
Uitnodiging 
 

Workshop 

EFFICIENT BEHEER en ONDERHOUD van 
SPORTACCOMMODATIES 

 

 

Hoe gaan we het regelen?Hoe gaan we het regelen?Hoe gaan we het regelen?Hoe gaan we het regelen? Een vraag die we steeds vaker horen als het gaat om Een vraag die we steeds vaker horen als het gaat om Een vraag die we steeds vaker horen als het gaat om Een vraag die we steeds vaker horen als het gaat om bbbbeheer en eheer en eheer en eheer en 

onderhoudonderhoudonderhoudonderhoud    van sportaccommodaties.van sportaccommodaties.van sportaccommodaties.van sportaccommodaties. Een vraag die gesteld wordt door zowel verenigingen als 

gemeenten. Een vraag die betrekking heeft op het samen onderhouden van sportparken maar ook 

op: wat te doen met het veld dat eigenlijk niet meer nodig is? Of: hoe zorgen we dat onze 

onderhoudsploeg goed onderhoud blijft bieden?  Of: welke samenwerkingen zijn nuttig om 

duurzaam te beheren en hoe gaat dit dan? 

 

Omdat steeds meer maatwerk nodig is en de vragen steeds complexer worden, organiseren we twee 

workshops ‘Beheer en Onderhoud van Sportaccommodaties’. In een interactieve sessie gaan we:  

 

- Leren: Wat zijn de ontwikkelingenontwikkelingenontwikkelingenontwikkelingen omtrent beheer en onderhoud? 

- Delen: Welke oplossingenoplossingenoplossingenoplossingen zijn er al, in Limburg en daarbuiten? 

- Aan de slag: Wat is de beste oplossing voor mijn mijn mijn mijn eigen eigen eigen eigen omgevingomgevingomgevingomgeving? 

 

Open Club-specialisten van Kragten bv, IKL en Huis voor de Sport Limburg begeleiden de sessie en 

beantwoorden uw vragen.  

Ook maakt uw omgeving kans op een gratis ‘Bgratis ‘Bgratis ‘Bgratis ‘Beheer eheer eheer eheer &&&&    OOOOnderhoud nderhoud nderhoud nderhoud quickscanquickscanquickscanquickscan! 

 

U kunt zich aanmelden voor één van de volgende data: 

 

26 januari 201726 januari 201726 januari 201726 januari 2017        19.00 19.00 19.00 19.00 ––––    20.30 uur 20.30 uur 20.30 uur 20.30 uur         SittardSittardSittardSittard        ----    Mercator 1Mercator 1Mercator 1Mercator 1    

33331111    januari 2017januari 2017januari 2017januari 2017        17.00 17.00 17.00 17.00 ----    18.30 18.30 18.30 18.30     uuruuruuruur        Herten Herten Herten Herten ––––    Schoolstraat Schoolstraat Schoolstraat Schoolstraat 8888        

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Cristan Segers via 

c.segers@huisvoordesport.org. 

 

Tot dan! 

 

Harry van Duynhoven  Ber Houben   Jack Opgenoord 

Kragten bv   IKL    Open Club Limburg  

 
 


