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Uitbreiding stokkenloodsen en de fietsenstalling 
In het voorjaar 2022 is de uitbreiding van de stokkenloods  gerealiseerd.  Er 
zijn 54 brede lockers geplaatst, waarvan de helft met een elektrische 
voorziening.  Ook de nieuwe fietsen-
stalling staat er inmiddels, deze krijgt in 
het najaar nog een schilderbeurt.  De 
kosten van de uitbreiding van de loods, 

het plaatsen van de lockers en fietsenstalling zijn binnen de 
goedgekeurde begroting van €34.200 gebleven.   

Het verlichtingsproject 
Dit project om de gehele buitenverlichting op elkaar aan te sluiten inclusief de verlichting op de 
parkeerplaats en de oprijlaan is vertraagd door technische problemen.  De bewegingsmelders werkten niet 
zoals verwacht in combinatie met de lichtsensoren.  Er zijn experts bijgehaald en die vermoeden dat het 
probleem is ontstaan door bomen en overhangende takken die te dichtbij de sensoren zitten.  Wij 
verwachten dit project alsnog dit jaar te realiseren. 

Asbestsanering en nieuwe daken voor de greenkeepersloodsen 
Eind april zijn de asbest dakplaten van 
beide greenkeepersloodsen verwijderd 
en vervangen door een nieuwe 
golfplaten dakbedekking.  Tijdens de 
voorbereidingen bleek dat de voegen 
aan de onderkant van de muren waren 
aangetast  door vallend spatwater van 
het dak (zie foto).  Het voegwerk wordt 
aan de onderkant hersteld.  Om de nieuwe voegen te beschermen wordt er een aluminium dakgoot 
aangebracht.  In de begroting voor dit hele project was een bedrag van €40.000 gereserveerd.  Totale kosten 
inclusief nieuwe dakgoten en voegwerk waren €28.000. 

Wij denken erover om ook zonnepanelen op de kleine loods te leggen, dit dak is niet zo groot maar ligt wel 
mooi op het zuiden.  Geschatte kosten €14.500.  Met de huidige prijzen is zo’n investering redelijk snel 
terugverdiend. 

Fase 2 van de verbouwing: Vergaderruimte, wc-groepen, kleedkamers en bergruimte. 
In november 2021 zijn de bouwplannen fase 2 goedgekeurd voor 
het bedrag van €294.000, waarbij wij hebben aangegeven dat 
indien de kosten boven de €315.000 zouden uitkomen dat wij 
opnieuw uw toestemming zouden vragen.  De prijsstijgingen 
door de coronatijd en de problemen met leveringen uit China 
waren goed ingeschat, nu zijn echter door situatie in de Oekraïne 

de prijzen nog eens 5% gestegen waardoor de totale verwachte kosten zullen uitkomen op € 295.000.  Dit 
bedrag is nu exclusief de mogelijke prijsstijgingen en exclusief technisch onvoorziene situaties.   
Wat betreft de prijsstijgingen stelt de aannemer dat er een kentering in de markt begint te komen. 
Leveranciers vinden andere onderleveranciers, en er worden al projecten geannuleerd omdat banken geen 
hypotheken verstrekken op basis van dagprijzen. De verwachting is dat er niet veel meer zal veranderen, 
prijzen kunnen stijgen maar ook dalen. 

Wij verwachten niet veel technisch onvoorziene situaties tegen te komen, maar we weten niet wat we onder 
de grond tegenkomen.  De afvoer van de nieuwe WC-groepen kan mogelijk via de afvoer van de bestaande 
toiletten in de hal en dan is er niets aan de hand. 

Als target willen wij de kosten onder de €300.000 houden, maar wij vragen toch uw toestemming om het 
maximale budget van €315.000 met 5% te verhogen naar €331.000 omdat wij bovengenoemde risico’s niet 
in de hand hebben. Wij kunnen ook moeilijk halverwege de bouw besluiten om te stoppen. 


