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Inleiding en verantwoording 

De fusiewerkgroep facilitair heeft, als voorbereiding op de voorgenomen fusie tussen vv Surhuisterveen en vv ’t 

Fean ’58, vanaf de zomer 2021 getracht een, zo compleet mogelijk, overzicht te krijgen van alle facilitaire zaken 

binnen onze verenigingen. We hebben ons daarbij gericht op de gebouwen (alle ruimtes ingemeten), (trainings-) 

velden en voetbalmaterialen. Een apart hoofdstuk moet gewijd worden aan de voorraden voor gebruik en 

schoonmaak van de clubhuizen en kleedboxen. 

We hebben hierna drie toekomstscenario’s beschreven. Scenario 1: een ambitieuze nieuwe voetbalclub in een 

nieuwe accommodatie op een andere (ruimere) plek. Scenario 2: een ambitieuze nieuwe voetbalclub op dezelfde 

plek met een nieuw clubhuis en nieuwe kleedboxen. Scenario 3: een ambitieuze nieuwe voetbalclub gebruik 

makend van dezelfde (verbouwde) accommodatie. 

In het voor u liggende rapport werken wij scenario 1 en 3 verder uit. We vinden het van groot belang dat de 

fusieclub voldoende ruimte heeft voor de voetbalactiviteiten en ontmoeting. Wij pleiten daarom voor de start van 

een nieuwe ambitieuze voetbalclub in Surhuisterveen op een terrein met toekomstmogelijkheden en up-to-date 

accommodatie (kantine, opslagruimtes en kleed- en douchegelegenheid). Gelet op de verkoop van een deel van 

het huidige terrein en in acht nemend dat wat er nu aan mogelijkheden ligt al niet voldoet aan de eisen van de 

huidige clubs, laat staan aan de passende vereisten bij de nieuwe club, houden we daarom vast aan een 

uitwerking van scenario 1. 

Argumenten: Te weinig en niet geschikte trainingsruimte in de huidige veldensituatie. 

  Binnen enkele jaren krijgt het kunstgrasveld een andere bestemming en is er geen ruimte om,  

naast benodigde aanvullende trainingsaccommodatie, een vierde veld een plek te  

geven aan ‘t Ketting 

  Afgeschreven doucheruimtes en kleedruimtes (hygiënisch slechte toestand) bij vv ’t  

Fean ’58. 

Te kleine kantineruimte voor de fusieclub. Groeiende club met belangrijk  

verbindende activiteiten (meer dan voetbal!). 

Groei damesvoetbal. 

 

Hoewel we dit scenario verder uit willen werken, hebben we hiervoor meer informatie nodig van de gemeente 

Achtkarspelen en is er oriënterend gesprek gevoerd met de korfbalvereniging om vast te stellen of we bij de 

ontwikkeling van scenario 1 samen op kunnen/moeten trekken. Daarnaast moet onderzoek gedaan worden naar 

mogelijke partners bij het bouwen en in gebruik nemen van een nieuwe accommodatie op een nieuwe plek. 

Gelet op het tijdpad gaan we er van uit dat er op fusiedatum nog geen nieuwe accommodatie op een nieuwe 

terrein is en daarom werken wij scenario 3 uit. We doen dit met als uitgangspunt dat het zeer tijdelijk (maximaal 2 

a 3 jaar) is en willen beide accommodaties in deze tussenperiode, rekening houdend met de mogelijkheden en 

beperkte investeringen, zo efficiënt mogelijk inzetten. 

De commissie Facilitair komt voor 1 mei 2022 met een uitwerking van scenario 3 en een eerste plan van eisen 

voor de gewenste nieuwe accommodatie voor onze nieuwe ambitieuze fusieclub in Surhuisterveen. 

 

Fusiewerkgroep Facilitair Jan van Loon, Martijn Pestman, Gerard Atsma, Jesmer Dolsma, Arjen de Jong 
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Eerst de voorbereiding en uitwerking Scenario 3 

We  gaan er in onze plannen van uit dat de nieuwe accommodatie nog niet (helemaal) gerealiseerd is als de 

fusiedatum (in 2023) daar is. We werken daarom eerst scenario 3 uit. Een voorlopig situatie, voor een zo kort 

mogelijke periode,  gebruik blijven maken van de huidige beschikbare accommodatie. We schrijven daarvoor een 

zo compleet mogelijk plan, waarin efficiënt gebruik van de huidige ruimtes het uitgangspunt is en kleine 

aanpassingen, zonder grote investeringen plaats mogen vinden. We realiseren ons daarbij dat beide clubhuizen 

voor veel leden van de fuserende verenigingen een “huis van ontmoeting” zijn en derhalve keuzes altijd pijn zullen 

doen. Bepaalde keuzes kunnen dan ook niet in de breedte genomen worden. In dit rapport komt de commissie 

Facilitair, op basis van zakelijke gegevens en overwegingen, daarom voor 1 mei 2022 met een voorstel “te 

gebruiken en mogelijke aanpassingen”. 

De inventarisatie/opname van huidige ruimte (zie bijlage 1) is een belangrijk en richtinggevend startpunt geweest 

voor een advies voor een tijdelijke situatie en in onze ogen voor de korte(!) termijn. 

 

Kantine en kleedgelegenheid/douches 

Zakelijke bevindingen (zie voor het overzicht bijlage 1): De kantine van vv ’t Fean ’58 is qua vierkante meters iets 

groter dan de kantine van vv Surhuisterveen. De kantine van vv Surhuisterveen is qua ruimte iets functioneler in 

te richten (weinig lastige hoekjes). De kantine van ’t Fean ’58 is met ongeveer 50 m2  makkelijk uit te breiden door 

de bestuurskamer bij de kantine te trekken (dit kan wrschl. In eigen beheer en zonder veel kosten uitgevoerd 

worden). 

Faciliteiten in de keuken zijn in beide kantines gericht op een beperkte snackcapaciteit. De keuken van ’t Fean ’58 

is net iets meer ingericht op hedentijdse horeca eisen en voldoet ook voor bovenstaand gebruik door meer gasten 

in het clubhuis. Uitbreiding van de frituurcapaciteit kan nog onderzocht worden, maar is waarschijnlijk niet nodig 

of zelfs niet wenselijk i.v.m. veilige werkruimte. 

De douches en kleedgelegenheid van de vv Surhuisterveen zijn niet lang geleden nog helemaal aangepakt en 

vernieuwd en hebben dan ook een duidelijk betere kwaliteit en uitstraling en de ruimte indeling is prettiger in het 

gebruik. 

Bij de kleedgelegenheid vv Surhuisterveen zijn twee ruimtes die goed in te richten en te gebruiken zijn voor opslag 

materialen en met kleine aanpassingen makkelijk in te richten als een ruime verzorgingsruimte. 

Conclusies 

Gelet op bovenstaande stelt de commissie facilitair voor om voor de start van de fusieclub de kantine van vv ’t 

Fean ’58 uit te breiden met de bestuurskamer (verwijdering van twee muurdelen) en deze in gebruik te nemen als 

sportkantine voor de leden van de fusieclub en andere bezoekers van het sportpark. Alle verkoop van drankjes en 

hapjes en andere zaken wordt alleen vanuit deze kantine mogelijk gemaakt (voordeel: geldverkeer tussen 

gebouwen beperken (minder kosten en veiliger)). 

We gaan er, door genoemd gebruik in de eerste jaren, van uit dat de kleedgelegenheid en douches voor de 

uiteindelijke fusiedatum al een opknapbeurt krijgen (einde seizoen 22-23!). 
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De accommodatie van vv Surhuisterveen wordt ingericht als representatieve ruimte voor de fusieclub en 

ingericht/opgedeeld voor de ontvangst van bestuur, scheidsrechter en vertegenwoordigers van tegenstanders van 

het 1e, 2e elftal en Vrouwen 1. Spelers en staf bereiden zich met ingang van het seizoen 2023-2024 voor op de 

wedstrijd, kleden zich om en douchen zich in de daar aanwezige kleedgelegenheid. We kunnen deze ruimte ook 

gebruiken voor ontvangst van sponsoren voor, tijdens en na de wedstrijd van het 1e elftal. 

De ontstane ruimtes in de accommodatie van vv Surhuisterveen zullen ook gebruikt worden voor vergaderingen. 

In het kader van efficiënt gebruik moet hierbij gelet worden op de verwarmingskosten (één vaste 

vergaderavond?). Er blijft één kleine (vergader)ruimte (max. 6 tot 8 personen) in takt naast de kantine in het 

gebouw van vv 't Fean '58. 

De verzorgingsruimte wordt ingericht in één van de ruimtes in het gebouw van vv Surhuisterveen. 

Ook op de trainingsavonden maken genoemde teams (A- en B-selectie en V1) gebruik van deze kleedgelegenheid 

en douches en de daarbij gelegen verzorgingsruimte. Andere (jeugd)teams worden t.b.v. de trainingen bij 

voorkeur zoveel mogelijk ingedeeld in de huidige kleedruimtes van ’t Fean ’58. 

 

 

Als alle kleedruimtes en douches van ’t Fean ’58 zijn ingepland zullen jeugdteams en scheidsrechters voor de 

wedstrijden van de jeugdteams in de ochtenduren van de zaterdag of op avonden ook ingedeeld worden in de 

accommodatie van vv Surhuisterveen. 

Door de ingang voor publiek voor wedstrijden van het 1e elftal te houden bij de kantine van vv 't Fean '58 vindt 

een scheiding van publiekstroom en opkomst van spelers, staf en arbitraal trio plaats. 

 

  



 

5  

Uitstraling en identiteit fusieclub start seizoen 2023-2024 

Juni en juli 2023 zullen in het teken staan van het aanbrengen van onze nieuwe clubkleuren in, op en om de 

aanwezige gebouwen. Alle uitingen worden aangepast aan onze nieuwe identiteit en kleurstelling. Hoewel we het 

als een tijdelijk onderkomen zien, vinden we het belangrijk om direct de nieuwe kleur(en) van de club te 

omarmen! Naast het aanbrengen van de nieuwe clubkleur(en) worden de kleedboxen en doucheruimtes van ’t 

Fean ’58 opgefrist. 

 

 

 

Speelvelden 

 

 

 

 

 

 

Hoofdveld 

De kwaliteit van de beide hoofdvelden ontloopt elkaar niet veel. In het geheel kunnen we concluderen dat bij 

gelijk onderhoud het huidige hoofdveld (C) van vv Surhuisterveen een betere kwaliteit heeft. 

        

Met een tribune en direct bij de nieuwe kleedgelegenheid en ontvangst van 1e, 2e en V1 en direct naast de nieuw 

gekozen kantine ligt het volgens de facilitaire commissie voor de hand om dit veld te benoemen tot hoofdveld van 

de nieuwe fusieclub. 

Punt van aandacht is hier nog even de sponsoruitingen rond beide hoofdvelden en de afspraken met de huidige 

sponsorgroep. Bij langer verblijf op sportpark ’t Ketting moeten de reclame uitingen omgezet worden naar het 

nieuwe hoofdveld.  

Conclusie 

Hoofdveld vv Surhuisterveen (C) wordt hoofdveld nieuw Fusieclub. 

A B 
C 

D 
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Overige velden: 

Kunstgras (veld D),  

Kan intensief gebruikt worden als trainingsveld en voetbalveld, vooral door de jeugd. Omdat voor de 

senioren kunstgras niet als de ideale ondergrond wordt ervaren en omdat de wedstrijden ook meer op 

gras worden gespeeld moet het kunstgras voor de senioren teams meer gezien worden als back-up 

tijdens slecht weer en afkeuren van de overige velden. Op die momenten is het zeker een meerwaarde 

voor de senioren. Onderzocht moet worden of op die wedstrijddagen de zaterdag verlengd gebruikt kan 

worden. 

 

Veld A en B 

Veld B wordt naast het nieuwe hoofdveld voorzien van een “beschermde status”. Dit betekent dat deze 

velden extra onderhouden worden om door de elftallen senioren en ouder jeugd binnen de vereniging 

te worden bespeeld. De consul bepaalt ook in de toekomst welke velden wel of soms niet worden 

ingezet. 

Veld A is in principe niet geschikt voor èn wedstrijdveld èn trainingsveld. In de huidige situatie is het 

door het tekort aan trainingsaccommodatie tijdelijk nodig en acceptabel, maar dat vraagt direct om 

intensiever onderhoud. 

 

Onderhoud grasvelden 

Het onderhoud van de sportvelden is door vv Surhuisterveen ondergebracht bij MOA en wordt door vv ’t 

Fean ’58 in eigen beheer uitgevoerd. Vanwege de waarden van onze nieuwe club is een overweging om 

het sportpark nu en in de toekomst door MOAi Grien en MOAI Wurk van MOA te laten uitvoeren. Hoewel 

het nieuwe hoofdveld extra aandacht vraagt, is vooral veld A in een slechte 

staat (opnamen januari 2022!). 

 

Sportvelden 

Voor bijna alle voetbal- en korfbalverenigingen doet de MOA het 
onderhoud van de sportvelden. Hiervoor hebben we een speciale sportveldmaaier voor de 
hoofdvelden en een speciale cyclomaaier voor alle andere velden. Ook moet er geregeld gerold 
worden en wordt het gras opgeveegd door een veegmachine. Ook verzorgt de MOA samen met 
MOAi Wurk het onderhoud van sportvelden. 

Conclusie 

Veldonderhoud wordt m.i.v. seizoen 2023-2024 (mogelijk eerder i.v.m. benodigde investeringen?).  

Deze conclusie moet nog besproken met de beide verantwoordelijke bestuursleden en veld-

onderhoudsadviseurs en vertegenwoordigers van de MOP-ploegen besproken worden.  
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Samenvoeging voetbalmaterialen, onderhoudsgereedschappen en machines en indeling werk- en 

bergruimtes 

1. Voetbal- en trainingsmaterialen 

INVENTARISATIE 

en 

BEHOEFTE 2023-2024 

Uitgaande van het aantal jeugdteams (jongens-/gemengde- en meisjesteams) bij de Feanstars en 3 

prestatieve teams en 4 recreatieve teams Mannen en 1 team Vrouwen en 1 zevental Vrouwen (35+) en 1 

zevental Mannen (35+), moet een behoeftebeschrijving per team gemaakt worden. 

 Trainingsmaterialen 

                                                                     

Ballen, Hesjes, Pionnen, Kegels, Goaltjes enz.      

                                          

 Wedstrijdmaterialen teams 

                                       

Grensrechtervlaggen, ballen, pionnen enz. (afhankelijk van recreatief of prestatief) in overleg! 

Met Peter Atsma en Wiebe Elzinga en Mark Jissing is afgesproken dat in juni, na afloop van het seizoen 

22-23, een gezamenlijke inventarisatie gemaakt zal worden. Voor het seizoen 23-24 zullen inkopen van 

materiaal op elkaar afgestemd worden en worden materialen met clubuitingen zoveel mogelijk 

opgebruikt. 

 

 Materiaal velden 
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Goals, voetbalnetten, hoekvlaggen, dugouts 

 

INVENTARISATIE 

en 

BEHOEFTE 2023-2024 

In verband met de tijdelijkheid van ons verblijf op sportpark ’t Ketting zullen we alleen daar waar beslist 

nodig vernieuwen. In principe maken we gebruik van de huidige materialen!  

Uitzondering: Voor de hoekvlaggen wordt voor alle velden een nieuw ontwerp, op basis van de nieuwe 

clubkleuren en het nieuwe logo, gemaakt en worden nieuwe hoekvlaggen besteld. 

 

2. Onderhoudsgereedschappen en tuingereedschap en -machines. 

 

INVENTARISATIE 

In samenspraak met de beide MOP-ploegen en de beide verantwoordelijke bestuursleden wordt juni 

2022 geïnventariseerd en genoteerd wat er zoal aanwezig is (eigendom clubs) en dit wordt in 2023 

samengevoegd voor de nieuwe club. Daarbij uitgaande van 1 werkplaats en een gezamenlijke opslag van 

materiaal. Als MOA het onderhoud overneemt wordt overleg gevoerd over het al dan niet behouden van 

de/een eigen grasmaaimachine. 

 

BEHOEFTE 2023-2024 

In verband met de tijdelijkheid van ons verblijf op sportpark ’t Ketting zullen we alleen daar waar beslist 

nodig vernieuwen. In principe maken we gebruik van de huidige materialen! 

 

3. Indeling Bergruimtes 

Er wordt een totaalplan gemaakt voor het indelen en plaatsen van trainings- en voetbalmaterialen. 

Uitgangspunt voor de trainingsmaterialen is zo dicht mogelijk bij de te gebruiken trainingsvelden 

(trainingsschema). We maken daarbij gebruik van de huidige rekken, waarbij deze worden toebedeeld 

aan teams. Selecties hebben over het algemeen hun eigen materiaal/ballen in eigen rekken en voor 

recreatieve teams geldt in veel gevallen dat meerdere teams gebruik maken van hetzelfde materiaal.  
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Uitwerking Scenario 1 Nieuwe accommodatie op nieuw terrein. 

Na de uitwerking van Scenario 3 hier het plan van eisen van scenario 1.  

Samen met Jack Visser van Visser ontwerpbureau uit Surhuisterveen hebben we als commissie het plan 

geschreven. We hebben informatie ingewonnen bij andere verenigingen en hebben ons ook al laten inspireren 

door gebouwen van andere voetbalverenigingen. Samen met dhr. Visser zijn we tot de conclusie gekomen dat we 

niet verder wilden gaan dan een plan van eisen. Met een tekening of een schets of artist impression zouden we 

onze leden altijd op het verkeerde been zetten. Het terrein en de gebouwen zijn namelijk teveel afhankelijk van 

de ligging, de ruimte en van een aantal vergunningtechnische vraagstukken. 

Het beschreven plan van eisen zal wel als gespreksdocument gebruikt worden voor de gesprekken met de 

Gemeente Achtkarspelen. Niet bijgevoegd is de grofmazige berekening van de kosten van het te bouwen complex. 

Dit ook om te voorkomen dat dit een eigen leven gaat leiden en vooral ook omdat de huidige prijzen voor 

bouwmaterialen erg hoog liggen en onzeker zijn. 

Uitgangspunten rekening houdend met het aantal leden en vooral ook het aantal voetballende dames en meisjes 

binnen onze vereniging komt neer op het volgende: 

Speelvelden: 3 grasvelden en 1 kunstgrasveld 

Trainingsvelden: 1 voetbalveld (officiële maten KNVB) en een tweede volledig kunstgrasveld (tevens te gebruiken 

als “overloopveld” voor wedstrijden en bij slecht weer. 

Kleed- en douchegelegenheid: vier grote kleedkamers (eerste- tweede en vrouwen1 of dubbele bezetting jongere 

jeugdteams)  en 8 normale kleedkamers (elftallen). 

Een, bij het ledental en ambitie van de club passend), clubhuis, vergaderruimtes enz. 

 

 

 

 

 

 

Zie op de volgende pagina’s de uitwerking van het totale plan van eisen, opgesteld door Visser ontwerpburo 

Surhuisterveen. 
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loopruimte rondom velden 9 st 1500 m2 13500 m2 
fietsenstalling 1 st   100 m2 

overige verkeersruimte ( schatting ) 1 st   10000 m2 

 

1500 m2 per veld 
5 x 20 m 

 

905 FUSIE VOETBALVERENIGINGEN SURHUISTERVEEN 
 

p / eenh totaal opmerkingen 

 
1 hoofdveld - gras ( 105 x 69 m ) 1 st 7245 m2 7245 m2 
2 wedstrijd velden - gras ( 105 x 69 m ) 2 st 7245 m2 14490 m2 
1 wedstrijd veld - kunst ( 105 x 69 m ) 1 st 7245 m2 7245 m2 

 
1 training veld - gras ( 100 x 64 m ) 1 st 6400 m2 6400 m2 
1 training veld - kunst ( 100 x 64 m ) 1 st 6400 m2 6400 m2 

 
1 toekomstig wedstrijdveld - gras ( 105 x 69 m ) 1 st 7245 m2 7245 m2 

 
clubgebouw / kleedruimtes ( gerekend 1 laag ) 1 st 1145 m2 1145 m2 

 
huidig 31 x 6 = 186 m2 

 
2 x 4 m 

 

 
totale oppervlakte behoefte terrein 

 
 

B PARKEER TERREIN ( extern ? ) 

 
50 x 100 m ( ongeveer als bij sporthal ? ) 

A TERREIN / VELDEN aantal 
 

hoofdtribune 300 personen bij hoofdveld 300 p 0,6 m2 180 m2 
ruimte t.b.v. trappen / loopruimte 1 st 40 m2 40 m2 
duc outs - 2 per wedstrijd veld 4  16 m2 64 m2 

 

74054 m2 
 

62050 m2 = huidig terrein 
( = inclusief korfbal / ex parkeerterrein ) 

 

parkeer plekken ( aantal / norm ? ) 1 st 
 

5000 m2 
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subtotaal  

verkeersruimte / centrale gang ( +/- 10 % ) 10% 
 

465 m2 
45 m2 

 

TA TOTAAL OPPERVLAK C 
 

510 m2 
 

 

 
C ACCOMMODATIE / KLEEDRUIMTES 

 
 

douches open 
 

 
douches open 

 
TD toiletgroep dames       

 2 x toilet 2 st 2 m2 4 m2 
 1 x voorportaal + wastafel 1 st 6 m2 6 m2 

 
TH toiletgroep heren       

 2 x toilet 2 st 2 m2 4 m2 
 4 urinoirs 4 st 1,5 m2 6 m2 
 1 x voorportaal + wastafel 1 st 6 m2 6 m2 

 

 
douche afgesloten ( cabine ) 

 

 
douche afgesloten ( cabine ) 

 

geen voorportaal gerekend 
 

3 x 4 m 

 
 

 

KG 4 kleedruimten groot ( 24 m2 ) ( prestatie elftallen ) 4 st 24 m2 96 m2 
 5 douches per kleedruimte ( 5 x 2,5 m2 ) 4 st 12,5 m2 50 m2 
 

KR 8 kleedruimten gangbaar ( 15 m2 ) 8 st 18 m2 144 m2 
 5 douches per kleedruimte ( 5 x 2,5 m2 ) 8 st 12,5 m2 100 m2 
 

SCH 3 1 kleedruimte scheids / groot / 3 personen 1 st 12 m2 12 m2 
 1 douche 1 st 2 m2 2 m2 
 

SCH 1 2 kleedruimten scheids / klein / 1 persoon 2 st 8 m2 16 m2 
 2 douche 2 st 2 m2 4 m2 
 

TS gecombineerd toilet scheids + wastafel 1 st 3 m2 3 m2 
 

E EHBO / Massageruimte ( + wastafel ) 1 st 12 m2 12 m2 
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K clubhuis / kantine 1 st 250 m2 250 m2 
 bar 1 st 30 m2 30 m2 
 keuken 1 st 20 m2 20 m2 
 opslag keuken / koelcel etc. 1 st 30 m2 30 m2 
 hoofdentree / tochtportaal 1 st 12 m2 12 m2 
 garderobe / tassen 1 st 10 m2 10 m2 
 

terrasdeuren + toegang overkapping 
3 x 10 m 

 

BK 1 x bestuurskamer 1 st 50 m2 50 m2 
CK 2 x commissiekamer 2 st 20 m2 40 m2 

 

aansluitend kantine / hoofdentree 
1 ruimte met flexibele wand ( 2 ingangen ) 

 

subtotaal  

verkeersruimte ( +/- 10 % ) 10% 
 

578 m2 
57 m2 

 

TB TOTAAL OPPERVLAK D 

 

635 m2 
 

 
D ACCOMMODATIE / CLUBHUIS 

 

 
 

 
eis bouwbesluit 1,65 x 2,2 m 

 
 

 
t.b.v. schoonmaken 

 

 
3 x 5 m 
2 x 3 m 

aansluitend aan clubhuis 
uit zicht 

 
bereikbaar vanaf buiten 

 

in later stadium te bepalen !! 

 
 

 

 

 
TOTAAL OPPERVLAK ACCOMODATIE C + D 

TK toiletgroep clubhuis       

 3 x toilet dames 3 st 2 m2 6 m2 
 1 x voorportaal dames + wastafel 1 st 6 m2 6 m2 
 1 x toilet miva ( + wastafel ) 1 st 4 m2 4 m2 
 2 x toilet heren 2 st 2 m2 4 m2 
 5 urinoirs ( in voorportaal ) 5 st 1,2 m2 6 m2 
 1 x voorportaal heren + wastafel 1 st 6 m2 6 m2 
 1 x werkkast + uitstortgootsteen 1 st 3 m2 3 m2 
 

ALG kaartverkoop 1 st 15 m2 15 m2 
 was en droogruimte 1 st 6 m2 6 m2 
 opslagruimte 1 ( tbv meubilair / terras ) 1 st 20 m2 20 m2 
 opslagruimte 2 ( werkplaats ) 1 st 20 m2 20 m2 
 ballenhok 1 st 25 m2 25 m2 
 technische ruimten / centrale meterkast 1 st 15 m2 15 m2 
 

OK overkapping / eerst niet meegerekend 1 st 0 m2 0 m2 

 

 
1145 

 
m2 
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Bijlage 1.  Inventarisatie/opname afmetingen verschillende ruimtes binnen 

   de huidige accommodatie 

 

Kantine   vv Surhuisterveen  vv ’t Fean ‘58 

-oppervlakte   124,5 m2   141 m2  

-bar- en bedieningslengte bar 7,5m / koffie+snack 2,5 m bar 6,0 m / koffie+snack 2 m 

-toiletten   ?    2 dames, 1 heren+3 urinoirs 

-kaartverkoop/opslag   (losstaand!)   13,7 m2 aan kantine 

-vergaderruimte/ontvangst 23,6 m2    49,8 m2 

-2e vergaderruimte  ----    18,6 m2 

 

Keuken   vv Surhuisterveen  vv ’t Fean ‘58 

-oppervlakte   16 m2    17 m2 

-berging   totaal 59 m2   totaal 19,05 m2 

-koelcel    ----    ±10 m3 

-technische ruimtes  ----    4 m2 + 5 m2 

 

Keukenapparatuur vv Surhuisterveen  vv ’t Fean ‘58 

Industriële wasmachine Industrieel gascomfort 

----    Industriële vaatwasmachine 

        Dubbele frituur 

        Au bain-marie (warme sauzen) 

        Vriescombinatie -formaat? 

 

Berging   vv Surhuisterveen  vv ’t Fean ‘58 

-ballen/trainingsmateriaal ----    14,1 m2 

-onderhoudsgereedschap ----    19,4 m2 

-terrasmeubilair  ----    5 m2 
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Verzorgingsruimte/ vv Surhuisterveen  vv ’t Fean ‘58 

EHBO    11 m2    13,14 m2 

 

Kleedboxen   vv Surhuisterveen  vv ’t Fean ‘58 

-aantal x opp. incl. douches 4 x 28 m2    8 x 27 m2 (incl. douches!) 

-aantal x opp. excl. douches  4 x 18,3 m2 (excl. douches!)  8 x 15 m2 (incl. douches!) 

-douches   4 x 4 (9,5 m2)   8 x 4 

-toiletten   ----    3x + 3 urinoirs 

Scheidsrechterruimtes  vv Surhuisterveen  vv ’t Fean ‘58 

-kleedruimtes   2 x 1 pers.   1 x 1 pers. 1 x 3 pers. 

-douches   2 x    2x 

 

Tribune   vv Surhuisterveen  vv ’t Fean ‘58 

    ----- overdekte zitplaatsen n.v.t. 

 

Overige zaken  ----    Zonnepanelen  

Overkapping 

Pomphokje + bron 

Sproeiwaterinstallatie 

 

Velden    vv Surhuisterveen  vv ’t Fean ‘58 

-afmetingen  hoofdveld 99 x 64 m.   104 x 69 m. 

veld A                 99 x 64 m. 

veld D (kunstgras)   100 x 64    

-omrastering 

-reclameborden  

-kwaliteit grasveld 

 -criteria… 

 - 

-verlichting 

-omroepinstallatie 

-dug-outs (zitplaatsen) 


