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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Leeswijzer
Deze projectomschrijving heft het doel om het project duidelijk en kort weer te geven.
Het schept daarbij helderheid over de inhoud van het project zowel voor de opdrachtgever als voor
de financiers.
1.2 Beschrijving Vereniging
In 1976 is de voetbalclub ontstaan als een nieuwe afdeling van Sport Vereniging Mussel.
Er werd begonnen met 2 seniorenteams en 1 juniorenteam.
Het doel was gericht op het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al haar
verschijningsvormen.
Bestuurders en leden hebben door de jaren heen heel veel energie gestoken in de club om dit doel
ook maximaal te realiseren.
Met name de accommodatie werd in de loop van de jaren zodanig aangepast dat het een uitnodiging
uitstraalt om bij SV Mussel te voetballen.
Inmiddels is de club dan ook gegroeid naar 165 actieve leden.
De voetbalclub heeft steeds meer een centrale rol in het dorp.
Dit komt de saamhorigheid en leefbaarheid van het dorp ten goede.
Er is plek voor iedereen.
Ten bate van de leden en bezoekers met een beperking is er een invalidenlift aangekocht zodat
iedereen het voetbal vanaf een prachtige overdekte tribune kan bekijken.
Daarnaast speelt de club een actieve rol in het organiseren van spellen etc op bijzondere feestdagen
of kaartavonden door de weeks.
Vanuit Stichting Welstad kwam het verzoek om tegen vergoeding de gebouwen beschikbaar te
stellen voor activiteiten van deze Stichting.
Hoewel het bestuur positief staat ten opzichte van de werkzaamheden van deze stichting en de
inkomsten die hieruit gegenereerd konden worden prima konden gebruiken, is besloten om de
stichting door te verwijzen naar de plaatselijke horeca onderneming.
SV Mussel stelt zich op het standpunt dat er op deze wijze anders een soort concurrentie ontstaat die
geen recht doet aan de plek die SV Mussel nu in het dorp inneemt.
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1.3 Motivatie subsidieaanvraag
De motivatie om een subsidieaanvraag te doen komt voort uit het volgende:
a) Doordat er steeds meer leden gaan voetballen zijn er tijdens de avonduren ook steeds meer
activiteiten op het sportveld.
Deze activiteiten vinden in najaar, winter en voorjaar, bij kunstlicht plaats.
Hierdoor en door de snel stijgende energiekosten zijn de kosten voor de club behoorlijk
gestegen
b) Meer leden en meer trainingen betekenen meer kosten in z’n algemeenheid voor
verwarming, douche, sanitair, schoonmaak en algemeen onderhoud.
c) De algemene kosten zijn door de jaren heen per lid behoorlijk toegenomen terwijl gezinnen
minder te besteden hebben.
Zeker in een krimp gebied als Oost-Groningen.
Dit wordt met name ook zichtbaar doordat de kantine inkomsten en verkoopmarges onder
druk staan en afnemen.
d) De huidige lichtmasten zij verouderd en gebruiken veel stroom.
Deze zijn aan vervanging toe.
Vervanging van hallogeen lampen kost 400 euro per stuk en is een onverantwoorde
investering voor de toekomst.
Om de energiekosten te drukken en de contributie betaalbaar te houden ziet het bestuur
een investering in Zonnepanelen en LED verlichting als de meest aangewezen oplossing
Bovendien is het een maatschappelijk verantwoorde keuze in de discussies die momenteel
gevoerd worden rondom milieu en klimaatproblematiek.
Het bestuur van SV Mussel wil daarin zijn verantwoordelijkheid nemen maar kan dit niet
alleen vanuit de club financieren.

Subsidieaanvraag Zonnepanelen – LED verlichting

Hoofdstuk 2: Huidige situatie
2.1 Beschrijving bestaande situatie
De huidige accommodatie bestaat uit een drietal velden. Te weten: een hoofdveld, een trainingsveld
en een veld voor de jeugdteams om te trainen en wedsstrijden te spelen.
Daarnaast is er de kantine, keuken en bestuurskamer in een gebouw gevestigd.
In een aanpalend gebouw bevinden zich het kledingmagazijn, fitnessruimte, 4 kleedkamers algemeen
gebruik, een kleedkamer voor meisjes/dames gerealiseerd door vrijwilligers in 2019, een
scheidsrechterkleedkamer en een ballenhok.
De trainingsvelden zijn respectievelijk van 10 en 4 stuks 2200 watt armaturen voorzien.
Het hoofdveld heeft geen verlichting.
Binnen de gebouwen zijn alle lampen in 2019 vervangen door LED verlichting.
De nutsvoorzieningen werken volgens de oorspronkelijke standaarden

2.2 Huidig eigendom, beheer en onderhoud
De gebouwen zijn middels een recht van opstal eigendom van de vereniging.
De velden en de grond rondom de velden en gebouwen is eigendom van de gemeente Stadskanaal.
De voetbalvelden worden gehuurd van de gemeente, hiervoor wordt een vergoeding betaald.
Het onderhoud van de velden en de bossingel worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door
een extern bedrijf.
Al de overige kosten van onderhoud zijn voor rekening van de club met uitzondering van vervanging
kozijnen, dak en CV Ketels.
Zo is in 2018 een nieuwe keuken gerealiseerd met medewerking van vele vrijwilligers op kosten van
SV Mussel.

2.3 Ligging
Het totaal aan voetbalvelden, terreinen en gebouwen is plaatselijk bekend als sportterrein “De
Slenk” en gelegen aan de Slenkweg 1, 9584 BB te Mussel.

2.4 Knelpunten
De lichtarmaturen van de trainingsvelden zijn aan vervanging toe.
Gezien het energie verbruik en de eventuele kosten van vervanging van hallogeen lampen is het niet
meer verantwoord om deze situatie nog lang te laten voortduren.
De vereniging heeft voldoende liquide middelen om de club draaiende te houden, maar heeft te
weinig financiële middelen om in duurzame en milieuvriendelijke installatie te investeren.
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Hoofdstuk 3: Uitvoering en toekomstige situatie

3.1 Beschrijving uit te voeren werkzaamheden

De uitvoering zal bestaan uit het installeren van 50 Zonnepanelen langs de kopzijde van het
hoofdveld, langs het hekwerk aan de zijde van het evenementen terrein. (zie bijlage…)
Om een en ander zoveel mogelijk vrij en schoon te houden voor een optimale energie opwekking zal
de ondergrond worden afgevlakt en worden voorzien van worteldoek en steenslag.
Rondom de trainingsvelden zullen de 14 lampen worden vervangen door LED lampen.

3.2 Eindresultaat

Aanbrengen van Zonnepanelen langs de kopzijde van het hoofdveld en 14 armaturen op de beide
trainingsvelden.

3.3 Nieuwe situatie: eigendom, beheer en onderhoud

De situatie rondom eigendom, beheer en onderhoud blijft na uitvoering van de werkzaamheden
ongewijzigd ten aanzien van de bestaande situatie, behoudens het onderhoud van de Zonnepanelen
op het evenemententerrein. Deze zijn voor SV Mussel.
De investering en besparing van kosten komen voor rekening van SV Mussel.
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Hoofdstuk 4: Planning
Na subsidietoekenning zal de opdracht worden aanbesteed.
De planning zal in de zomermaanden van 2020 zijn.
Dit in verband met inzet van diverse vrijwilligers en het op dat moment niet in gebruik zijn van de
armaturen rondom de trainingsvelden.
Het streven is dan om de oplevering en afsluiting te laten plaatsvinden in september 2020.

Hoofdstuk 5: Financiën
Kosten LED Verlichting
Kosten Zonnepanelen

€ 31.815
€ 24.018

Totale investering:

€ 55.833

Financiering:
SBOS Subsidie
Subsidie Zonnepanelen
Bijdrage Leader
Subsidie aanvraag Rabo
Subsidie aanvraag Wv fonds
Zelfwerkzaamheid

Bijlage 1

€ 11.135
€ 8.406
€ 15.000
€ 5.000
€ 5.000
€ P.M.
-------------€ 55.833
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Situering SV Mussel ten opzichte van het dorp Mussel

Bijlage 2
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Plattegrond velden en gebouwen SV Mussel

Plaats voor zonnepanelen (langs het hekwerk aan evenemententerrein zijde)

