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Zenderen, 15 oktober 2012 

 

Omwonenden Zenderen Vooruit, 

 

De Sportvereniging Zenderen Vooruit hecht waarde aan een goede relatie met de 

omwonenden van haar sportcomplex. We beseffen ons dat onze activiteiten tot een zekere 

overlast kunnen leiden gezien de korte afstand tussen ons sportcomplex en de nabij gelegen 

woningen. Anderzijds is het onvermijdbaar dat een (buiten)sportvereniging geluid en licht 

produceert. We zoeken echter naar een goed evenwicht voor alle partijen.  

Ons nieuwe kunstgrasveld en de nieuwe verlichting brengt met zich mee dat we een aantal 

afspraken willen vastleggen. 

 

Licht 

Door de komst van het kunstgrasveld en nieuwe verlichting zouden we in de wintermaanden 

’s avonds langer kunnen trainen. Dit is echter niet onze bedoeling. De trainingen eindigen 

uiterlijk om 21.30 uur. We zullen een tijdschakelaar gaan gebruiken met een instelling van 

21.45 uur. 

Tevens zullen we tijdens de trainingen de gedimde trainingsstand van de nieuwe verlichting 

gaan gebruiken. 

Tijdens avondwedstrijden zullen we wel de wedstrijdstand gaan gebruiken. Dit willen we 

echter beperken tot maximaal 12 lichtwedstrijden per seizoen. 

 

Geluid 

Tijdens de trainingen op het kunstgrasveld zullen de trainers geen gebruik gaan maken van 

een (scheidsrechters)fluit. 

Tijdens de lichtwedstrijden zal er wel gebruik worden gemaakt van een scheidsrechtersfluit, 

dit echter tot de reeds genoemde maximaal 12 lichtwedstrijden per seizoen.  

De omroepinstallatie zal voornamelijk gebruikt worden voor mededelingen rondom de 

thuiswedstrijden van ons 1
e
 elftal. 

In incidentele gevallen zal deze gebruikt worden voor omlijsting van sporttoernooien 

(maximaal 4x per jaar). 

We zullen er ons voor inspannen dat de geluidsinstallatie zo beperkt mogelijk wordt gebruikt 

voor muziek op ons buitenterras. Als dergelijk gebruik al plaatsvindt moet het volume zo 

beperkt zijn dat het niet waarneembaar is ter hoogte van de dugouts. 

 

We zullen ons er voor inspannen dat de rokers uitsluitend gebruik gaan maken van de luifel 

bij de hoofdingang, waar ook de speciale rokersvoorziening staat, en niet onder de luifel bij 

het terras. 



 

 

Nevenactiviteiten 

Wij zullen geen nevenactiviteiten toestaan in de kantine die geen verband houden met onze 

Sportvereniging. Dus geen 50-jarige verjaardagen, jubilea, buurtfeesten, bruiloften etc. 

Daarmee zouden we ook de belangen schaden van andere voorzieningen in ons dorp. 

 

Afronding 

Ten aanzien van een aantal van de genoemde punten kunnen we concrete toezeggingen 

doen omdat wij die zelf in de hand hebben. Daarop mogen we ook worden aangesproken. 

Ten aanzien van een aantal andere punten moeten ons helaas beperken tot de formulering 

dat ‘we ons zullen inspannen’. Dat zijn punten waarbij we afhankelijk zijn van de 

medewerking van onze leden. Dat hebben we niet altijd in de hand. 

Echter indien blijkt dat met enige regelmaat men zich niet houdt aan deze punten, dan mag 

aan ons als bestuur worden gevraagd om maatregelen te treffen. 

 

We hopen hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat er ons er veel aan gelegen is om een 

goede verstandhouding met onze buren te onderhouden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Algemeen Bestuur ZV 

J.J.M. (John) Mentink (voorzitter) 

 

P.A.S. (Paul) Jansink (penningmeester) 

 

M. (Marinus) Tijken (secretaris) 

 


