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Betreft. Onderhouds- en bouwzaken RKEDO

12 december 2018

Geachte heer Doorgeest.
Het diverse overleg over bovenstaande zaken dateren van 21 maart 2016
Bij deze even een update van hetgene is gerealiseerd, toegekend en in voorbereiding is.
In willekeurig volgorde en nogmaals als geheugensteuntje.
Motivatie noodzaak
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RKEDO heeft inmiddels een oorspronkelijke kleed-accommodatie en kantine van
ruim 45 jaar oud. ( 1973 )
Medio 1982 is er vanwege capaciteitstekort een deel kleedkamers aangebouwd.
Dit tweede deel is ook inmiddels 34 jaar oud.
Door een fantastische groep vrijwilligers en specialisten uit de bouw en installatie
branche is dit complex-deel tot aan heden bruikbaar op orde gehouden.
In 2004/2005 is een behoorlijke uitbreiding aan de kleed-accommodatie
toegevoegd en zijn douche-installaties, veilig en gebruiksveilig verbeterd in het
bestaande kleedgedeeite uit een 100 0Zo subsidieregeling vanuit de gemeente.
In 2012 is een plan uitgevoerd om de kantine aantrekkelijker te maken en de
grote pui aan de veld-zijde te vernieuwen voor geheel eigen rekening en met
inzet van een grote groep vrijwilligers.
Gelijk met deze werkzaamheden is een groot deel aan de buitenkant van de
kleedkamers ( toen nog eigenaar gemeente ) door fa.Bol geschilderd op kosten
van RKEDO.
De kleedaccommodatie is inmiddels weer eigendom van de RKEDO.
De dakbedekking is in 2017 geheel geïsoleerd/overlaagd op kantine en
kleedaccomodatie.De kantine voor eigen rekening en de kleedaccomodatie onder
de toegekende subsidie.
De subsidie voor de vervanging van de riolering is inmiddels toegezegd, maar
nog niet uitgevoerd. We willen deze werkzaamheden meenemen met het verbouw
en aanpassings-plan zoals destijds al onderbouwd gemeld. De leden hebben het
bestuur opgedragen deze in 2019 te realiseren.
Äfis reeds vermeid in het schrijven van 12 juii 2016:

o

-

Indeling, afwerking, functies en afwerkingen zijn ook uit de tijd en niet echt
geschikt om de toekomst op moderne en geschikte wijze aan te gaan.
Zoals ook al gedaan op eigen kosten voor de kleedkamers 9 en 10 van de grote
damesafdeling van RKEDO.
Daar zijn in 2015 verbouw- en aanpassingsplannen voorbereid.
1. Om kleedkamer 1 en 2 om te vormen/her in te delen als in bijlage
aangegeven.
2. Voor een gelijk kwaliteits- en toekomstbeeld ook 3 en 4 conform aan te
passen.
3. Kleedkamer 5 en 6 aan te passen en door een kleine uitbreiding naar
buiten op gelijke wijze geschikt te maken voor de toekomst. Waarbij
hierdoor een extra kleedkamer ontstaat, welke naar de mogelijke aanwas
van vooral meisjes-en dames- leden in de nabije toekomst, niet weer om
aanpassingen vraagt.
4. Kleedruimtes 7 en 8 zijn onze scheidsrechter-voorzieningen.

5.

Kleedruimtes 9 en 10 zijn onze huidige dames-kleedkamers met nog eigen
toilet.
6. Kleedruimtes 11 t/m 14 zijn de per 2004/2005 gerealiseerde kleedkamers.
We zouden graag overeenstemming bereiken over de aanpassing- en
verbouwplannen.
Welke we onder een nog ruimhartige subsidieregeling zouden willen realiseren.
RKEDO kan dan verantwoord de toekomst tegemoet.
Uiteraard zal daar het mogelijk maximale aan zelfwerkzaamheid in worden
bijgedragen.
Evenals alles wat in voorbereiding, contracteren, begeleiding, diverse aanvragen,
herstel veiligheidsplattegronden, wat in het kader van brandveilig gebruik van de
accommodatie nodig is, professioneel, economisch en financieel verantwoord zai
worden ingezet.
Als basisuitgangspunten kunnen worden overeengekomen, zullen we daar
sluitende afspraken over maken.

Kostenoverzicht aanpassing kleedkamers en sanitaire ruimtes
Begroot

Herzien

per 2015/16

per 2019

A. kleedkamers 1 en 2
Bouwkundige

+

sanitaire aanpassingen/mech. ventilatie

C

46816,-

C

52580,-

C

46816,-

C

52580,-

B. kleedkamers 3 en 4
Bouwkundige 4- sanitaire aanpassingen/mech. ventilatie
C. kleedkamers 5 en 6 4 uitbouw, waardoor extra kleedkamer
Bouwkundige aanpassingen hiervoor/sloop en herstelwerk

C 105120,-

Resterende rioolaanpassing overig deel post

C

Per 2015/2016 begroot op

C 207752,-

Totaal incl. BTW

C 120129,-

9000,-

incl.

Voortschríjdend inzicht/ontwikkeling per 20Ĩ8/2019 i.v.m.
legionella-preventie en duurzaamheidszaken bij gebruik van de
warmwater-installaties in alle douches.
D. aanpassing kleedkamers dames-douche/installaties

C

10775,-

E. aanpassing douche-installaties kleedruimtes 11 t/m 14

C

15470,-

F. bouwkundige werkzaamheden t.b.v. D en E

C

1815,-

Per 12 december 2018 herzien begroot op Totaal incl. BTW

C 253349,-

Bovengenoemde bedragen zijn nog exclusief
«
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Architektenhonorarium
Constructeurshonorarium
Voorbereiding-en begeleidingskosten

Bovengenoemd, afhankelijk van te maken keuzes/overeenstemming ter grootte van
10 0Zo van de kosten.
Derhalve een totale investering van C 253349,- + 10 0fo — C 278684,Er kunnen en zullen afspraken gemaakt kunnen worden voor welk bedrag de
genoemde professionele voorbereiders/begeleiders daar in willen bijdragen ter
ondersteuning van dit proces en de toekomst van RKEDO.

Voor welk bedrag subsidie?
We vragen de gemeente Koggeniand vriendelijk onze motivatie en onderbouwing met
eerder toegezonden uitgebreide documenten zorgvuldig te beoordelen.
En vervolgens te overwegen het op orde brengen van onze kleedaccommodatie zodanig
financieel te willen ondersteunen, dat we de komende 15 a 20 jaar met vertrouwen en op
eigentijdse kwaliteit en uitstraling verder kunnen.
Uiteraard zijn we bereid alle info te verstrekken of nader toe te lichten om te komen tot
een voor alle partijen bruikbaar besluit.

Bijlagen
Onderstaand treft u alle bijlagen, die betrekking hebben op bovenstaande
onderbouwing.
Reeds eerder aan u ter hand gesteld in document d.d. 12 juni 2016
1. Schetsmatig dak-onderzoek afschot-situatie kleedkamers en kantine. h-( googleearth-foto
2. Offerte Topdak kantinedak en kleedkamergedeelte
Onderwerp 1 en 2 reeds uitgevoerd
3. Offerte Lenting vervangen riolering en putten in kleedgedeelte totaal
Onderwerp 3, subsidie toegezegd, nog niet uitgevoerd.
4. Bestaande situatie veiligheids-plattegronden/gebruiksfunties
5. Concepttekening verbouw en uitbeidingsplannen kleedkamer 1 en 2 , 5 en 6 4uitbreiding
6. Technische omschrijving t.b.v prijsvorming
7. Begroting John Overboom 2015/2019 kleedkamers 1 en 2
( 3 en 4 is kopie hiervan )
8. Begroting John Overboom 2015/2019 kleedkamers 5 en 6
met uitbreiding en extra bergruimte.
9. Nieuwe offerte Lenting voor uitvoering in 2019
Namens de voorbereiders
en
Namens Bestuur RKEDO

M. Laan voorzitter

