vestiging erfpachtrecht .

Beheer banen en omliggende gronden. 



Achter de kantine  zag het er niet uit



Er moest heel veel gebeuren



En het gebeurde dus ook….. 

.......... met veel vrijwilligers



Het jaarlijkse onderhoud van de 
gravelbanen …

….. een enorme klus



Belijnen veel  en ook nauwkeurig werk



Bekostiging
Lening gemeente 1998
Lening is voor financiering park en voor opbouwen reserve 
groot onderhoud
Aflossen in 25 jaar  
Erfpacht loopt tot 2023. 
Daarna geen erfpachtbetalingen meer

Lening voor Smashcourt 2008
Aflossen in 15 jaar
Overige bijdragen (vereniging, eigen geld stichting, subsidie)



Bekostiging
Overige inkomsten
ØBijdrage vereniging
ØSponsorinkomsten
ØVerhuur derden
ØPacht kantine
ØRente op leningen

Uitgaven
ØDotatie
ØOnderhoud
ØBaanonderhoud
ØEnergie
ØAlg.kosten  (tennisballen)
ØAfschrijving Erfpacht en rente
ØAfschrijving gebouwen + inventaris
ØAfschrijving Banen en rente
ØAfschrijving machinepark
ØOverige lasten (OZB ,verzekeringen
ØExploitatieresultaat



Schuld
üErfpacht afgelopen eind 2023
üLening Baanrenovatie afgelopen eind 2023
üDan schuldenvrij !!!!!!!!!!



Veel vrijwilligers
Groenploeg    
Onderhoudsploeg
Groundsman

Van putjes schoonmaken via blad harken  tot nieuwe 
kleedkamers

Vergrijzing slaat toe,
Er moeten vrijwilligers bijkomen !!!!!!



De Groenploeg in actie



En in teamverband



Apparatuur
Bladzuiger
Bladblazer
Trekker
Aanhanger
Bosmaaier  
Zitgazonmaaier
Kantenknipper

En natuurlijk ook apparatuur in de Keuken !!!!
en voor de onderhoudsploeg



Grote Werken
Smashcourtbanen 2008
Kantine 2009
Speeltoestellen 2009
Opslagruimte 2010
Herenkleedkamer 2010
Terras en Terrasparasols 2011
Dameskleedkamer 2012
Toiletten kantine 2012
Isolatie kantine 2013
Geluidsinstallatie bar 2013
Banken/bloembakken 2014
Uitbreiding Opbergruimte 2014



Overkapping Aanhanger



Renovatie kantine



Met vereende krachten



Dit oogt al veel beter



Een knap staaltje 
vakmanschap



En ook het terras komt 
aan de beurt



Vrijwilligerswerk ??



De herenkleedkamer wordt vernieuwd



Veel sloopwerk



En dan het nieuwe interieur



De laatste hand(en)



En ook aan de kleintjes wordt gedacht………..                                 

Speeltoestellen



Extra berging



Toekomstige Werken
Vervangen en isoleren dak
Nieuwe riolering / nieuw wegdek
Omheining terras
Led-verlichting  
Toplaag banen



Werkzaamheden 2015
Voegen achterzijde kantine
Omheining terras
Tegels leggen
Binnenkant kantine schilderen
Plaatsen speelgoed attributen
Plaats stalling aanhanger ombouwen tot werkhok
Kast voor benzine, smeermiddelen
Gasflessen berging



Bedankt voor uw aandacht en …….. Oh 
ja,

we kunnen altijd 

vrijwilligers gebruiken

ook wel voor losse “klusjes”


