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Vijf keer een W en één keer een H
Wat?
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Het realiseren van een mul"func"oneel Play & Skate Court voor, door, met en van de
jeugd uit Grou en waar de volgende sporten kunnen worden beoefend:
•
•
•
•
•
•
•
•

Basketball
Pleintje voetbal
Inline skate hockey
Bmx
Skate boarden
Inline skaten
Skeeleren
Atle"ek

Waar?
Huidige atle"ekbaan en kaatsveld in Grou aan de noordzijde vlakbij de scholen,
sportpark Meinga.
Waarom?
Een laagdrempelig speel- & sportmogelijkheid aanbieden voor de jeugd welke
openbaar toegankelijk is. Wij schaden in dat ongeveer 250 kinderen per week hier
gebruik van gaan maken.
Wie?
S"ch"ng Play – Skate Court Grou in goede samenwerking met de gemeente
Leeuwarden.
Hoe?
Financiering via subsidies, sponsoring, ac"es, crowdfunding en zelfwerkzaamheid.
Wanneer?
Realisa"e september 2017.
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De jeugd heeft de toekomst maar geen plek
De jeugd in Grou heeQ bijna geen plaats meer voor hun eigen"jdse
buitenac"viteiten. De mogelijkheden voor de doelgroep 10-18 jaar in Grou zijn de
laatste 15 jaar door slui"ng van jeugdcentrum “de Stee” en van zwembad “de Twine”
danig verslechterd.
Realisering van het Play - Skate Court zal de leeiaarheid van Grou zeker vergroten,
zowel voor de huidige als voor de toekoms"ge jeugdige bewoners. Een uitstekende
plek om te gaan bewegen en samen te komen. Uit onderzoek blijkt ook dat met name
in Friesland (na"onaal vergeleken) de jeugd na het verlaten van de basisschool ook
de georganiseerde sport verlaat en dat de groep van 16 jaar en ouder maar ma"g
vertegenwoordigd is bij de georganiseerde sport. Op dit moment hebben we een
twin"gtal schriQelijke aanbevelingen van sportverenigingen en maatschappelijke
organisa"es. Ook de huidige sportverenigingen van sportpark Meinga hebben hun
goedkeuring gegeven.
We hopen dat dit plan samen met u gerealiseerd kan worden voor zowel de
georganiseerde als voor de ongeorganiseerde sporters in Grou en omgeving.

Andere doelgroepen
Ook voor de georganiseerde sportverenigingen en de nabij gelegen scholen is het een
uitgelezen kans om aan hun sportbeleving een nieuwe impuls te geven. Wij willen
namelijk ook een, volgens KNSB normen, 200 meter skeelerbaan realiseren. Deze zal
om het Play & Skate Court worden aangelegd. De andere doelgroepen zijn:
1. IJsclub ‘Grouw’ en IJsclub ‘Foar It Jonge Folkje’
2. Schaats Trainings Groep De Pinguïns
3. Openbare school De Twa Fisken
4. Christelijk basis onderwijs de Nijdjip
5. Voortgezet onderwijs OSG Sevenwolden
6. Atle"ekvereniging Athleta
7. S"ch"ng Inline Skate Hockey Grou e.o.
8. IJCCL Capitals
9. BV Sport
10.Wellzo Jongerenwerk
11. Kinderopvang Kids First COP groep (voorheen SISA)
12.Skate board groepering Grou
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Overig gebruik van het Play & Skate Court
Naast de bovengenoemde doelgroepen willen wij ook graag dat de het Court geschikt
wordt gemaakt als ijsbaantje voor de jeugd tot een jaar of vijf. Hierover zijn al
afspraken gemaakt met de IJsclubs. Zij willen deze ac"viteit (het onder water zeden
etc.) voor haar rekening nemen. Daarnaast is er contact geweest met het Foppe
Fonds over rolstoelbasketbal en rolstoelhockey. Het Foppe Fonds ondersteund deze
ac"viteiten.

Draagvlak
Zonder draagvlag geen Play & Skate Court. Iedereen die er gebruik van wil maken
heeQ te kennen gegeven op welke manier zij een bijdrage gaan leveren, hetzij
ﬁnancieel, hetzij qua werkzaamheden hetzij in onderhoud en materiaal. Een korte
opsomming van de reac"es:

Met name Wellzo Jongerenwerk is een belangrijke partner in de samenwerking en
mo"va"e van de jeugd. Wellzo Jongerenwerk geeQ heel duidelijk aan dat zij dit plan
aan alle kanten ondersteunen Zij onderschrijven het feit dat de jeugd in Grou geen
eigen plek heeQ. Van het Play & Skate Court willen zij dan ook een zogenaamde
‘vindplaats’ maken en gaan zich volledig inzeden het draagvlak onder de jeugd te
vergroten. Bovendien gaan zij ons helpen bij het buurtconvenant. Wellzo
Jongerenwerk is aangesloten bij de gemeentelijke Taskforce Jeugdoverlast en heeQ
zodoende korte lijntjes met de gemeente, poli"e, stadstoezicht, straatcoaches, VNN
en het Meldpunt Overlast Leeuwarden. Wat gaan ze nog meer doen:
•
•
•
•
•

Een bijdrage leveren aan het toezicht
Verbindende factor tussen de jongeren en het netwerk
Jongeren kennis laten maken met elkaar en met andere sporten
Clinics en sportdagen organiseren
Meehelpen en meedenken aan de te organiseren wervingsac"es en jongeren
enthousiasmeren
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S"ch"ng Inline Skate Hockey Grou
Deze enthousiaste club is bereid het beheer en onderhoud na realisa"e voor haar
rekening te nemen. Verder hebben zij toezeggingen gedaan op het gebied van:
• Een bijdrage via asfalt sponsoring
• Aanschaf van een oﬃciële boarding
• Aanschaf van een kleine boarding voor kleine speelvelden
• Personele ondersteuning bij ac"es
• Manuren voor het totale project
• Organiseren van clinics voor diverse groeperingen o.a. scholen
Andere organisa"es die prak"sche ondersteuning hebben toegezegd:
• IJsclub Grouw & IJsclub “Foar it jonge Folkje”
• OSG Sevenwolden Grou - Akkrum
• OBS De Twa Fisken & CBS Nijdjip
• BV Sport; buurtsportcoach
• A.V. Athleta
• STG De Pinguïns
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Wat gaat de jeugd zelf doen?
De jeugd is op veel gebied ac"ef. Wat doen zij? Waar zijn ze mee bezig en gaan ze
nog doen?
• Volwaardig meedraaien in de bestuursvergaderingen
• Het geven van presenta"es aan geïnteresseerden, belanghebbenden en
fondsen
• Eerste aanzet tot bouw van de website www.play-skate-grou.nl
• Zo ook op twider en facebook
• Deelname aan Crowdfunding Fryslân*www.crowdfundingfryslan.frl
• Het opstarten van en deelnemen aan allerlei inzamelingsac"es
• Het opstarten van en deelnemen aan allerlei sponsorac"viteiten
• De ontwikkeling van een pitch (promo"eﬁlmpje)
• De ontwikkeling van een ﬂyer en sponsorbrieyes
• Betrokken bij de ac"es op de scholen, skate sponsorac"e Tjallinga
• Flyeren & ophalen intekenformulieren asfaltsponsoring in Grou
• Lege ﬂessen ac"e & presenta"e Poeisz ac"e
*Momenteel nemen zij deel aan het project maatschappelijke crowdfunding
georganiseerd door crowdfunding Fryslân in samenspraak met de gemeente
Leeuwarden.
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Buurtconvenant met de omwonenden
Er zijn tot nu toe twee bijeenkomsten georganiseerd met de buurtbewoners. Er is
afgesproken dat de S"ch"ng Play – Skate Court en S"ch"ng Inline Skate Hockey Grou
in samenspraak met de wijkagent en de omwonenden een convenant gaan sluiten
waarin zaken worden geregeld betreﬀende het gebruik van de accommoda"e.
Allereerst is al afgesproken dat het Play & Skate Court zover als mogelijk rich"ng het
parkeerterrein Burstumerdyk zal worden aangelegd. Maar ook zaken als een eind"jd
en bij wie moet ik zijn bij overlast en lawaai worden afspraken over gemaakt. Ook
Wellzo Jongerenwerk gaat hierin een rol spelen. De veiligheid en de bereikbaarheid
vanuit de scholen is ook belangrijk. S"ch"ng Play – Skate Court neemt haar
verantwoordelijkheid hierin en houdt de omwonenden "jdens de voortgang op de
hoogte is afgesproken. De omwonenden hebben hier mee ingestemd.

Plan van aanpak / planning
Oktober 2016 – september 2017:
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• 18-10-2016: kick oﬀ ac"es in Grou met alle toekoms"ge gebruikers
• 26-10-2016: onthulling billboard en thermometer op parkeerplaats bij de
JUMBO
• 2016: samenstellen van een nieuwe werkgroep uit alle belanghebbenden van
zowel de georganiseerde als ongeorganiseerde sport
• 2016 & 2017: doorgaan met het aanschrijven van allerlei fondsen
• 2016 & 2017: PR ac"viteiten blijven ontwikkelen
Vanuit de nieuw samen te stellen werkgroep is er een ac"elijst opgesteld voor 2017.
De belangrijkste ac"epunten zijn:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

taakverdeling met de gemeente Leeuwarden maken wie gaat wat doen?
buurtconvenant met de omwonenden sluiten
weghalen betonrand en discusring
gebruikersconvenant met de georganiseerde verenigingen sluiten over het
gebruik en de jaarlijkse bijdrage
overeenkomst van beheer sluiten met S"ch"ng Inline Hockey Grou
overleg met BV Sport in verband met de laatste ontwikkelingen
beoordelen diverse oﬀertes van mogelijke uitvoerders door de werkgroep
In september 2017 willen we starten met de bouw

Hoe ziet de planning er uit? De volgende ac"viteiten worden momenteel opgepakt:
•
•
•
•

Sponsorloop / inline skate/ skate board/ step op de Tjallinga
Lege ﬂessen ac"es via school, en de supermarkten
Asfalt sponsoring per m²
Grootse verlo"ng met verrassende prijzen zoals:
Ballonvaart voor twee maal 2 personen, zweefvlieg rondvlucht,
1 minuut winkelen bij Jumbo Grou, varen met het Grouster skûtsje, varen
met een praam, taarten, dinerbonnen etc.
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Stichting Play – Skate Court Grou
Het bestuur van de s"ch"ng, opgericht 11 juni 2015, bestaat uit de volgende
personen:
• Voorzider Gerard Frijling
• Secretaris Tsjitske Oosterwegel – Veenstra
• Penningmeester Johannes Kalsbeek
De reguliere vergaderingen en de dagelijkse gang van zaken wordt het bestuur
momenteel ondersteund door vertegenwoordigers van allerlei jeugd groeperingen
met hun eigen achterban. De jeugdgroeperingen worden ondersteund door
professionele jongerenwerkers van Wellzo.
•
•
•
•
•
•

Kay Oosterwegel, inline skate hockey.
Tom Hof, Skateboarder.
Demi van der Meer, CIOS student, pleintje voetbal.
Bas Harkema, pleintje voetbal.
Robin Koning, Skateboarder.
Madelon de Jong, student NHL, communica"e

De s"ch"ng wordt bijgestaan door een sponsorcommissie bestaande uit:
• Jikkie Cats, communica"edeskundige & fotografe
• Jouke de Jong, eigenaar Jumbo Grou
• Jan Feike Hoekstra, eigenaar de Hypotheker Heerenveen
Daarnaast is er nog een commissie van aanbeveling:
•
•
•
•

Foppe de Haan, oud docent CIOS, leraar Lich. Opv. en voetbal trainer.
Johannes de Vries, bestuurslid gewest Friesland KNSB.
Yanula Hooijer, moeder van spor"eve jeugd, docent v.o.
Jan Feike Hoekstra, vader van spor"eve jeugd, voorzider van Sikefûns “it Gild”.

10

Financiering
Of onze plannen tot uitvoering komen is in belangrijke mate a~ankelijk van de
ﬁnancieringsmogelijkheden. De ﬁnancieringsmogelijkheden die we opgestart hebben
zijn het aanvragen van subsidies, het houden van ac"es, sponsoring, fundraising,
crowdfunding en zelfwerkzaamheid. Dit informa"eve rapport is mede geschreven
voor het werven van subsidiegelden. We hopen met deze gelden onze plannen in
september 2017 te realiseren. Bedragen in de begro"ng zijn exclusief BTW.

Begro&ng Play & Skate Court
Omschrijving

Bedrag

Grondwerk, funda&e, rijplaten, asfalt,
skeelerbaan en grondverwerking
Vergunningen
Hekwerk, doeltjes en baskets
Skate meubilair
Aanleggen sportvloer
Straat meubilair
Verlich&ng
Sport consultancy
Onvoorzien
Totaal

€

220.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.000
36.395
73.662
71.230
4.613
5.600
3.500
5.000
435.000

Dekkingsplan Play & Skate Court
Naam mogelijke subsidiënten

Gemeente Leeuwarden
Mienskipsfûns Fryslân (Provinsje Fryslân)
Pleatslik Belang Grou (Dorpsbudget)
Fûns Mid Fryslân
Coöpera&efonds Rabobank Heerenveen
Verenigingen & Ac&es
S&ch&ng Hoekstra-Viersen Steenendam
Overige fondsen
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bijdrage

225.000
35.000
12.500
15.000
12.500
45.000
15.000
75.000
435.000

Op dit moment zijn er toezeggingen van Plaatselijk Belang Grou € 5.000,= , S"ch"ng
Sportcentrum Grou € 5.000,= en van de gezamenlijke ijsclubs uit Grou € 5.000,= om
het plan te realiseren. De S"ch"ng wil ruim 10 % van het totale bedrag bijeenbrengen
samen met de Grouster gemeenschap (€ 45.000,=). Ten bedrage van € 2.300 zijn er
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vierkante meters asfalt verkocht. Alle andere fondsen zijn en worden momenteel
aangeschreven.

Zelfwerkzaamheden
De zelfwerkzaamheden schaden wij op dit moment als volgt in:
Werkzaamheden vrijwilligers

uren

Bestuurlijke werkzaamheden
Ac"es & Presenta"es
PR werkzaamheden
Commissies & verenigingen
Voorbereidingen aanleg court

1760
400
400
800
2400
5760

Totaal

BTW compensatiefonds
In overleg met de gemeente Leeuwarden zal getracht worden de BTW via het BTW
compensa"efonds te compenseren. De gemeente Leeuwarden is eigenaar van de
grond. Door natrekking is zij automa"sch ook eigenaar van de Play & Skate Court. De
BTW is dan te compenseren. De gemeente moet haar standpunt in deze nog bepalen.
Echter als de S"ch"ng Play – Skate Court Grou het recht van opstal krijgt kan de BTW
niet door de gemeente Leeuwarden gecompenseerd worden. Dan willen wij onze
S"ch"ng deelnemer laten worden aan het economische verkeer door jaarlijks van de
georganiseerde verenigingen een bijdrage te vragen en in rekening te brengen
waardoor wijzelf te BTW op de nieuwbouw kunnen terugvragen. De jaarlijkse
bijdrage is dan ook belast met BTW.

Beheer en exploitatiekosten
Het asfalt behoeQ pas na 10 `a 15 jaar onderhoud, de hekwerken zijn huQerproef en
hebben een garan"e van 5 jaar en het skate meubilair is onverwoestbaar. Toch zal er
gereserveerd moeten worden om de con"nuïteit op lange termijn te waarborgen. Via
de S"ch"ng Play – Skate Court Grou willen wij jaarlijks in totaal € 2.000 bij de
georganiseerde verenigingen in rekening brengen. Dit willen wij vóóraf in een
gebruikersconvenant regelen zodat daarover later geen discussie meer mogelijk is.
Bovendien kunnen de betreﬀende verenigingen in de eigen begro"ng hier rekening
mee gaan houden. Maar het ligt ook in de lijn der verwach"ng dat de scholen en BV
Sport in dit convenant worden betrokken en ook een jaarlijkse bijdrage gaan betalen
voor het gebruik. Op die manier is er over 10 jaar een bedrag van € 20.000
beschikbaar voor groter onderhoud mocht dat nodig zijn.
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Het feitelijke beheer gaan wij na realisa"e overdragen aan de S"ch"ng Inline Hockey
Grou. Zij zijn bereid gevonden de staat van het Play & Skate Court in de gaten te
houden. Door middel van zelfwerkzaamheden zal klein onderhoud worden
bijgehouden. Ook die afspraak gaan wij op papier vastleggen.

Tot slot

Realisering van het Play - Skate Court zal de leeiaarheid van Grou vergroten, zowel
voor de huidige als voor de toekoms"ge jeugdige bewoners. Een uitstekende plek om
te gaan bewegen en samen te komen. Een plan waarbij de jeugd zelf zeer ac"ef is dit
te realiseren en dat op brede steun van de Grouster gemeenschap kan rekenen.
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