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Aan de leden, ereleden en leden van verdienste van Roeivereniging De Delftsche Sport 

 

Notulen van de extra Algemene Vergadering (AV) van DDS op donderdag 31 

mei 2018 
 

Aanwezig  

Leden: Twan Beekman, Ton van Bergen, Edwin van Buuren, Kirsten Dibbet, Reinout Dotinga, Aat Eken, Marian 

Eken-van Corven, Anne Geurts, Peter Gijsbers, Paul Heijnen, Ed den Hollander, Fons Huijs, Dianne Huiskes, 

Marieke Kloek, Jan Koelink, Reinder Kuipers, Gijs Labaar, André van Lierop, Jitze Lukkes, Marlies Lukkes, Ben 

van Paassen, Marieke de Roo, Linda de Rooij, Layla Salamoun, Maurits Sanders, Menno Tienstra, Ewout Visser, 

Marco Wieland, Erik Wilms, Willem Wehrmeijer, Jappe Zijlstra.  

 

Bestuur: Daniël Hendrix (commissaris Gebouw), Heribert Korte (secretaris), Eelco van der Lely (commissaris 

Materiaal), Ronald Vuijk (voorzitter). 

 

Afwezig met kennisgeving 

Leden: Chiara Tafuni 

Bestuur: Daniëlla Magermans, Marion van den Hoogen, Marije Thepass, Huub de Vaan, Marjan IJkema. 

 

1. Opening 

Voorzitter Ronald Vuijk opent de vergadering om 20.13 uur. Hij heet de leden welkom, de ereleden Menno 

Tienstra, Willem Wehrmeijer en Jappe Zijlstra en lid van verdienste Marlies Lukkes. Controle of iedereen de 

presentielijst heeft getekend. De voorzitter wijst Heribert Korte aan als notulist. Hij vraagt of er vragen en/of 

opmerkingen zijn over de agenda. Die zijn er niet waarmee de agenda is vastgesteld. De voorzitter stelt een 

stemcommissie voor deze AV samen: voorzitter Marlies Lukkes, leden Ton van Bergen en Reinout Dotinga. 

 

2. Ingekomen stukken 

Afmelding Chiara Tafuni. 

 

3. Bespreking 

De voorzitter memoreert het feit dat de AV in 2017 een commissie Nieuwe Nieuwe Loods (NNL) heeft ingesteld 

met de opdracht de mogelijkheden voor een nieuwe loods te onderzoeken. De commissie heeft hard gewerkt 

en presenteert vanavond de resultaten van het onderzoek. Er is een uitspraak van de AV nodig om te bepalen 

hoe we verder gaan. De voorzitter geeft het woord aan Jappe Zijlstra. 

 

- inleiding door commissie Nieuwe Nieuwe Loods inclusief selectieprocedure architectenbureau 

Zie bijlage. 

- presentatie van het Voorlopig Ontwerp 

Zie bijlage. 

- financiering 

Zie bijlage. 

Presentatie Jappe als bijlage bijsluiten. 

 

De voorzitter dankt Jappe voor zijn uitgebreide rapportage en stelt als punt van orde dat het nu mogelijk is om 

vragen te stellen aan de commissie. Discussie bewaren voor later.  
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Edwin van Buuren: ‘De KNRB heeft een handboek met kengetallen over roeiplaatsen per lid. Heeft de 

commissie die getallen gebruikt?’ Commissie NNL: Het antwoord is ‘Ja’. Het aantal roeiplaatsen voor een 

vereniging als DDS is minimaal 0,4 roeiplaats per lid. We zitten met 450 leden nu op 0,3 roeiplaats per lid. Het 

Voorlopig Ontwerp (VO) voorziet in 0,43 roeiplaats per lid met het huidige aantal leden.  

 

Marlies Lukkes: ‘Er zit iets tegenstrijdigs in. Stel dat de vereniging meer groeit, dan zit je weer snel onder de 0,4 

roeiplaats per lid. Als je kijkt naar boten en ergometergebruik, hoeveel leden kun je dan maximaal hebben? 

Zitten we snel aan de bovenkant, dan hebben we niets gewonnen.’ De commissie NNL is het hier niet mee eens 

want: ‘we gaan er hoe dan ook op vooruit’. Wat je als vereniging kunt ‘hebben’, heeft te maken met 

piekmomenten. Spreid je de piekmomenten, dan kun je meer aan, maar uiteindelijk gaat overal de rek uit. De 

commissie heeft hier niet aan gerekend, maar stelt dat de capaciteit verhoogt van 0,3 naar 0,4 roeiplaats per 

lid; dat is 45% extra. Dit zou een groei van 20% leden aan moeten kunnen.  

 

Marieke Kloek: ‘We groeien heel hard dacht ik, maar dat is niet zo. Het afgelopen jaar zijn er 18 leden 

bijgekomen, daarvoor gingen er meer weg dan dat er bleven.’ Erik Wilms: ‘Je moet 1 januari als meetmoment 

nemen. Er is groei met een hoge turnover. Als je 1 januari rekent, dat doet de KNRB ook, dan ben je zuiver.’  

 

Reinout Dotinga: ‘In de kern is er een fundamenteler knelpunt en dat is het vlot. Ik heb het nagekeken en het 

merendeel van de boten wordt vijftigmaal per jaar afgeschreven, dat is dus eenmaal per week. Een tweede 

knelpunt is het tunneltje dat te smal is. Ondanks dat ik het een goed VO vind, heeft het geen enkele zin om de 

capaciteit uit te breiden omdat er op het vlot te weinig ruimte is om rond te maken en dergelijke.’ Jappe: ‘Je 

stelt het boud, we kunnen met capaciteitsuitbreiding meer boten gebruiken. Als er nu een wedstrijd is, is de 

loods leeg, terwijl niet alle roeiers naar de wedstrijd zijn. Wat het tunneltje betreft: er komt waarschijnlijk meer 

ruimte naast de huidige ruimte. Het neemt niet weg dat het een bottleneck is. Meer vlotruimte kan ook, maar 

dat moeten we met de provincie bespreken. Uitbreiding heeft ook te maken met het eigendom van de grond. 

Het is goed om dat in ieder geval verder te onderzoeken.’ Menno Tienstra: Naar het zuiden mag het vlot niet 

verder. Aan de noordkant is een klein stukje grond eigendom van de vereniging, dat is uit te graven en te 

bestraten. Dat had tien jaar geleden al gemogen.’ Gijs Labaar: ‘Het scheelt heel veel ruimte als roeiers direct 

instappen en weg roeien. We hebben een vlotmanager nodig. Dat helpt ook om de doorstroming te stimuleren 

net als de extra ruimte die we creëren.’ Reinout: ‘Je kunt roeien ook beter spreiden over de week.’ Erik: ‘Er zijn 

ook roeiers die de drukte op het vlot heel erg leuk vinden.’ 

 

Aat Eken: ‘Wordt de ruimte van de NNL smaller?’ Commissie NNL: De palen gaan uit de gevel de grond in, de 

spanten komen zo dicht mogelijk tegen de gevel aan te staan. De spanten staan op een zodanige afstand dat je 

de maximale breedte kunt gebruiken. Nu staan er gemetselde palen tegen de gevel. De palen worden 

hetzelfde, maar dan van staal en ze zijn nauwelijks beperkend in de breedte. Voor de boten blijft er evenveel 

ruimte beschikbaar. 

 

Maurits Sanders: ‘Is er een aparte toegang voor de trainingsruimte en nooduitgang mogelijk aan de achterkant 

van de NNL via een trap?’ Commissie: dit is niet te realiseren door aangrenzende buren. 

 

Gijs Labaar: ‘Als de buren de loods te hoog vinden, is die verdiept te bouwen? Commissie NNL: Daar hebben we 

het over gehad. Als je de fundering dieper legt, is het knelpunt dat er archeologisch onderzoek moet 

plaatsvinden. Dat levert vertraging op en als er echt iets gevonden wordt, extra kosten. Een verdiepte bouw 

van een halve meter levert geen bootruimte op en je hebt waarschijnlijk te maken met grondwaterproblemen. 

 

Peter Gijsbers: ‘Is het te overwegen om de NNL anders in te delen? De kleedkamers aan de zijkant zodat je een 

grote lange ruimte hebt?’ Commissie NNL: ‘Er spelen verschillende klimaateisen, zoals een hoge ventilatie bij 

de ergoruimte. Het is wel het idee om ruimten zo flexibel mogelijk te bouwen om ze aan te kunnen passen. Het 

onderhoud aan boten verandert bijvoorbeeld. Misschien hebben we in de toekomst geen werkplaats meer 

nodig. Vandaar dat flexibiliteit belangrijk is. Het is zinnig om je suggestie te bekijken. 

 

André van Lierop: ‘Die mooie riemenkast. Versmalt die niet ergens bij het tunneltje? Jappe: ‘Goede kans, dat is 

typisch een detailuitwerking.’ Marieke: ‘Ik krijg het gevoel dat je door de NNL twee delen in de vereniging 

krijgt. Een splitsing die wel logica heeft, het is een keuze, maar het kan ook anders: leden die binnen willen 

trainen een andere route laten volgen dan roeiers. Een eigen ingang van de trainingsruimte biedt ook 

mogelijkheden om te delen of te verhuren.’ Marlies: ‘Het kerstdiner boven in de nieuwe ruimte organiseren, 
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goed idee!’ Marian Eken-van Corven: ‘Zijn de buren al geïnformeerd? Fons Huijs: ‘Ik zit hier met twee petten, ik 

ben lid en ik ben buurman. Ik denk dat de buren in principe positief tegenover de NNL staan. Ik verwacht wel 

bezwaren tegen de hoogte, het principe van Not In My Back Yard (NIMBY). Een ander aandachtspunt is de 

geluidsisolatie. Daarnaast is de constructie ook een aandachtspunt omdat de huidige woningen nauwelijks 

gefundeerd zijn. De nieuwe ingang vind ik wel mooi.’ Jappe: ‘We willen elkaar niet in de weg zitten. 

De kap heeft knippen, dat is een mooie plek om zonnepanelen te plaatsen waarmee we onze eigen energie 

kunnen opwekken. Er komen alleen ramen aan de noordkant. Wat geluidsisolatie betreft: alles wordt beter in 

vergelijking met de huidige situatie, maar we houden zeker rekening met geluidsisolatie. Fons: ‘Met de huidige 

bouwnormen verwacht ik daar geen last van. De hoogte kan wat weerstand opleveren. De commissie NNL wil 

het maximale bereiken en binnen het huidige bestemmingsplan blijven. Als roeivereniging moeten we ons 

echter bewust zijn van vele buren. Het Paardenmarktcomplex met restaurant heeft bijvoorbeeld weerstand 

veroorzaakt. Zolang het bestemmingsplan hetzelfde blijft, zijn de bezwaarmogelijkheden minder dan als je het 

bestemmingsplan gaat wijzigen.’ Jappe: ‘Of het VO binnen het bestemmingsplan past of niet en of het is aan te 

passen: er is onzekerheid in de interpretatie daarvan.’ 

 

… Er wordt een modern gebouw ontworpen tussen monumentale panden, kan je nog bezwaar krijgen van 

welstand? Hardsteen en staal komen ook in monumenten voor en de hoofdvorm is een klassieke 

gebouwafdekking. Moderne elementen en de hoofdmassa en ruimtelijkheid binnenstad is aangehouden. 

Combineert goed et het complex van de Paardenmarkt. 

 

Menno Tienstra: ‘Een paar dingen. Hoe hoog stapelen we de boten nu? Hoeveel meter?’ Commissie NNL: nu op 

drie meter 69 centimeter. Menno: ‘Het zou mooi zijn als je overal dezelfde hoogte hebt en daar bovenop twee 

verdiepingen om reserveruimte te creëren.’ Commissie NNL: Dan ga je buiten het bestemmingsplan en heb je 

te maken met extra kosten. De botenopslag en de trainingsruimte gaan er in het VO op vooruit, de werkruimte 

niet. Met de hoogte van vijf meter win je ook veel. 

 

Edwin van Buuren: ‘Architecten ontwerpen met een bepaalde visie. De voorkant volgens het VO geeft veel 

doorzicht van de straat, dat vind ik niet prettig, is er iets aan te doen om de zichtbaarheid te verminderen?  

Commissie NNL: Daar moeten we nog naar kijken. 

 

Dianne Huiskes: ‘Hoe lang duurt de verbouwing?’ Commissie NNL: Een halfjaar. 

 

Commissie NNL: We verzamelen alle suggesties voordat we de volgende stap zetten. We inventariseren de 

plussen en minnen van alle varianten. 

 

Voorzitter: ‘Mag ik constateren dat alle vragen gesteld zijn en alle vragen beantwoord zijn? Kan ik ook 

constateren dat de commissie goed werk heeft geleverd?’ Er volgt een instemmend applaus. Daarop schorst de 

voorzitter om 21.45 uur de vergadering voor vijf minuten. 

 

Hervatting van de vergadering om 21.58 uur. 

 

4. Voorstel om tijd te nemen alternatieven te evalueren  

Voorzitter stelt een punt van orde: ‘Leden hebben het volgende punt ingebracht om alternatieven te 

onderzoeken. Kiest u ervoor om te kiezen voor dit punt 4, is dit een ‘ja’, dan eindigt de vergadering. Punt 5. is 

namelijk een vervolgmandaat voor de commissie NNL. Ik geef Jitze Lukkes het woord om hierover iets te 

zeggen.’ Jitze: ‘Ik draag voor uit eigen werk. Naar aanleiding van ons verzoek voor een extra AV-agendapunt, 

willen wij een toelichting geven op het voorstel om, voordat er besloten wordt om door te gaan met de huidige 

plannen voor de NNL, tijd te nemen om alternatieven te evalueren. Nu er een VO voor een NNL op tafel ligt, is 

het een goed moment om vast te stellen of het voorliggende voorstel past binnen de toekomstvisie van DDS. Is 

het duidelijk welk probleem de NNL wil oplossen? Wil de vereniging bijvoorbeeld groeien? Als we dat willen, 

gaan we dan niet snel weer tegen de limieten van de locatie aanlopen?  Als alternatief, zouden we een 

ledenstop kunnen invoeren, of denken aan een andere locatie, samenwerking of uitbesteding (bijv. werkplaats 

en/of het krachthonk). Pas wanneer het probleem eenduidig is geformuleerd, en daarbij rekening is gehouden 

met de visie over de toekomst van DDS, kunnen de mogelijke oplossingen worden gedefinieerd, en de keuzes 

volgen daaruit. De conclusie moet zijn dat er op dit moment onvoldoende informatie is voor een 

weloverwogen oordeel voor of tegen de herbouw van de NNL. We hebben overleg gehad met de commissie 

NNL. We vragen het bestuur om op een redelijke termijn met een goed overwegen voorstel te komen met 
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voors en tegens van alternatieven voor de NNL en de commissie NNL opnieuw aan te stellen. We vragen het 

bestuur ook om een toekomstvisie te ontwikkelen voor een volgende extra AV. De commissie NNL erkent ook 

dat iedere volgende stap een breed draagvlak van de vereniging nodig heeft.’ 

 

Marieke Kloek: ‘Wie zijn ‘we’?’ Jitze: ‘Een groep van twaalf leden die dezelfde conclusie trekken dat de 

ontwikkeling rond de NNL te snel gaat en er behoefte is aan onderzoek van alternatieven.’ Edwin van Buuren: 

‘Als ik het goed begrijp, vragen jullie aan het bestuur een visie op de toekomst van DDS te ontwikkelen. Die 

moet na de zomer klaar zijn. Ik vraag me af of dit realistisch is, visie moet van de leden zijn.’ Jitze: ‘Het gaat 

over aspecten als: willen we doorgroeien, willen we hier blijven?’ Edwin: ‘Dat is toch tien jaar geleden besloten 

dat we hier blijven?’ Jitze: ‘OK, maar tijden veranderen en we willen de NNL gespiegeld zien aan alternatieven. 

En: passen die alternatieven binnen het plaatje dat het bestuur voor ogen heeft voor DDS?’ Edwin: ‘We hebben 

ongeveer een jaar geleden een programma van eisen vastgesteld, toen was het moment om dit te bespreken.’ 

Jitze: ‘Het was inderdaad netter geweest als we deze discussie eerder hadden gevoerd. Hoe het gegaan is, weet 

ik niet, maar we achten het noodzakelijk hier tijd aan te besteden.’ Edwin: ‘Dat gaat veel tijd kosten.’ Jitze: 

‘Vindt het bestuur de vraag realistisch?’ Voorzitter: ‘Het bestuur ontwikkelt visie, maar de AV bepaalt en legt 

vast. Als de AV dit van ons vraagt, dan voert het bestuur dit uit.’ Edwin: ‘Ik heb heel veel zorgen in dit traject, ik 

heb het gevoel dat we een station voorbij zijn. Deze vereniging is ermee gebaat dat de NNL een noodzaak is. 

Het alternatief is dat de oude loods blijft zoals die is en langzaam maar zeker wegzakt. De NNL hoort bijna bij 

groot onderhoud.’ Marco Wieland: ‘Ik vind de afweging een hele ingewikkelde en buiten proportie gezien het 

besluit dat voorligt. Verhuizen als alternatief heeft nog meer impact. Je moet een kader scheppen en 

daarbinnen verder gaan.’ Dianne Huiskes: ‘Ik vind dat we hier een fantastische locatie hebben en ik ben voor 

het plan.’ Layla Salamoun: ‘Ik denk dat het goed is om een visie te formuleren, te bekijken of we hier blijven, 

maar verhuizen is een miljoenenproject. Ik ben ervoor dit plan uit te voeren onafhankelijk van het feit of we in 

de toekomst een andere locatie moeten zoeken. Het begint met de verbouwing van een loods en het eindigt 

met een discussie over onszelf.’ Jitze: ‘Er zijn opties te bedenken die te overwegen zijn. Het punt is: hebben we 

goed naar andere opties gekeken?’ Commissie NNL: We hebben het aan de orde gesteld tijdens de eerste 

discussiebijeenkomst.’ Eelco van der Lely: ‘Wie zegt dat het bestuur alle alternatieven bestudeert?’ Jitze: ‘Laten 

we samen een lijstje maken.’ 

 

Voorzitter: ‘Misschien is het goed om een tussenstand op te maken. Het voorstel is om pas op de plaats te 

maken. Wil de AV nu doorgaan of wil de AV ook die pas op de plaats maken voordat we zes ton uitgeven, 

weten of we alle alternatieven boven tafel hebben, wat we vinden van de toekomst van DDS en in hoeverre de 

nieuwe NNL daarin past. Het bestuur moet een list verzinnen, er moet ergens een regisseur zijn, die is er nu 

niet.’ 

 

Voorzitter: ‘Hoeveel tijd heeft de commissie NNL nodig voordat er een Definitief Ontwerp (DO) is? Commissie 

NNL: Daarvoor moeten we de architect een betaalde opdracht geven. We gaan dat zonder mandaat natuurlijk 

niet doen.’ Erik Wilms: ‘De discussieavonden hebben drie ontwerpen teruggebracht tot een, dat geldt ook voor 

het DO, dat gaat ook via discussieavonden.’ Maurits Sanders: ‘Het besluit van tien jaar geleden om hier te 

blijven moeten we herbevestigen.’ Commissie NNL: Een tussenstap is misschien goed om draagvlak te krijgen 

bij leden die bezwaren hebben. Wij denken dat de NNL een verstandige keuze is en de vereniging er uiteindelijk 

mee instemt.’ Erik: ‘Ik acht de kans dat er iets uitkomt wat alternatieven betreft zeer klein is.  Een alternatief 

om bijvoorbeeld samen met LAGA een andere locatie te zoeken, levert veel vertraging op.’ Reinout Dotinga: 

‘De Laak gaat enorm uitbreiden, je kunt daar een gedeelte van je vloot neerleggen.’ 

 

Voorzitter: ‘De vraag van Jitze en zijn groep is om pas op de plaats te maken en te kijken naar alternatieven, 

even een stapje terugdoen. We kunnen altijd een extra AV uitschrijven voor de najaars AV. Als bestuur tornen 

we niet aan het VO. Concreet betekent het drie maanden uitstel om extra zorgvuldigheid te betrachten voordat 

we zes ton uitgeven.’ 

 

Menno Tienstra: ‘De kascommissie heeft kanttekeningen geplaatst bij de financiering van de NNL. Ik roep het 

bestuur op om daarnaar te kijken en met uitstel heeft het bestuur daar ook tijd voor.’ Marco Wieland: ‘Ik vind 

dat we dit soort zware beslissingen niet separaat van het bestuur kunnen nemen.’ Marieke Kloek: ‘ik ben bang 

dat het een vertraging van gauw een halfjaar, een jaar kost.’ Edwin van Buuren: ‘Je moet een volledige visie 

ontwikkelen, ik ben bang dat het alleen een visie van het bestuur wordt waarmee we dan moeten instemmen.’  

 

Daarop schorst de voorzitter om 22.39 uur de vergadering voor vijf minuten. 
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Hervatting van de vergadering om 22.49 uur. 

 

Voorzitter: ‘Heeft de schorsing iets opgeleverd?’ Maurits Sanders: ‘Er zijn veel leden tegen. Ik verwacht 30% 

tegenstand, ook is onduidelijk wat de rol van het bestuur is.’ Reinder Kuipers: ‘Hoeveel geld geven we uit als we 

het bestuur vragen om onderzoek te doen en de commissie NNL het VO uit te laten werken tot een DO?’ 

Voorzitter: ‘Dat kan niet gelijktijdig want dan zet je de commissie NNL tegenover het bestuur. Leg de volledige 

verantwoordelijkheid bij het bestuur en zeg tegen het bestuur: los het op.’ Marco Wieland: ‘Ik stel het bestuur 

te vragen om het VO uit te laten werken naar een DO, alternatieven onderzoeken hoeft van mij niet. Kan het 

bestuur garanderen dat visieontwikkeling een beslissing over een DO niet dwarsboomt?’ Voorzitter: ‘Een 

paralleltraject betekent dat we geld uitgeven aan een architect terwijl we alternatieven bekijken. De chique 

manier is: zet het bestuur aan het werk, het bestuur komt in september terug met een afgewogen voorstel 

voor de najaars AV en we besluiten door te gaan of niet.’ Edwin van Buuren: ‘Laten we vaart maken, de 

trainingszolder is te druk, zelfs gevaarlijk dus haast is geboden.’ Erik Wilms: ‘We brengen iets op gang, dan gaat 

er iets leven in de vereniging, we hebben de discussieavonden gehad, je zou graag in het najaar beslissen over 

een DO. Het momentum pakken en als vereniging vasthouden. Dat kan als de vereniging in september besluit 

om door te gaan of niet. Het bestuur zal gefundeerd adviseren: doorgaan, afhaken of uitstellen.’ 

 

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen wie tegen het voorstel is om het bestuur te vragen een toekomstvisie 

te ontwikkelen en in september 2018 in een extra AV met een goed overwogen voorstel te komen met de 

voors en tegens van alternatieven voor de NNL. Drie leden stemmen tegen. 

 

Voorzitter: ‘Dit betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze vergadering en een extra AV organiseren 

voor de najaars AV, het bestuur een toekomstvisie ontwikkelt en met een gewogen advies voor de NNL komt.’ 

 

5. Besluiten 

Vervalt. 

 

6. Rondvraag 

De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden wie er een vraag heeft voor de rondvraag: geen van de leden 

heeft een vraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter ontbindt de stemcommissie en dankt de voorzitter en leden. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.08 uur.  

 

Bijlage: presentatie commissie NNL.
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DDS DELFT ALV NIEUWE NIEUWE LOODS 

31 05 2018

NIEUWE NIEUWE LOODS

Algemene Vergadering 31 mei 2018

1

DDS DELFT ALV NIEUWE NIEUWE LOODS 

31 05 2018

Inhoud presentatie
• Voorgeschiedenis

• Architectenselectie

• Drie varianten

• Voorlopig Ontwerp

• Investering en financiering

2

DDS DELFT ALV NIEUWE NIEUWE LOODS 

31 05 2018

Voorgeschiedenis
Enkele jaren geleden is er een huisvestingsvisie voor DDS geformuleerd:

• Blijven op de huidige locatie en maximaliseren van de mogelijkheden.

• Waarborgen karakter en mogelijkheden van de vereniging. Het gebouw speelt 

daarin een belangrijke rol.

• Meer dan 10 jaar geleden verbouwingsproces gestart:

– Fase 1: uitbreiding en restauratie Oude Loods is gerealiseerd;

– Fase 2: vervangen Nieuwe Loods staat nog op het programma.

• Voorjaars ALV 2017 is commissie herbouw nieuwe loods aangesteld.

• Mandaat van de ledenvergadering: VO en kostenraming door architect en 
constructeur.

3
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DDS DELFT ALV NIEUWE NIEUWE LOODS 

31 05 2018

Doel van de VO-fase
• Laatste uitbreidingsmogelijkheid op deze locatie.

• Nu onderzoeken of vervangen de Nieuwe Loods haalbaar is.

• Maximaliseren van de mogelijkheden binnen het vigerende bestemmingsplan:

– Maximaliseren van botenopslag op de begane grond;

– Krachthonk en ergometerruimte op de verdieping;

– Optie om ook kleedruimte te realiseren;

– Compacte, efficiënte werkplaats.

• Haalbaar plan: Ruimtelijk + Financieel + Support van Leden.

4

DDS DELFT ALV NIEUWE NIEUWE LOODS 
31 05 2018

Tijdspad

5

Fase Minimale doorlooptijd 

1. Architectenkeuze, voorlopig ontwerp (VO), principe akkoord 

omgevingsvergunning, en een bouwkostenraming

6 maanden

2. Definitief ontwerp (DO) uit te werken, inclusief de constructieve en 

installatietechnische onderbouwing.

3 maanden

3. Procedure omgevingsvergunning 2 maanden

4. Het opstellen van een bestek en bestektekeningen, het houden van een 

besloten aanbesteding.

3 maanden

5. Opdracht aan de aannemer. Ontruimen en slopen bestaande toestand en 

realiseren van de herbouw. Inrichting en terugplaatsen van de boten.

6 maanden

Tussen de fases zit ook tijd voor voorbereiding, onderzoek en besluitvorming binnen de uitvoerende 
commissie, het bestuur en de Algemene Vergadering. Dit is niet meegenomen in de planning.

DDS DELFT ALV NIEUWE NIEUWE LOODS 

31 05 2018

Architectenselectie
• Longlist op basis van eigen ervaring / tips / internet

• Shortlist: 6 architecten uitgenodigd voor rondleiding en gesprek

• Drie architecten: plan van aanpak, offerte en presentatie

• Selectiecriteria:

– Visie & presentatie (40%)

– Beoogde aanpak (20%)

– Prijs (40%)

• Opdracht voor één architect + constructeur: Arconiko + Pieters

– Voorlopig ontwerp en kostenraming

– Overleg met gemeente
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training  boven

werkplaats boven

botenopslag op BG

Drie Opties
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training boven

werkplaats op entresol

botenopslag op BG

training  boven

botenopslag op BG

werkplaats in oude loods
A B C
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Overzicht Opties
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HUIDIG OPTIE A OPTIE B OPTIE C

Botenopslag 100% 130-155% 130 – 170% 120 – 140%

- Boten (OL+NL) 62 82 - 92 82 - 96 72 - 82

- Roeiplaatsen 133 182 - 207 175 -223 162 - 187

Trainingsruimte - + ++ ++

Kleedruimte nvt + ++ ++

Werkplaats + +/- ++ +

Procedure nvt binnen best. plan overleg nodig binnen best. plan

Benutting locatie nvt 80% 100% 95%

Investering 20% 100% 112% 115%
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Verschil

tov nu

stuk

11

5

1

1

33

8

26

0

59

Stuks

Skiff 8

Tweeen 4

Vieren 9

Achten 2

Roeiplekken 68

Huidige Nieuwe Loods
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Vergelijking huidige loods - VO

32

HUIDIG VO

Botenopslag 100% 130 – 170%

- Boten (OL+NL) 62 80 - 88

- Roeiplaatsen 133 166 -192

Trainingsruimte - ++

Kleedruimte nvt ++

Werkplaats + ++

Procedure nvt overleg nodig

Benutting locatie nvt 100%

Investering 20% 112%
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Kosten realisatie Nieuwe Nieuwe Loods 

• Schatting kosten realisatie (inclusief BTW) € 640.000

• Eigen inbreng DDS (Bouwfonds + Sikkingfonds): € 130.000

• Te financieren: € 510.000

• Exploitatie kosten: opstalverzekering + belasting pm

• Kosten per jaar 3,5% rente + aflossing in 20 jaar € 35.000
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Financiering rente en aflossing +

exploitatie en onderhoud Oude Loods

• Uitgaven per jaar

– Instandhouding Oude Loods € 10.000

– Rente/aflossing Nieuwe Loods € 35.000

• Inkomsten per jaar

– Contributieverhoging (ca 10%) € 10.000

– Dotatie contributie (bouwfonds) € 31.000

– Begroting €   4.000

(resultaat afgelopen jaren  € 8.000 - 12.000)
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Aandachtspunten financiering
• Garantie Stichting Waarborgfonds Sport en Gemeente Delft

• Subsidie Sportvoorzieningen (20% van de investering) pm

• Subsidie Energieneutraal pm

• Bereidheid contributieverhoging ca. 10%

• Obligatielening leden?

• Groei ledenaantal

• Aanbevelingen kascommissie

Conclusie
• Op basis van huidige financiële positie, historie Renovatie en Restauratie, 

subsidiemogelijkheid en ontwikkeling ledenaantal: haalbaar!
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