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Eindelijk vervanging van zandvelden 2 en 3 

De gemeenteraad heeft toegezegd dat onze beide zandvelden dit jaar vervangen worden door 

twee nieuwe watervelden. Dit betekent dat er vanaf nu tot en met de zomervakantie 2020 hard 

moet worden gewerkt om bij aanvang van het volgend seizoen de watervelden inclusief een 

nieuwe waterberging gereed te hebben. Omdat dit ook tot een contributieverhoging kan 

leiden, komt het bestuur met ‘Taskforce Business Plan Roomburg’ om de financiële gevolgen 

zoveel mogelijk te beperken. We zullen er gezamenlijk alles aan doen om de impact van de 

aanleg van de velden zo klein mogelijk te laten zijn op de trainingen, wedstrijden en 

contributie. We rekenen hiervoor op jullie begrip en medewerking.  

 

Contributie en Taskforce 

De gemeente heeft in haar begroting budget opgenomen voor de vervanging van de huidige 

velden door nieuwe zandvelden. In de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) 

hebben we echter besloten dat onze wens, in lijn met de ontwikkelingen in de hockeysport en 

het beleid van de KNHB, uitgaat naar watervelden. LHC Roomburg zal voor de meerkosten 

van de watervelden zelf een financiële bijdrage moeten leveren. Met de gemeente is 

afgesproken dat we dat doen door een hogere huur voor de velden te betalen dan nu het geval 

is. In de laatste ALV heeft het bestuur van de leden toestemming gekregen om deze 

verplichting aan te gaan, in de wetenschap dat dit mogelijk tot een contributieverhoging zal 

leiden. Het bestuur heeft zichzelf de opdracht gegeven om met een plan te komen om de 

consequenties van deze huurverhoging op de contributie zoveel mogelijk te beperken. 

Hiervoor is de ‘Taskforce Business Plan Roomburg’ opgericht die in kaart brengt waar we 

onze kosten kunnen optimaliseren en onze inkomsten kunnen vergroten. Iedereen die ideeën 

of suggesties heeft die een bijdrage kunnen leveren aan deze uitdaging vragen we om dat te 

melden via watkanbeter@roomburg.nl. 

 

Van leidingwater naar regenwater 

Op dit moment wordt ons huidig waterveld nog besproeid met leidingwater, iets wat in deze 

tijd niet meer milieuverantwoord is. Er zal in de toekomst met regenwater worden 

gesproeid dat in een waterberging onder de velden wordt opgeslagen. 

 

Lees ook het persbericht over de nieuwe watervelden. 

 

We zijn blij dat onze gesprekken met de gemeente over vervanging van de twee zandvelden 

en het participatieproces herinrichting Roomburgpark inclusief een vierde multifunctioneel 

veld nu vruchten afwerpen. We houden jullie op de hoogte. 
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