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INTRO 
 
Dit rapport is bedoeld als een steuntje in de rug voor bestuur en leden van een TKBN-kanovereniging tijdens de 

voorbereiding en (ver)bouw van hun kanostalling en/of clubhuis.  
 
Wij hebben onze eigen ervaringen en die van andere verenigingen zoveel mogelijk samengebracht en  
procesmatig gerangschikt, waardoor je je eigen ideeën kunt toetsen aan de praktijk van anderen. En misschien 
kom je daardoor ook op nóg betere gedachten dan we hier neergeschreven hebben.  
In dat geval rekenen we er op dat je ons een berichtje stuurt - we willen deze publicatie gaandeweg steeds 
beter maken en jouw/jullie aanvulling nemen we graag in de file op. Raadpleeg daarom voor alle zekerheid ook 

de digitale versie, je vindt die op onze website via Mijn TKBN. 
 
Tot slot: je moet het rapport niet zien als een vaststaand draaiboek. Je zult soms enkele onderwerpen niet 
achter elkaar, maar gelijktijdig moeten oppakken. En soms moet je een onderdeel overslaan, of een nieuwe 
tussenvoegen. Want elke situatie is anders. 
 
Bovendien beginnen we met een paar discussiepunten om de noodzaak/haalbaarheid van (ver)bouw scherp te 

stellen. Misschien vind je dat er een paar "open deuren", vanzelfsprekendheden, in zitten. Als dat zo is: ook 
gewoon overslaan! 
 
Succes met alle beslissingen en de bouwactiviteiten, 
 
 

Bestuur TKBN en 

Samenstellers Rapport. 
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DEEL 1: (VER)BOUW 
 
A - ORIENTATIEFASE 
 

1.  Mogelijkheden en  
     alternatieven 
Wel of niet (ver)bouwen? 
 
Nieuwbouw, verbouw of uitbreiding van de kano-

accommodatie is een hele stap voor een vereniging. 
In ons land zijn er alleen relatief kleine clubs, als je 
een ledental van 250 hebt, behoor je tot de toppers. 

Hoe kleiner de vereniging hoe serieuzer je de 
(ver)bouw moet voorbereiden. Je neemt altijd een 
bepaald financieel risico. En je zult straks in je eigen 
ledenvergadering merken, dat hierover vaak 
verschillend wordt gedacht. Over de wijze van 
financiering en risicodekking vind je verderop een 
paar aanknopingspunten, maar allereerst moet het 

verenigingsbestuur zoveel mogelijk andere harde 
feiten op een rij zetten.  
Hieronder vind je een serie discussiepunten 
waarover je het eerst eens moet worden. 

 
1.1  Groeitrend 
In welke mate groeit de vereniging?  

Zet de ledentallen van de afgelopen 10 jaar eens 
naast elkaar en maak er ten behoeve van de 
ledenvergadering een grafiekje van. 
 
1.2  Indicaties ledengroei 
Waarom groeit de vereniging zodanig, dat je over 

bouw gaat nadenken? Heeft het te maken met de 
enorme leden aanzuigende activiteiten van slechts 
één of twee enthousiaste verenigingsmensen? Dat 
kán een wankele basis zijn. 
 
Wat is het percentage actieve individuele vaarders, 

hoe groot is de deelname aan georganiseerde 

tochten? Hoe hoger je hierop scoort, hoe stabieler 
de ledengroei over het algemeen is. 
 
Wat is je achterland? Een Vinex-wijk met 45-
plussers kan voor een zuiver-toeristische 
kanovereniging positief zijn. 
Een club die ook aan SUP en andere activiteiten 

doet, moet het hebben van een jongere bevolking.  
 
1.3  Niet-varende leden 
Niet-varende leden kun je in twee groepen splitsen: 
 de stallingsklanten die uit luiheid hun kano maar 

houden en  

 senioren die (vaak na tientallen actieve jaren) 
met varen zijn gestopt maar die op sociale 
overwegingen nog regelmatig naar clubavonden 
en vergaderingen gaan. 

Elke vereniging heeft stallingsklanten en daar drijft 
een deel van de exploitatiebegroting op. Deze leden 

die ook niet individueel varen zijn een beperkt risico 
bij uitbreiding van het botenhuis. Hoe trouw zijn zij? 
Wanneer zeggen ze hun lidmaatschap op? Als het 
aantal stallingsklanten erg hoog is en de ledengroei 

matig, kun je overwegen om geen nieuwbouw te 
gaan plegen, maar de "slapende" leden actief te 

benaderen. Enkelen zeggen dan hun lidmaatschap 
op - en zó los je de wachtlijst op. Bovendien krijg je 
dan een stabielere ledenopbouw. Maar ja: hiervoor 
bestaat geen wiskundige formule. Je zult in dit geval 

uitvoerig met je actieve verenigingskern moeten 
praten en samen inschatten wát nu het beste is. 
 
De seniorengroep vraagt een andere redenering. Het 
is een trouwe groep die soms geen kano meer heeft 
of gebruik maakt van verenigingsboten. Als deze 
groep groot en hecht is, is dat een positief punt 

wanneer je je kantine of terras wilt uitbreiden 
(afgedekt financieel risico).  
 
1.4  Verenigingsboten 

Bij roeiverenigingen zijn bijna alle boten 
verenigingsbezit. Kanoverenigingen hebben geen of 
een beperkte hoeveelheid verenigingsboten. En 

daardoor moeten kanoverenigingen relatief méér 
stallingsruimte hebben dan roeiverenigingen. Is het 
een idee om het aantal verenigingsboten uit te 
breiden ten koste van particulier bezit? Dan kan het 
ledenaantal omhoog zonder uitbreiding van de 
stallingsloods. 

Bedenk dat bij de jongere generatie er een 
verschuiving plaats vindt van "bezit" naar "gebruik". 
Dat zie je op allerlei terrein. Bij kanoverenigingen 
zie je wel senioren die geen eigen kano aanschaffen 
maar verenigingsboten gebruiken. 

 
1.5  Financiën 

Doorslaggevend is de financiële positie van de 
vereniging.  
 Hoeveel eigen vermogen is er?  
 Hoe betrouwbaar kun je rekenen op zelfwerk-

zaamheid van de leden? 
 Moet je extra grond kopen of huren?   
 Tegen welke rente kun je lenen? 

 Zijn er in principe sponsoren? 
 Kun je renteloze certificaten bij leden uitzetten? 
 Wat zijn de huidige beheer- en exploitatiekosten? 

Als je nieuw bouwt of uitbreidt, zal de nieuwe 
accommodatie zeker de eerste jaren niet vol 

liggen. Maar rentelast, afschrijving/onderhoud, 

eventueel grondhuur, water en energie, 
rioolrechten, verzekeringen  gaan wel omhoog. 
Kun je die financiële dip opvangen? 

Deze beschouwing is natuurlijk globaal. Als je 
plannen straks meer vorm hebben gekregen, moet 
je de diepte in. 
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Samenvatting: 
Probeer zonder "club-emotie" zakelijk de toekomst 
in te kijken. 
Beredeneer wat wijs is: een ledenstop / wachtlijst of 
uitbreiding/nieuwbouw.  

 
 

2.  Ruimtelijke mogelijkheden 
 
Voordat je nu veel energie in de bouw of 
verbouw/uitbreiding gaat steken, moet je natuurlijk 
eerst weten of er geschikte grond is - en of je op die 
grond mag bouwen. 
Zonder eerst bouwtekeningen te laten maken, is het 

verstandig om het geldende bestemmingsplan in te 
zien. Let daarbij op het maximaal toegestane 
bebouwingspercentage. Je kunt soms boven dit 
percentage uitgaan, maar dan moet de gemeente 
bereid zijn een speciaal ontheffingsartikel voor te 
leggen aan de gemeenteraad. En dat is een lange en 
onzekere weg. 

Ga ook na, of je op die plek alleen laagbouw- of ook 
verdiepingbouw (bij voorbeeld kleedkamers en 
kantine bovenop de stallingsloods) toegestaan is.  
Probeer er achter te komen of er in de buurt 
problemen zijn geweest met de welstandscommissie 
- zo ja, waarover gingen die problemen? Wat waren 

de eisen die aan het uiterlijk van het bouwwerk 

werden gesteld? 
Maak eventueel een gespreksafspraak met de 
betreffende gemeentelijke afdeling of dienst (Ruimte 
& Groen, Fysieke Leefomgeving, Ruimte en Wonen, 
Openbare Werken, maar steeds meer heet dat 
Omgevingsloket). 

 
Tip: de oude afzonderlijke wetten zijn begin deze 
eeuw ondergebracht in de WABO. De Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht.  
Kijk ook op de website van kenniscentrum InfoMil  
(www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsv
ergunning). 

 

 

3.  Netwerken 
 
Goed, in principe is de kogel door de kerk. Je gaat je 
ledenvergadering voorstellen om te bouwen! Wat, 
hoe en waar is het volgende item. Je gaat een 
avontuur in waar kwesties over geld, vergunningen 
en nog véél meer op je wachten. En daarom moet je 

nu meteen beginnen met PR/netwerken. 
Bedenk dat goodwill en naamsbekendheid 
onmisbare smeermiddelen zijn om problemen en 
probleempjes op te lossen. Je hebt straks begrip of 

steun nodig van sponsors, het Omgevingsloket van 
je gemeente, misschien van omwonenden, van de 
gemeenteraad, van een waterbeheerder.... Treedt 
daarom naar buiten.  
 

3.1  (Pers)Berichten 
Organiseer een paar jaar lang een voortdurende 
berichtenstroom in de lokale pers en eventueel 
sociale media. Grijp alle kansen aan: open dagen, 
jeugdinstuif, de organisatie van een landelijke 
toertocht, doe mee aan schoonmaakacties van 
oevers / vrijwillig natuuronderhoud en publiceer 

daarover, maak foto's met onderschriften als je 
vereniging instructie geeft in een zwembad...  de 

onderwerpen zijn onbegrensd. Heeft je vereniging 
een ledenstop? Prima! Zet dat regelmatig, als 
terloops, in je kopij. 
 

De valkuil: enthousiast beginnen, daarna 
verslappen. Vraag iemand van binnen of buiten het 
bestuur die vlot en beknopt kan schrijven, om deze 
berichtgeving te doen. En het is natuurlijk overbodig 
om te zeggen: vertel hem/haar zo af en toe dat je 
weer iets in de krant hebt gelezen. Niets is 
dodelijker voor dit soort vrijwilligerswerk als 

anoniem ploeteren en alleen iets horen als het fout 
gaat. 
 
3.2  Netwerkbijeenkomsten 

Het is vaak saai: een bijeenkomst over een 
meerjarenvisie, een kennismakingsborrel van een 
burgemeester, een jaarvergadering van een 

regionale sportkoepel....  ga er tóch heen. Vertel 
aan de juiste personen enthousiast over je 
vereniging, over de ledenstop, over 
nieuwbouwplannen. Maar vráág ook. Vraag: "Hoe 
zou u dat nou aanpakken?"  Dát blijft hangen bij een 
afdelingshoofd of subsidieverlener. 

 
3.3  De buren 
Ga buurten bij je buren. Vertel ze over jullie 
plannen. Nodig ze uit op een open dag, geef ze een 
borrel. Buren die straks bezwaar gaan maken tegen 

de bouwvergunning zorgen op zijn minst voor 
vertraging en extra dikke pakken papier. 

 
Samenvatting: 
Ga je vereniging zo snel mogelijk "verkopen". En zet 
dat een paar jaar door. Een bijkomend effect is een 
toename van nieuwe leden, en dat is ook welkom. 
Want dan kunnen straks de wachtlijst-
adspirantleden meteen hun boot in de nieuwe 

stalling plaatsen. Daarmee voorkom je een te grote 
dip in je exploitatierekening. 
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B - VOORBEREIDENDE FASE 
 

1.  Bouwcommissie 
 

Het voornemen wordt concreter, de 
ledenvergadering vindt dat de 
(technische/financiële) mogelijkheden serieus 
onderzocht moeten worden. Tijd om een 
bouwcommissie in te stellen.  
Trap niet in de valkuil om als bestuur dit helemaal 

naar je toe te trekken; stel daarom een 
bouwcommissie in. Maak die club niet te groot, want 

dan wordt het wél gezellig, maar niét effectief. Kijk 
of er mensen beschikbaar zijn met praktisch vak-
inzicht: bouw/constructiebouw, financiën.  Het is 
slim om (als ook de kantine onder handen genomen 
wordt) iemand uit de kantinecommissie erbij te 

vragen. Hooguit één bestuurslid erbij. En houd het 
bestuur en "de achterban" erbij betrokken. Aarzel 
niet om een tussentijdse ledenvergadering uit te 
schrijven om mandaat voor een principiële wijziging 
of keuze te krijgen. 
 
De bouwcommissie krijgt een duidelijk takenpakket. 

Dat pakket kun je verdelen in acht stappen: 
Voorbereiding: 
 samenstellen van het pakket van eisen 

 grove kostenbepaling en financieringsmethoden 
(daarna: ledenaccoord ALV) 

Ontwerp: 

 (laten) ontwerpen van de accommodatie of keuze 
uit prefab  

 toetsing aan de ruimtelijke inpassing 
(planologische en bouwkundige mogelijkheden) 

 vergunningen 
Uitvoering: 
 uitvoeringsbegroting (daarna: ledenaccoord) 

 aanbesteden 
 uitvoeren 
Parallel daaraan komt de "afhechting":  
meerjarenexploitatie, verzekeringen enzovoorts. Dit 

is niet een taak voor de bouwcommissie, maar voor 
het bestuur. 
 

 

 
In de volgende hoofdstukken gaan we elke fase 
inhoudelijk bekijken en zonodig aanvullen met sub-
onderwerpen. 
 
Samenvatting: 

Stel los van het bestuur een compacte, zoveel 
mogelijk ter zake kundige, bouwcommissie in. Geef 
duidelijk aan tot welke fase deze commissie in 
eerste instantie moet gaan. Houd de achterban erbij 
betrokken. 

 
 

2.  Pakket van eisen 
 

Stel voor elk onderdeel een pakket van eisen op; 
voorwaarden waaraan de (ver)bouw moet voldoen. 
De onderdelen zijn in ieder geval: 
 de botenberging 
 het sanitaire- en kleedruimtenblok 
 de kantine en/of werkruimte 
 aanpassing of inrichting buitenterrein, inclusief 

ontsluiting op toegangsweg 
 aanleg steigers, vlonders of pontons. 
Daarbij moet je de grenzen hanteren die in de 

oriënterende fase zijn vastgesteld - anders ga je 
misschien in je enthousiasme te ver en wordt het 
onbetaalbaar. 

 

Globale uitwerking pakket van eisen 
Je weet nu hoeveel boten je wilt gaan stallen, 
hoeveel toilet/doucheblokken en kleedcapaciteit er 
moeten komen, hoeveel mensen er ongeveer in de 

kantine moeten kunnen, hoeveel vierkante meter de 
keuken moet worden, hoeveel meter steiger er 
nodig is, of er gebaggerd moet worden, of er nieuwe 
beschoeiing nodig is ...  Maar voordat je met een 
"houtskoolschets" en een grove kostenindicatie een 
ledenvergadering bijeen kunt roepen, moet je alvast 

een beetje in de richting van bestek/begroting gaan. 

De gegevens die je NU verzamelt, kun je STRAKS 
prima als basis voor verdere uitwerking gebruiken. 
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C - ONTWERPFASE 
 

1.  Keuze soort botenhuis 
 

Zoveel mogelijk boten in een zo klein mogelijke 
stalling met een zo groot mogelijk comfort bij het in- 
en uitbrengen van een kano: dat is natuurlijk de 
opgave. Kies op basis van de uitkomsten van 
hoofdstuk 1 het bouwtype. Of werk meteen een 
alternatief uit. 

In vogelvlucht een paar tips. 
 

1.1  Systeemloods (Romney) 
Als je een systeemloods (Romneyhut) wilt plaatsen, 
zijn de kenmerken: 
 meestal redelijk in prijs op de 2ehands markt. 
 lichte fundering 

 vloer kun je betegelen op zandlaag 
 gebogen wanden, dus stallingscapaciteit valt wat 

tegen 
 inbreng van de boten alleen via de kopse kant 
 als de plek een welstandsverklaring nodig heeft, 

moet je je daar vroegtijdig serieus over 
oriënteren. 

 
1.2  Zeecontainers 
 

 
 
Gebruikte zeecontainers zijn ook betaalbaar. 
 voor fundatie volstaat een zandpakket (behalve 

natuurlijk op veengrond) 
 de vloer is al van metaal 
 rechte wanden, dus wat beter stallingsrendement 
 inbreng van de boten alleen aan de kopse kant 
 je kunt de buitenzijde verven of afwerken met 

brandvrij plaatmateriaal om de eventuele 
welstandsverklaring te verkrijgen. 

1.3  Systeembouw 
Landbouwschuren worden vaak via systeembouw 
neergezet. Betonpanelen, desgewenst afgewerkt in 
steenmotief, zitten in verticale dragers opgesloten.  
 weer wat duurder dan de eerste oplossingen 
 deuren kun je op elke plek aanbrengen, ook 

schuifdeuren 
 onderhoudsvriendelijk 
 het golfplaten dak is soms een reden voor de 

gemeente om in of bij bewoond gebied een 
bouwvergunning te weigeren op welstands-

argumenten.  
 

1.4  Bouw onder architectuur 
 

 
 

Dit kan de mooiste, qua stallings/rendement-
oppervlakte beste, maar ook duurste variant zijn. 
Denk ook aan combinaties. Bij voorbeeld een stalling 
van systeembouw, een kantine op maat gebouwd. 
 
1.5  Toetsing aan bestemmingsplan 
Ga met je tekeningen op oriënterend gesprek bij de 

gemeente. Voldoet ‘t plan aan het 
bestemmingsplan? Kan de ambtenaar een 
inschatting of een praktische tip geven m.b.t. de 

eisen van welstand? Zouden jullie in principe een 
omgevingsvergunning (wet WABO) kunnen krijgen? 
Raadpleeg ook  

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving 
Daar staat alles over de omgevingsvergunning, waar 
alle oude vroegere wetgeving is ondergebracht. 
 
 
 

2  Stallingssystemen 
 
Het stallingssysteem dat mogelijk is, bepaalt in 

grote mate het stallingsrendement en dus de 
exploitatiebegroting van de ver- of nieuwbouw.  

 
Afhankelijk van de soort bouw kun je het 
stallingssysteem kiezen en begroten. 
 
Tip: als je het stallingssysteem hebt gekozen, kun je 

de plattegrond van de stalling nauwkeurig op schaal 
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tekenen en een paar soorten kano's op schaal op 
karton uitknippen. Schuif ze in/uit de stalling en kijk 
of er toevallig geen pilaar, deurpost of steunbalk in 
de weg zit. 
Er zijn twee soorten bergstellingen: 

 het ladensysteem (rijdende beugels of hangers) 
en 

 het klassieke drager-systeem. 
 
 

2.1  Ladensystemen 
 
2.1.1  Rijdende beugels 
Het woord zegt het al. Je maakt van 

constructieprofiel twee geraamten, verdeelt die in 
vakken, plaatst de geraamten ca. 2,5 tot 3 meter uit 
elkaar, verbindt ze per vakje door een staalprofiel 

(rails) waarover een rol met hanger kan lopen. In de 
hanger steek je de kanopunt en rolt de kano de 
stelling in. Met een losse (fiets)kabel plus slot kan je 
de boot eventueel in de stalling afsluiten.  
 
Voor de constructie kun je bij voorbeeld het 

Henderson-profiel industrieel gebruiken; dat is een 
metalen profiel van 3 meter, ontworpen voor zware 
schuifdeuren. Daarbij zijn er passende rollers (40 kg 
belastbaar). 
 

 
 

 
Rijdende beugels in kanoloods 

 

 
 

 
 

Rijdende beugels onder clubgebouw 
 

 
2.1.2 Buisrollers 
Een eenvoudige constructie: de voorste ligger van 
het rek te maken van ronde stalen buis, waarover je 
een pvc-buisje schuift. Deze pvc buis kun je 
eventuele bekleden met een tapijtstrook. Je schuift 
dan de kano de lade in over die rollende pvc-buis. 

 
Constructie bij KV Dolfijnen 

De botenstellingen zijn gemaakt van (goedkope) 
panlatten 22x32 mm; samengesteld vormt het een 
zeer sterke constructie. Uitgangspunt was minimaal 
verlies in de breedte en hoogte door stelling 
materiaal. Tevens elke boot een eigen vak. Het 

geheel is in elkaar geschroefd en met enig werk 
flexibel aan te passen. 
Voorste rij is een 1/2" gegalvaniseerde pijp, met 
rollen van 32 mm pvc buis. De rollen zijn beplakt 
met vloerbedekking (zie detailfoto op volgende 
pagina). 

 

 
 

Botenstelling bij KV Dolfijnen 
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Detail rolconstructie 
 

 
 

 
 

Detail stellingconstructie 
 
 
 

2.2  Vaste liggers 
Meestal worden grote tweepersoons 
rivier/zeekajaks, (open)canadezen en een enkele 
vouwboot niet in een ladensysteem opgehangen, 
maar op dragers gelegd. 
In de eenvoudigste vorm: palen in de stallingsloods 
plaatsen, gaten erin boren, buis door het gat steken, 

vergrendelen aan weerszijden met 2 splitpennen en 
aan de staller zelf overlaten of hij/zij de buis wil 
bekleden of met een singel erin hangen. 
Nadeel van dit systeem:  
laag stallingsrendement (looppaden tussen de 
botenrijen, omdat de kano zijdelings wordt 

ingebracht). 

Voordelen:  
constructief eenvoudig; jeugdbootjes kun je soms 
achter elkaar leggen of verticaal plaatsen en dat 
bespaart weer wat ruimte. 
 
 

 

 
 

Vaste liggers bekleed 
 

 
 

 
 

Vaste liggers met singels 
 
 
 

Let op: misschien heb je jeugd-, polo-, SUP- of 

brandingvaarders in de vereniging. Daar moet je 
berging-op-maat voor maken. Vaak kiezen 
verenigingen voor goedkope constructies, omdat het 
aantal van die boten door de jaren heen nogal kan 
variëren. 
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Houten liggers bekleed met tapijt 
 

 
 

 
 

Compacte berging in zeecontainer 

 
 
 

 
 

Ligger met tapijt bekleding 

 
 

Houten liggers bekleed met PVC-buis 
 
 
 

 
 

Detail PVC-buis 
 

 
 

 
 

Ligger met rubberen slang bekleed 
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Compact verticaal stallen 
 
 
 

 
 

3.  Overige stalling 
 
Bepaal of je de boten(aanhang)wagen, een 
fietsenrek of een outrigger beschut wilt opstellen. 
Het zijn zaken die relatief veel ruimte innemen. 
Bedenk daarom dat een carport-principe veel 
voordeliger is dan extra ruimte in je botenstalling. 

 
Bovendien kan een carport ook nog in later stadium 
geplaatst worden. 
 
Voor peddelberging zie D-1.1.1. 
 

 

 
 

Carport 
 

3.1  Diefstalbeveiliging 
Zie ook bij paragraaf 2.3 Kanoverzekering in deel 
Exploitatie.  

 
De leden van de TKBN kunnen hun kano verzekeren 
tegen o.a. diefstal. De verzekering dekt schade door 
diefstal mits de kano in een deugdelijk afgesloten 
stallingsruimte ligt. Staat de deur open en is 
niemand aanwezig, dan liggen de kano’s voor het 
grijpen en dekt de verzekering geen schade door 

diefstal. De botenstalling dient dus goed afsluitbaar 
te zijn met een deugdelijk slot.  
 
Is de stalling niet afgesloten, dan stelt de 

verzekering als aanvullende eis dat de kano tegen 
diefstal moet zijn beveiligd met een verankering die 
minimaal bestaat uit een kabel met hardstalen kern 

van minimaal 10 mm plus een deugdelijk hangslot. 
De verankering moet deugdelijk aan een vaststaand 
voorwerp zijn verbonden. Dit pleit ervoor om in de 
kanostalling stalen stangen of ogen te plaatsen 
waaraan de kano met een stalen kabelslot kan 
worden bevestigd.  

 
 
 

 
 

4.  Go / No Go 
 
Ga op basis van  
 gekozen bouwwijze,  
 stelpost voor architecten/ kadaster/ notaris/ 

makelaarskosten,  
 stelpost sloop/ afvoer oude opstallen,  
 indicatie grondprijs/huur,  

 eenheidsprijzen / vloeroppervlakte / kubieke 
meter-inhoud,  

 stelposten voor aansluitingen en installaties 
gas/water/elektra  

een grove totaalraming maken.  

Samen met het bestuur kan de bouwcommissie nu 

ook een voorlopige indicatie van de 
exploitatierekening opzetten en van de gedachte 
financiering.  
Tijd voor go / no go door de Algemene 
Ledenvergadering.  
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D - UITVOERINGSBEGROTING 
 
Op dit moment heb je al een redelijk concreet beeld 
van de (ver)bouw. Nu moet je de diepte in: de 
(bouw)technische invulling. Zonder volledig te willen 
zijn, geven we je een serie tips. 
Allereerst: bedenk bij elk facet of je ontwerp 
inbraakwerend, vandalismebestendig en 

schoonmaak-vriendelijk is. Hier en daar komen we 
op deze aspecten terug. 
 

1.  (Bouw)Technische invulling 
 

1.1  Stalling 
Al eerder heb je een keuze gemaakt m.b.t. het 

stallingssysteem, zie C2.  
 
1.1.1  Peddels 
In kajaks met een combi- of vlakwaterkuip en 
zonder schotten kun je de peddel in de boot 
opbergen. En als de kajak in een ladensysteem ligt, 
is het heel makkelijk om boot plus peddel met een 

staalkabelslot te verzegelen. 
Maar in de meeste kajaks past geen peddel. Dus 
moet je peddelrekken maken. Afsluitbare 
gereedschapsklemmen zijn een veilige berging. Kijk 

ook eens in de leveringsprogramma's onder 
eierdoossluitingen.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
1.1.2  Bouwkundige afwerking 
Een vloer van stoeptegels volstaat. Vaak (gratis) af 

te halen; kijk op Marktplaats en op het prikbord van 
je supermarkt. Tweede voordeel: makkelijk door 
eigen leden aan te brengen.  

 
Bespaar je de moeite om de stalling winddicht te 
maken. Een beetje tocht is prima om natte boten te 
drogen. Let er wel op dat de aanhechting dak/muur 

"vogelvrij" is. Breng in eventuele spleten gaas aan, 
want vogelpoep in en op je kano moet je niet 
hebben. 
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Een oriëntatieverlichting in het looppad is 
voldoende. Gebruik een tijdschakelaar, dat bespaart 
enorm veel energiekosten.  
Een nog slimmer idee: een micro-switch in het 
deurslot bouwen. Loods van slot af? dan spanning 

op de installatie. Loods op slot? dan spanning eraf.  
Maar dan ook een gewone handschakelaar er tussen 
zetten, want 's zomers heb je helemaal geen 
verlichting nodig. Het inbouwen van die schakeling is 
niet voor iedereen weggelegd. Simpel alternatief is 
om een sterke LED-straler op de verlichtingsgroep 
aan te sluiten en die straler op de buitendeur 

richten. Zo zie je makkelijk of de verlichting uit is. 
 

 

1.2  Sanitaire voorzieningen en 
       kleedkamers 
 
1.2.1  Vloer 
Allereerst: breng in de kleedkamers een gesloten 
vloerbedekking aan. Geen los gelegde tegels, zeil, 
laminaat enzovoorts, want daar blijft vuil/schimmel 

in achter. Wel geglazuurde en verlijmde tegels of 
plavuizen. Beter nog is een gegoten vloer. Je kunt 
natuurlijk beton nemen, afgewerkt met betonverf. 
Veel comfortabeler is een kunststof gegoten vloer 
(coating) - die kun je met kleurchips elk gewenst 
effect geven. Het storten/uitvlakken van zo’n vloer is 

door een paar handige leden zelf te doen. 
LETTEN OP: 
 vlakke stabiele ondergrond; 
 in elk compartiment een afvoerkolkje t.b.v. 

schoonmaak;  
 geen drempels aanbrengen i.v.m. schoonmaak 

en toegankelijkheid minder-validen; 

 in doucheruimte stroeve (dubbelgebakken) 
tegels. 

 
1.2.2  Wanden 
Ook hier geldt: zo min mogelijk kieren/naden, zo 
makkelijk mogelijk schoon te maken, zo robuust 
mogelijk om beschadiging te voorkomen. 

Overweeg betegelde wanden. Breng dan op de 
hoeken aluminium hoekprofiel aan tegen 
beschadigingen. 
 
1.2.3  Kleed- en doucheruimten, toiletten 
 

Kleedruimte 
Hoeveel kleedruimte heb je nodig? Bedenk dat een 
vlakwatertoervereniging minder kleed- en douche-
ruimte nodig heeft dan een vereniging met actieve 
groepen die ook ’s winters varen vanuit het 
clubgebouw. De "mooiweer" toervaarder heeft zich 
soms thuis al omgekleed en zal zich in ieder geval 

na het varen minder douchen dan andere groepen. 

Een (heel grove) vuistregel: tot 100 leden heb je 
minimaal 12 m2 kleedruimte en 2 douches plus 2 
toiletten nodig.  
Een kleedruimte moet niet "benauwd" aan doen, 
maar wel veel muurruimte bieden voor kleedhaken. 
Een goede verhouding van een 15 m2-kleedruimte 

is 5 x 3 meter. 

HANDIG: situeer de toiletten en kleedruimte in de 
buurt van de kantine. Dan is de kleedruimte meteen 
garderobe voor kantinebezoekers. 
 
Toiletten 

Maak één toilet iets ruimer, pas hem d.m.v. 
wandbeugels aan voor gebruik door minder-validen. 
Vrij hangende toiletten vergemakkelijken het schoon 
maken. 
Een urinoir erbij is wenselijk - want helaas zitten de 
heren niet en mikken slecht. Veel jeugdleden? Dan 
ook een laag gemonteerd urinoir! En denk om een 

extra afvoerputje in de toiletgroep i.v.m. 
schoonmaak. 

Ontvangen jullie af en toe kampeerders? Kijk dan 
of 1 of 2 toiletten ook via een aparte deur 
toegankelijk gemaakt kunnen worden. Je kunt dan 
de rest van de accommodatie afgesloten houden. 

 
Douche / wasbak 
Projecteer een kleine droge zone voor elke 
douche t.b.v. afdrogen; een kledinghaak is handig. 
Een wartelkraan heb je nodig bij schoonmaak en 
een wasbak met spiegel hang je in de buurt van 
douche/toilet, want dan zit je vlak bij de 

waterleiding en rioolafvoer. 
 
Warmwatervoorziening voor douches en wasbak: 
zorg dat de afstand tussen boiler of ander 

verwarmingstoestel en het tappunt zo klein mogelijk 
is. In lange leidingen koelt het stilstaande water af 
tot beneden de 60 graden, en dan heb je kans op 

legionella-besmetting. 
De temperatuurregeling van de boiler moet in een 
afgesloten ruimte of kast zitten, alleen toegankelijk 
voor de beheerder. 
 
Ventilatie / afzuiging 

Zorg voor ruim voldoende ventilatie. Breng 
afzuigers in de doucheruimten aan. Metsel 
ventilatiekokers in de muren, aan de binnenzijde 
door een schuif afsluitbaar; aan de buitenzijde 
regenkap plus fijn traliewerk. 

Ventileer de toiletten door een aparte afzuiger of 
door royale muurkokers. Vuistregel: kies 

ventilatoren/afzuigers met een capaciteit van 
minimaal 25 m3/uur. Gebruik bewegingsdetectie in 
combinatie met uitschakelvertraging. 
 
UITVOERINGSTIPS 
In het natte blok geen gipskartonnen plafonds, 
maar water/schimmelvaste beplating. 

 
Houten deurposten en dergelijke laat je op een 
stenen poer rusten, of je laat ze vrij hangen 
(minimaal 5 cm) tegen optrekkend vocht/houtrot. 
 

Ramen? Alleen smalle bovenlichten in verband met 

inbraakgevaar. Als je klapraampjes gebruikt, moet 
je maar meteen traliewerk aan de buitenzijde 
monteren.  
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Let op: het hekwerkje 
niet op het houtwerk 
schroeven, maar in de 
muur bevestigen. En 
gematteerd draadglas 

toepassen (tegen 
inbraak en inkijk). 
 
 
 
 

 

Verlichting en leidingen: alleen LED-verlichting - 
want de "uit-schakelaar" wordt in de praktijk veel te 

weinig gebruikt. Je kunt overwegen om in de 
groepenkast een tijdschakelaar op te nemen, die bij 
voorbeeld na middernacht het hele kleedkamerblok 
spanningsloos maakt. 

Gebruik spatwaterdichte (inbouw) verlichtings-
armaturen, let op vandaal-bestendigheid. 
Een spatwaterdichte geaarde wandcontactdoos 
in of bij de kleedkamers is handig, als je met een 
stoomcleaner de vloeren gaat schoonmaken. 
Alle buizen voor gas/water/elektra zoveel 
mogelijk "uit zicht" monteren, dus in de muur frezen 

of (bij dunne wanden) aan de buitenkant in de 
stallingsruimte. Dat voorkomt beschadiging en de 
schoonmaak wordt eenvoudiger. 
 

Verwarming 
Een basale verwarming van de kleedruimten is 
wenselijk, maar niet strikt noodzakelijk. Een 

verwarming houdt het interieur in voor/najaar 
droger en is voor wintervaarders natuurlijk 
aangenaam. Maar ja - een elektrische plafondstraler 
slurpt energie. Een gaskachel staat vaak voor niets 
te loeien. Een gas-moederkachel in de kantine met 
aftakking naar de kleedruimte is soms een 

oplossing, als de aanleg van centrale verwarming te 
duur is. 
 
Isolatie 
Isoleer de (spouw)muren van kantine/keuken en zo 

mogelijk ook van kleedruimte/natte blok. 
Bijna nog belangrijker is de isolatie van de vloer. De 

accommodatie zal in de winter hooguit een paar 
keer verwarmd worden - de muren en vloer blijven 
dan koude uitstralen. Een koude vloer zorgt voor 
een gevoelstemperatuur die een stuk lager is dan de 
luchttemperatuur (denk aan het oeroude gezegde: 
"hoofd koel en voeten warm"). 
 

1.2.4  Kantine 
 
Afmetingen 
Ga uit van een gewone verenigingsavond. De 
bezoekers zitten aan tafeltjes. Dan heb je ongeveer 

1,25 m2 per bezoeker nodig - en daar zitten meteen 
de looppaden bij in - de keukenruimte echter NIET! 
Bij vergaderingen verwijder je de tafeltjes en dan 
gaan vele makke schapen in een hok. Als 
vrijblijvende richtlijn kun je met 0,9 m2/bezoeker 
rekenen. 
 

De hoogte van de ruimte moet minimaal 2.40 
meter zijn, wil je straks vergunning krijgen als 

sportkantine (norm 2014). 
 
Voor een sportkantine die ingericht wordt voor 
normaal gebruik door meer dan 50 personen, 

gelden zwaardere brandweer-voorwaarden. 
 
Specifieke eisen 
Monteer een brandvertragend plafond. Installeer 
een afzuiging als je ook vergaderingen (dus met 
meer dan normale bezoekers) in de ruimte gaat 
houden.  

De verwarming moet de ruimte tot 19 - 20 graden 
kunnen verwarmen. 
Breng een gesloten vloeroppervlak aan (bv 
kunststof coating) i.v.m. hygiëne.  

Kies voor een brede drempelloze toegangsdeur 
(toegankelijk voor minder-validen) en aan de andere 
zijde voor een vluchtdeur, -raam of -luik. Bedenk 

dat gemeentelijke subsidie vaak afhankelijk is van 
de toegankelijkheid van de accommodatie door 
minder-validen. 
Denk aan bevestigings-/aansluitpunten voor 
(poeder)blussers en EHBO-kit. 
Als je de bar combineert met de (achterliggende) 

keuken, bespaar je ruimte. 
 
 

 
 

Kantine - hoogte minimaal 2,40 m 
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Inbraakwerend 
Buitenramen in de kantineruimte moet je kunnen 
blinderen. Houten of plaatstalen luiken die alleen 
vanuit de binnenzijde te ontgrendelen zijn, zijn 
effectief. Je zult geen last krijgen van 

beroepsinbrekers, maar wel van vandalisme en 
junks! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Je las het al eerder: inbraakwerende hekwerkjes 
voor de overige ramen bevestig je op de muur, 
niet op kozijn/sponning. 

De toegangsdeuren naar kantine/keuken 
voorzie je meteen van secu-strips. En bezuinig niet 
op hang- en sluitwerk. 
 

 
Keuken 
Een kook/frituur unit is vaak gewenst. Beknibbel 

niet op de extra afzuiging boven deze installatie; 
niets is zo hinderlijk als frituurgeur in de 
kantineruimte. 
 
Koop geen te grote frituur, want boven een 
bepaalde inhoud moet je een vetafscheider in de 

afvoer naar de riolering aanbrengen. Het 
Activiteitenbesluit Horeca geeft daarvoor geen 
expliciete grenswaarden aan en spreekt over 
maatwerkregelingen; raadpleeg in twijfelgeval de 
regionale inspectie. 

Een voedselrestvermaler, aangesloten op het 
riool, is verboden. 

 
Wanden: betegelen.  
 
Vloer: gesloten coating met schrobputje. 
Soms is het handig om de keuken dmv een rolluik 
af te sluiten van de bar; dan kun je "lichte" 
barservice geven op tijdstippen dat de keuken niet 

bemenst is. 
En terzijde: de kantinebeheerder moet examen 
afleggen - kijk voor verdere info in deel 2 van dit 
rapport: "Exploitatie nieuwbouw/uitbreiding". 
 

Magazijn / werkkast / vuilopslag 

In de buurt van, of aangebouwd in, de kantine of 
keuken is een algemene afsluitbare opbergruimte 
heel handig. 
 
 
 

Aansluit- / installatiekast 
Voor de groepenkast, gasmeter, eventuele centrale 
schakelingen, warmwatervoorziening heb je een 
afzonderlijke, afsluitbare kast nodig. Combineer dat 
niet met de werkkast of opbergruimte. Het 

Bouwbesluit verbiedt dat. 
 
Toiletten / garderobe 
Combineer de kleedkamers/toiletten zoveel mogelijk 
met de functie van de kantine. Dus niét in een apart 
stallingsgebouw 30 meter verderop - dat werkt 's 
winters of bij regen niet! 

 
Vorstschade 

Waterleidingen moet je 's winters makkelijk kunnen 
laten leeglopen. Zet de kantine en één toilet op een 
aparte aftakking met aftappunt en isoleer deze 
extra. Dan hoef je bij wintergebruik niet steeds de 

hele installatie in de gaten te houden. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Keuken 
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2.  Buitenterrein 
 

2.1  Verhardingen en drainage 
 
Gras 
Vaak ligt een kanohuis in het buitengebied. Het is 

dan logisch dat je voor gras kiest. Natuurlijk geen 
siergras, maar een grove, taaie soort. 
Voordelen: goedkoop, neemt regenwater op, 
makkelijk te repareren. 
Nadelen: (uiteraard) maaien, kwetsbaar bij 
intensieve looprichtingen. 

 
Gedeeltelijke verhardingen 

Vooral op klei-achtige grond is het slim om in de 
looprichtingen een verharding te leggen. Na zware 
regen trap je anders het gras kapot en na verloop 
van tijd heb je moddergeulen. Vermeng de klei met 
zand en leg er bij voorbeeld de halfopen grastegels 

op. Dat zijn betonnen profielen in honingraat. In de 
profielen zaai je ook gras.  
 
Drainage 
Ligt er heel zware grond (dus met een heel kleine 
korrelgrootte) op je terrein? Dan kun je overlast 
door regenwater verwachten. Een goedkope en 

effectieve methode is om pvc-drainagebuis in 
omwikkelde uitvoering in te graven. Zorg voor een 

zand/kiezelbed van 40 x 40 cm, en bij heel zware 
klei een kleiwerend doek aan de buitenzijde van de 
zand/kiezelkist. aanbrengen. De buizen krijgen een 
onderlinge afstand van 5 tot 7 meter. 

En natuurlijk zorg je er voor dat de regenpijpen van 
je loods/clubhuis op het oppervlaktewater afwateren 
en niet via een zinkputje. Dat laatste kan wél als het 
gebouw op lichtere (zanderige) grond staat. 
 
 

2.2 In- / uitstappen 
 
Steiger / vlonder / vlot 
Een steiger, een vlonder of een vlot/ponton. Dát zijn 

de mogelijkheden. Specificaties vind je in het 
hoofdstuk KANOVOORZIENINGEN van het rapport 

KANOVAARWEGEN IN NEDERLAND, via de website 
van de TKBN te downloaden of via het TKBN-
secretariaat op te vragen. 
De goedkoopste, meest onderhoudsarme en door de 
leden zélf te maken oplossing is een vlonder. Zorg 
dat de oever circa 18 cm boven zomerpeil is en 
maak op die verlaagde oever een vlonder van 5 of 

meer planken breed. Dan komt de effectieve 
in/uitstaphoogte op circa 20 cm.  
Attentiepunt als je voor een steiger kiest: indien de 
steiger in water komt dat in beheer is bij een 
waterschap, kan het zijn dat aan de afmetingen 

afwijkende eisen worden gesteld. Die kans heb je 

vooral, als hij in boezemwater komt. Overleg met 
hun afdeling Vergunning & Handhaving tevoren! 
Komt het botenhuis aan een (drukke) 
scheepvaartroute? Dan loop je het risico dat een 
steiger of vlot niet wordt toegestaan. Je moet dan 
een vlonder aanleggen. Weet ook dat een vlot aan 

een drukke scheepvaartroute extra te lijden heeft 
van slijtage t.g.v. golfslag. 
 
Vergunningen / meldingen 
Een steiger, vlot en vlonder zijn vergunnings- of 

meldingsplichtig. Dit loopt via de gemeente. 
Raadpleeg de website van jouw gemeente om meer 
te weten. 
Praktijktips: een vlonder is meestal meldingsplichtig, 
dus vergunningvrij. 
Een steiger en een vlot zijn meestal 
vergunningsplichtig en moeten visueel geen grote 

inbreuk maken op de omgeving; beperk dus de 
afmetingen (vooral vanaf de oever gezien). 

Als de waterbeheerder een waterschap is, heb je 
een dubbele vergunning nodig: een gemeente 
vergunning en een zogenaamde Watervergunning 
van het hoogheemraadschap/ waterschap. 

 
 

2.3  Aanpassingen t.b.v. mindervaliden 
Als je een lichamelijke beperking hebt, stap je vaak 
moeilijker in/uit je kano. Daarom zijn er 

verschillende "hulpjes" ontwikkeld die je bij enkele 
kanoverenigingen kunt zien. 
Het principe: de kano ligt in een sleuf tussen twee 
steigertjes. Daardoor kun je je aan beide zijden 
ondersteunen. 

 

 
 

De meest eenvoudige oplossing 
 
 

 
Varianten: een 
klein uittrekbaar 
plankier dat 
onder de 
gewone steiger 
verborgen is. 

Heel praktisch 
als je beperkte 
steigerlengte 

hebt. 
 
 
En dan iets ingewikkelder: een soort licht-hellende 

glijgoot met rollen. Je vaart de goot in, trekt je aan 
weerszijden omhoog en je kunt "aan wal" 
uitstappen. 
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2.4  Aanpassingen onderweg 
 
Aanpassingen kun je op/aan de verenigingssteiger 

maken, maar onderweg kom je ze niet tegen. Dan is 
de minder-valide clubgenoot aangewezen op hulp 
van clubgenoten of basale hulpmiddelen zoals een 
plankje en een afmeerkoordje.  
 
Plankje 
Gebruik - bij afmeren onderweg aan een steiger of 

graskant - een plankje dat je op het achterdek en de 
oever legt en je hebt de vervanging van een heel 
stabiele peddelbrug.  
 

De kano ligt extra stabiel als het gedeelte van de 
plank dat op het dek van de kano steunt de vorm 
van het dek heeft, bijvoorbeeld door op te vullen 

met twee schuine stukjes hout. 
 

 
 
Plankje als peddelbrug 

 
 
 

 

 
 
 
De hier beschreven eenvoudige middelen hebben 
geen effect op de uitvoeringsbegroting.  
 
Het is een goed voorbeeld om de mogelijkheden van 

de recreatieve kanosport voor ouderen en minder 
validen te onderstrepen. Neem dit aspect mee bij 
het aanvragen van gemeentelijke subsidies.  
 
 

 
 
Afmeerkoordje 

Haak de kano met een koordje vanuit de kuip vast 
aan een haakje aan de steiger. De kano kan nu niet 
wegdrijven en - afgezien van wiebelen - niet 
omslaan.  
 
Tip: zet een musketonhaak aan de landzijde van het 
afmeerkoord en haak daarmee aan de steiger. 

 
 
De kanovaarder hoeft de kano niet vast te houden 
bij het in- en uitstappen. Alle aandacht en kracht is 

beschikbaar voor de in-/uitstap.  
Je kunt je met beide handen aan de kuiprand 
opdrukken, op het achterdek gaan zitten en 

uitstappen.  
 

 
 
 
Afmeerkoordje vanuit de kuip aan de steiger 
 

 
Met een tentharing aan het koordje kan ook 

onderweg bij een graskant gemakkelijker worden 
uitgestapt. Het koordje hangt tijdens het varen 
achter je in de kuip.  
 

 
 

Afmeerkoordje met tentharing 
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3.  Vergunningen en financiën 
 

3.1 Vergunningen 
De architect of de leverancier van een prefab 
gebouw zal je helpen bij het indienen van de 
definitieve omgevingsvergunning.  

Zie 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergu
nning 
Je hebt daar in ieder geval een kadastertekening, 
een bouwtekening, een aanzichtstekening en een 
begroting van de bouwkosten voor nodig. 

Als er bomen gerooid moeten worden, heb je 
misschien een kapvergunning nodig. Kijk op de 

gemeentelijke website of dat in jullie situatie zo is. 
Sommige gemeenten eisen voor elke boom die 
dikker is dan een bepaalde maat, een vergunning. 
Andere gemeenten eisen dat alleen voor het 
buitengebied, en binnen de rode contour slechts 

voor bomen die op een speciale lijst voorkomen. 
 

3.2 Financiën 
In dit stadium weet je, hoeveel het bouw-avontuur 
gaat kosten. Eerder in deze publicatie gaven we al 

een overzichtje van de onderdelen van je begroting. 
Let op: voor het aangaan van leningen en het 
verkrijgen van subsidie is het noodzakelijk dat je 
vereniging een volledige rechtsbevoegdheid heeft. 

Dus: statuten via notaris, inschrijven bij KvK en 
Handelsregister. 
Natuurlijk ben je al lang bezig om financiële dekking 

te regelen via reserveringsboekingen op je 
begrotingen van afgelopen jaren - én door 
opmerkzaam om je heen te kijken. Daarom slechts 
een paar aandachtspunten: 
 
Zelfwerkzaamheid 

Een deel van het werk kunnen de leden zelf 
verrichten. Kapitaliseer deze arbeidsuren en verwerk 
ze in de bouwbegroting. Dat is belangrijk bij 
subsidieaanvragen. 
 

Gemeentelijke subsidie 
Kijk op de gemeentelijke site hoe het 

collegeprogramma er uit ziet voor wat betreft 
subsidienormen. Of vraag een gesprek aan. De 
meeste gemeenten zijn royaler met subsidie als de 
vereniging zich (onder andere) richt op 
sportdeelname door: 
 jeugdleden, 
 leden met lichamelijke beperking, 

 leerlingen van basis/middelbaar onderwijs. 
 
Zie ook 1.2 Lokale subsidies in Deel 2 exploitatie. 
 
Sponsoren 

Plaatselijke (middelgrote) ondernemingen willen 

soms nog wel wat bijspringen. Verwacht er niet te 
veel van (een toeristische kanovereniging brengt 
geen publicitaire waarde voor die onderneming in) - 
maar het is te proberen. 
 

 
 
 

Fondsen 
Grote hinderlijke ondernemingen hebben soms een 
afkoopfonds voor de omgeving. Door giften aan 
sport/recreatieverenigingen hopen ze op minder 

weerstand bij de bevolking. Een bekend voorbeeld is 
het Schipholfonds.  Vraag de regionale Sportraad of 
je gemeente, of ze tips voor je hebben. 
 
Acties 
Ze zijn bekend uit het verleden: allerlei acties om 

geld in te zamelen. In dorpen lukken deur-aan-deur 
acties nog wel, in stedelijke gebieden moet je dat 

eigenlijk maar vergeten. Ook andersoortige actie 
zoals renteloze leningcertificaten zijn denkbaar - 
maar het slagen daarvan is sterk afhankelijk van de 
betrokkenheid van een grote groep leden. Begroot 
dit deel dus heel voorzichtig. 

 
Leningen 
Probeer onderhandse leningen bij eigen leden te 
verwerven: 't is altijd goedkoper dan een hypotheek. 
 
TKBN Verenigingsfonds 
De TKBN kan onder voorwaarden een bijdrage 

vanuit het Verenigingsfonds verstrekken voor de 
aanleg van accommodaties. Dit gaat in de vorm van 

een renteloze lening. De lening kan bijvoorbeeld 
dienen om de rente van een hypotheek te betalen, 
of voor materiaal investering.  
 

 
 

4.  Beoordelen offerte 
 
Het beoordelen van een bouwofferte is een vak 
apart. Roep de hulp in van iemand die daar ervaring 
mee heeft. 
We willen alleen een paar belangrijke items noemen 
waarop de beoordelaar moet letten - en dus is deze 

opsomming niet volledig: 
 
Materialen 
Materiaalomschrijving, hoeveelheid, prijs en 
eventueel monsterbeoordeling.  
 
Arbeid en planning 

Hoeveel werkbare dagen zijn ingeschat; 
zelfwerkzaamheid van eigen leden, wanneer is de 
opleverdatum, wat als deze over- of onderschreden 
wordt. 
 
Juridisch en financieel 
Arbitrage bij verschil van mening, garantie, 

boeteclausules, meer/minder werk, betalings-
voorwaarden, revisietekeningen bij oplevering. 
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DEEL 2: EXPLOITATIE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.  Financiën 
 

1.1  Begroting exploitatie 

      stallingsuitbreiding 
 
Als je de stallingscapaciteit met 50 plaatsen uitbreidt 
en je hebt een wachtlijst van 5 adspirant-leden, gaat 
de uitbreidingsexploitatie je netto geld kosten. Dat is 

natuurlijk een "open deur".  
Reken er op dat je begroting ten minste de eerste 
vier jaar daar ruimte voor moet hebben. Bekijk 
kritisch of je reserve toereikend is - want daar kan 
een onverwachte aderlating in verband met de 
bouwkosten zijn opgetreden: ("onvoorzien",  

"tegenvaller",  "minder inzet ledenarbeid dan 
begroot", "toch geen sponsorgeld".... ) 
Kortom: begroot conservatief, weersta de druk uit 
de vereniging om optimistischer te zijn. 

 
Toch problemen? Dan zijn er drie voor de hand 
liggende mogelijkheden: 

 verhoging contributie. Denk daarbij aan een 
splitsing van verenigingslidmaatschap en 
botenstalling;

 
 tijdelijke verhoging van de contributie; 

 werving nieuwe leden.  
Organiseer introcursussen tegen betaling - breng 
b.v. dat deelnamegeld in korting op de 

contributie als de cursist na afloop lid wordt.  
Intensiveer berichtgeving over je verenigings-
activiteiten via gedrukte en digitale media.  
Leg contact met het voortgezet onderwijs; biedt 

introcursussen aan in hun lesuren Lichamelijke 
Opvoeding - tegen basale vergoeding. 

 

1.2  Lokale subsidies 
Het is algemeen bekend dat veel gemeenten een 

zogenaamde jeugdsportsubsidie hebben. Maar als 
jouw vereniging door de nieuwbouw ook ruimte 
krijgt om andere activiteiten te ontwikkelen, kun je 
misschien een geldelijk steuntje in de rug krijgen.  
Denk bij voorbeeld aan schoolkanovaren, kanovaren 

door lichamelijk gehandicapten, deelname aan een 

zgn. integratieproject....   
Sinds 2012 zetten gemeenten hun subsidieregister 
op internet. Op dit moment (2015) hebben 70 
gemeenten dit gedaan. Ga kijken, doe inspiratie op. 
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1.3  WOZ waarde sportcomplexen 
Als de nieuwbouw volledig verenigingseigendom is, 
krijg je te maken met de WOZ-waarde. 

Het blijkt dat veel sportverenigingen een torenhoge 
WOZ-waarde voor hun complex toegekend krijgen.  
In die gevallen is geen rekening gehouden met de 
specifieke gebruikswaarde en in het 
bestemmingsplan vastgelegde gebruiksdoel van 
grond en gebouwen. 
Wees vooral attent op de grondprijs. Hier mag niet 

de prijs voor bv woningbouwontwikkeling gelden, 
maar de benuttingswaarde. We kennen voorbeelden 
dat de vaststelling na bezwaar meer dan gehalveerd 
werd! 

Bij enige twijfel: ga gemotiveerd in bezwaar. Het is 
een vrij eenvoudige procedure, maar vergt wel 
geduld. Laat je niet afbluffen, laat het aankomen 

op een zitting. Vráág om een zitting. Als de 
bezwarencommissie je niét uitnodigt, heb je al 
gewonnen! 
Nuttige links over dit onderwerp: 
http://shar.es/9DmEV 
http://www.mkbfiscaaljuristen.nl/mkb-advies/sport-

en-fiscus/fiscale-rechtspraak-en-
sport/sportcomplex-en-wozwaarde 
 
 

2.  Verzekeringen 
 

2.1  Opstal 
De premies voor opstalverzekeringen (brand en 

stormschade) lopen fors uiteen. De TKBN heeft 
hiervoor geen collectieve polis, maar heeft wel 
contacten gelegd met een grote verzekeraar die 
scherpe tarieven hanteert. Informeer via het TKBN 
Servicepunt! 
 

2.2  Wettelijke aansprakelijkheid /  
       TKBN-verzekering 
De TKBN heeft een aparte brochure over WA 
waarin de Wettelijke Aansprakelijkheid uitvoerig 

wordt behandeld. De hoofdpunten daaruit zijn: 
 
De leden en de bestuursleden van een vereniging 
zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden 
en schade van die vereniging, mits de vereniging 
een rechtspersoonlijkheid is.  

Maar als je opzettelijk schade toebrengt, 
diefstal/fraude pleegt waardoor de vereniging 
schade lijdt, ben je natuurlijk wél aansprakelijk voor 
de eigen overtredingen. 
(NB.: Als een vereniging via een notariële akte de 
statuten heeft geregistreerd, heeft die vereniging 
een volledige rechtsbevoegdheid en is dan ook een 

rechtspersoonlijkheid. Inschrijving in het 

Handelsregister en Kamer van Koophandel is ook 
vereist - vraag of je notaris dit meteen voor je 
regelt).  
 
Schade aan anderen (derden). De vereniging is 
aansprakelijk voor haar gedragingen (en dus ook 

voor die van (bestuurs)leden/vrijwilligers/donateurs, 

handelend binnen of namens verenigingsverband). 
Maar ook kan een vereniging aansprakelijk zijn, als 
een lid e.d. bij uitoefening van een verenigingstaak 
een ongeval krijgt, en de vereniging 
onzorgvuldigheid valt te verwijten. 

 
WA-verenigingsverzekering via TKBN. De 
vereniging kan een zgn. bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering afsluiten, die e.e.a. dekt. Maar als de 
vereniging aangesloten is bij de TKBN, ben je 
als club meteen WA verzekerd. Let op: als je 
vereniging zélf een WA-verzekering afsluit, gaat 

deze altijd vóór de collectieve TKBN-polis! 
Belangstelling? Vraag onze brochure op. 

 
De individuele leden moeten zélf voor een WA-
verzekering zorgen, velen zullen die al hebben. 
 

2.3  TKBN-kanoverzekering 
Verenigingsleden kunnen hun kano via de TKBN 
verzekeren; je verenigingsbestuur hoeft daar geen 
aparte administratie voor bij te houden. Maar de 
vereniging moet natuurlijk wel bij de TKBN zijn 

aangesloten. 
Tegen een scherpe premie kun je kano, peddel plus 
kuipzeiltje en alle vast-aangebouwde accessoires 
verzekeren tegen diefstal, brand en schade tijdens 
varen of vervoer. 

N.B.: diefstaldekking geldt alleen bij een deugdelijk 
afgesloten kanoloods. Niet als de deur open staat of 

als de kano onbewaakt langs de waterkant ligt.  
 
 

3.  Energiekosten 
 
Probeer te voorkomen dat de energiekosten uit de 
hand gaan lopen. In het bouwkundige deel gaven 
we hier en daar al tips. 
Vraag een creatief en technisch onderlegd 

verenigingslid om oud- en nieuwbouw te beoordelen 
op energieverbruik. Een in bedrijf zijnde, maar lege 
vrieskist in de keuken, een ventilator in de kantine 

die door blijft draaien als de ruimte afgesloten is, 
buitenverlichting die te royaal is afgesteld, boilers 
die de hele winter in bedrijf zijn terwijl je er met 
eentje (of geen) kunt volstaan... de valkuilen zijn 

legio. 
 
Monteer geen zonnepanelen. Helaas worden die 
frequent van de daken gestolen bij 
volkstuinverenigingen - en waarom zou dat bij een 
afgelegen, onbeheerd kanohuis anders zijn? 

Warmwaterwisselaars op het dak hebben een 
geringere kans op diefstal. Maar de vraag is of je 
financieel slim doet om een dergelijke voorziening 
aan te laten brengen. 

Waarschijnlijk kun je geld besparen als je je aansluit 
bij SportStroom. Dat is collectief contract 
speciaal voor sportverenigingen; medio 2015 

waren er 1500 verenigingen aangesloten. Het 
bestuur van SportStroom bestaat uit vier 
bestuursleden van non-profit sportverenigingen. 
Info en aanmelden: www.sportstroom.nl  
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4.  Fiscaal: BTW 
 
De TKBN heeft een aparte brochure Wetgeving 
voor Sportverenigingen waarin nader wordt 
ingegaan op de onderwerpen van dit en de volgende 
hoofdstukken. 
 

Verenigingsactiviteiten (zogenaamde hoofd-
activiteiten, dus voor ons kanovaren) bestemd voor 
verenigings- of bondsleden zijn in beginsel 
vrijgesteld van Btw-verplichting, mits de opbrengst 
ten hoogste kostendekkend is. Je mag niét proberen 
om nettowinst te maken. Want dan komt wel de 
Btw-verplichting in beeld. Lees ook 5.1: bruto winst. 

 
Als je nevenactiviteiten onderneemt, en de 
opbrengsten van die nevenactiviteiten komen ten 
goede aan de hoofdactiviteiten (kanovaren), heb je 
tot bepaalde maxima ook vrijstelling. Raadpleeg 
hiervoor verder de site van de Belastingdienst of de 
bovengenoemde TKBN brochure.  

 
 

5.  Kantine & keuken 
 
Sportkantines zijn er in soorten en maten. Omdat de 
meeste kanoverenigingen niet meer dan 100 tot 150 

leden tellen - en vaker minder - is ook de 
bijbehorende keuken relatief compact. Wél een 
frituur, geen plateservice. Wél fris en een biertje, 

geen sterke alcohol. Toch is er een hele serie wet- 
en regelgeving van toepassing. We geven op 
hoofdlijnen een overzicht. 
 
Wil je helemaal geen gedoe met vergunningen enz., 
dan moet je je beperken tot een koffieapparaat en 

het geen kantine, maar recreatieruimte noemen. De 
praktijk wijst uit dat er na verloop van tijd meestal 
tóch druk vanuit de leden komt om keuken-
faciliteiten te installeren. Weersta die druk óf zorg 
dat je aan alle wet- en regelgeving gaat voldoen. 
 

5.1  Barcommissie 
Je moet een flinke groep vrijwilligers hebben, die bij 
toerbeurt bardienst kunnen "draaien". In veel 
verenigingen komt die groep zo af en toe bij elkaar 
om het reilen en zeilen te bespreken buiten het 
bestuur om. Dat heeft voordelen: je neemt ruim de 

tijd voor het onderwerp en je kweekt teamgeest.  
Afhankelijk van de verdere organisatie zie je vaak 
één van die vrijwilligers terug in het 
verenigingsbestuur als algemeen bestuurslid. Dat 
kan de "bedrijfsleider" zijn, maar ook iemand 
anders. 
 

Het is praktisch om de bar en keuken een eigen 
boekhouding te laten bijhouden onder formele 
verantwoordelijkheid van de verenigings-
penningmeester - maar als alles goed gaat, bemoeit 
die zich maar één keer per jaar intensief met die 
boekhouding. Een gedelegeerde verantwoordelijk-

heid dus. Maar als het niet goed gaat, grijpt het 

bestuur in. 
Handige vuistregel: streef naar een bruto winst 
van 50% van de inkoop. Dan kun je daar in de 
praktijk je keukenapparatuur van onderhouden/ 
afschrijven en houd je nog wat over voor de centrale 

verenigingskas. Ook ben je dan vrijwel zeker niet 
Btw-plichtig. 
 

5.2  WABO 
Alle oude omgevingswetten (voor wat betreft hinder, 

milieu, geluid, ruimtelijke ordening enzovoorts) 
vallen nu onder de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht (WABO). 
Raadpleeg het digitale Omgevingsloket van je eigen 

gemeente voor wat betreft vergunning tot 
exploitatie van je sportkantine - maar ook als je 
grote buitenevenementen gaat organiseren. 

 

5.3  Drank- en horecawet 
Zodra er alcohol in de kantine wordt geschonken, is 
de Drank- en Horecawet van toepassing. 
Tegenwoordig óók als het alleen licht-

alcoholhoudende dranken betreft.  
De belangrijkste punten: 
 minimaal twee leidinggevenden moeten de 

Verklaring Sociale Hygiëne bezitten; 
 op de momenten dat er alcohol wordt 

geschonken, moet er iemand aanwezig zijn met 

een IVA-getuigschrift, of hij/zij moet voorkomen 
op een door het verenigingsbestuur 
gewaarmerkte lijst met IVA-cursisten.  (IVA = 
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik). 
LET OP: sommige gemeenten eisen dat alle bar-
vrijwilligers een IVA-verklaring hebben gehaald; 

 de vereniging moet een Bestuursreglement 

Alcohol in Sportkantines hebben vastgesteld. 
Een modelreglement kun je downloaden ( via o.a. 
de websites van NOC*NSF en grote bonden zoals 
www.badmintonbond.nl ) en moet door de 
gemeente goedgekeurd worden. 

 
TIP: iemand in bezit van de Verklaring Sociale 

Hygiëne mag zelf een IVA-training geven; de 
provinciale Sportraden hebben als ondersteuning 
een instructiepakket voor deze training beschikbaar. 
Een training bij een commercieel instituut kost al 
snel een paar honderd euro per persoon. Is een lid 
van de vereniging beroepsmatig in het bezit van de 

Verklaring Sociale Hygiëne betrek zo mogelijk dit lid 
dan bij de kantine-organisatie. 
 
TIP: denk niet licht over de gemeentelijke controle 
op de Drank- en horecawet. Een kanovereniging 
zonder geldige vergunning kreeg een controle 
waarna een pittige boete werd opgelegd.  

 

 

5.4  EHBO en poederblussers 
Je krijgt periodiek controle of de EHBO-kist nog 
volledig gevuld is en geen verlopen artikelen bevat. 

En gelijktijdig worden de poederblussers gewogen. 
TIP voor de EHBO-kist: verzegel hem met een 
sticker. Op die sticker schrijf je de datum van het 
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artikel (bv jodium) dat het eerste verloopt. Bij die 
kist zet je een doosje met pleisters, jodium, 
schaartje, pincet. Méér wordt meestal toch niet 
gebruikt. En zo weet je zeker dat bij controle de 
EHBO-kist altijd wordt goedgekeurd. 

Verder ben je verplicht een logboek bij te houden 
over de EHBO- en blusmiddelen. 
 

5.5  Warenwet 
Net als commerciële cafés/restaurants moet een 

sportkantine werken volgens een hygiëne-
controlesysteem (HACCP-systeem). Maar voor 
sportkantines waar levensmiddelen snel bereid en 
doorverkocht worden (snacks, broodjes enz.) heeft 

NOC*NSF een aparte Hygiëne Code 
Sportkantines ontwikkeld, compleet met checklist. 
Download dit vanaf  de NOC*NSF-website of vraag 

het TKBN-Servicepunt om hulp als dat niet lukt. 
De tabakswet is van toepassing bij verkoop van 
rookartikelen, maar daar besteden we hier verder 
geen aandacht aan. 
 

5.6  BUMA/Stemra, Sena, Videma 
Zodra je in de kantine achtergrondmuziek draait, 
ben je auteurs- en uitvoerendenrechten 
verschuldigd. En natuurlijk ook, als je via een 
versterkerinstallatie buiten muziek draait. Let op: als 
je hiervoor een WABO omgevingsvergunning hebt, 

betekent het niet dat die muziekrechten ook 
geregeld zijn. BUMA/Stemra en Sena innen die 
gelden. Videma int het geld van rechten op 
beeldmateriaal (video, groepsvertoning van TV-
uitzendingen en dergelijke). 
Zie www.bumastemra.nl en klik op moet ik betalen? 
 

 

6.  ARBO-wet 
 
Voor de Arbowet is een vereniging gelijk aan een 
werkgever voor haar vrijwilligers. Dus de vereniging 
moet zorgen voor een veilige, schone, goed 
onderhouden en overzichtelijke werkruimte. De 

vereiste veiligheidsmaatregelen moeten zijn 
genomen. Denk hierbij niet alleen aan de keuken 

van de kantine; poederblussers, vluchtdeur en 
dergelijke - maar ook aan een eventuele werkplaats 
voor reparatie aan kano's. 
Door een wetswijziging hoef je NIET meer een 
risico-inventarisatie op te stellen en actueel te 
houden.  Zie verder www.ARBO.nl. 
 

 

7.  Kamperen 
 
Als je af en toe groepjes kanovaarders op het 
kanoterrein laat kamperen, is het handig om het 
volgende te weten: 
 In 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie 

ingetrokken. Ook de Kampeerwet bestaat niet 

meer. 
 Nu moeten alle gemeenten een eigen 

gemeentelijk kampeerbeleid hebben. Dat 
beleid kan per gemeente heel verschillend zijn. 
Vroeger mocht je 5 tot 12 "kampeermiddelen" op 
het terrein hebben - nu moet de gemeente altijd 
toestemming geven. 

 Die verandering kan ook een voordeel zijn: je 
kunt nu afspreken met de gemeente dat je bij 
voorbeeld per jaar maximaal 4 keer een groepje 
van maximaal 20 personen mag laten kamperen, 
waarvoor je alleen een digitale melding hoeft te 
doen. Het hangt van de gemeente af of zij 
inderdaad volgens dit voorbeeld gaan handelen.  

 EN: lees deel 1 van dit accommodatierapport ook 
nog even na. Voor kampeerders is een 
buitenkraan (zonder stortbak, maar met 
afvoerkolkje) en een toilet dat continue 
bereikbaar is, een vereiste. 

 

 

8.  Gebruik accommodatie /  
     nevenactiviteiten 
 
De praktijk wijst uit dat het zeer raadzaam is om in 

je Huishoudelijk Reglement het gebruik van het 
botenhuis, kantine en verdere accommodatie 
duidelijk te omschrijven.  
Verschillende verenigingen zijn in het verleden 
geconfronteerd met "insluipend commercieel 
gebruik" door één of meerdere leden of 
buitenstaanders. Je kunt als vereniging dan last 

krijgen van: 
 je overige leden ("wij betalen geen contributie 

om anderen makkelijk geld te laten verdienen"); 
 de gemeente (vrijwel nooit worden op en in een 

sportvestiging commerciële activiteiten 
toegestaan); 

 de belastinginspecteur (Btw). 

 
 

8.1  Extra inkomsten 
Staan de financiën van de vereniging onder druk, 
overweeg dan de mogelijkheid van extra inkomsten 

verwerven met nevenactiviteiten, mits die niet 
strijdig zijn met de WABO.  
Voorbeelden: schoolkano, startpunt of stempelpost 
voor schaatstochten of de avondvierdaagse, 

medegebruik door een dam- of schaakclub.  
Is het clubgebouw geen eigendom van de 

vereniging, maar huurt ze dit van derden, dan is 
toestemming van de eigenaar nodig. 
Maak duidelijke afspraken met de betrokkenen voor 
het medegebruik binnen de reglementen en 
vergunningen van de kanovereniging.  
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Aantekeningen 
 

 



 

  

 

 



 

  

 

 


