
De toekomst van onze club maken we samen



Het nieuwe paviljoen

Aan het einde van 2022 start de bouw van ons nieuwe paviljoen. Na vele 

jaren van voorbereiding en onderzoek door verschillende commissies heeft 

de ledenvergadering in december 2021 groen licht gegeven. In deze brochure 

vind je informatie over de bouw van het nieuwe paviljoen, maar belangrijker 

nog: hoe we dat samen kunnen realiseren. Samen zetten we de volgende stap 

in de toekomst van onze mooie club. En Victoria heeft de hulp van álle leden 

en ouders daarbij keihard nodig! 

Waarom komt er eigenlijk een nieuw paviljoen? Het huidige paviljoen is ruim 

45 jaar oud en is destijds gebouwd op basis van een ledenaantal van 600. 

Inmiddels is onze club gegroeid tot 2000 leden. Het huidige paviljoen is 

daarom veel te klein geworden. We zijn uit ons oude jasje gegroeid. Ook 

voldoet het huidige paviljoen niet meer aan de regels van de KNVB en niet 

onbelangrijk: ook de horecavergunning staat op de tocht. 

Aan veiligheid, comfort en hygiëne mogen geen concessies gedaan worden. 

Aangezien we dat nauwelijks meer kunnen garanderen, is dat onacceptabel. 

Er is een groot gebrek aan kleedruimtes en de horeca is ernstig verouderd. 

De optie tot renovatie van het huidige paviljoen is uiteraard ook onderzocht, 

maar bleek geen realistisch scenario: we krijgen hiervoor niet de noodzakelijke 

financiering.

Huidige stand van zaken

Na de goedkeuring van de ledenvergadering zijn direct de volgende stappen 

gezet. Er is inmiddels goedkeuring van de bank en van de gemeente. Er is 

echter wel een – terechte – voorwaarde gesteld dat ook de leden hun steentje 

dienen bij te dragen. 

In het door de leden goedgekeurde besluit om over te gaan tot de bouw van 

het nieuwe paviljoen is ook zeker rekening gehouden met een scenario van 

stijgende rente en stijgende bouwkosten. De huidige marktontwikkelingen 

maken de toekomstplannen zeer uitdagend, maar uitstel – of zelfs afstel – van 

de nieuwbouw is echt geen optie. 

De groei van onze club is natuurlijk ook een groot voordeel. En samen met de 

ouders (en grootouders) zijn we met nog veel meer dan onze 2000 leden. Het 

motto van onze club is: Houdt Steeds Tezamen en juist in deze tijd moeten we 

dat met elkaar doen. Het nieuwe paviljoen is voor iedereen en iedereen heeft 

daar straks vele jaren plezier van. Met elkaar kunnen we en moeten we deze 

nieuwbouw realiseren!

Een grote achterban is natuurlijk fantastisch, maar is niet altijd een voordeel. 

De gedachte dat een ander het wel regelt, ligt op de loer. Maar dat laten we 

niet gebeuren; pluk niet alleen de vruchten, maar draag ook je steentje bij. 

Bouw met elkaar aan de toekomst van Victoria. 

 

Wil je nog meer weten over het nieuwe paviljoen, kijk dan 

op victoria1893.nl/nieuwpaviljoen of scan deze QR-code. 



De blik op de toekomst: hoe kun je Victoria helpen?

De bouw van het nieuwe paviljoen is een absolute must voor de toekomst 

van onze club. Om ervoor te zorgen dat we aan het einde van het jaar 

daadwerkelijk kunnen starten met de bouw ervan, willen we graag je aandacht 

vestigen op de mogelijkheden om je club te ondersteunen.

Hoe dan? Het obligatieplan!

Via ons obligatieplan kan iedereen onze club financieel steunen zónder dat 

het je geld kost. Het doel van het obligatieplan is om dit jaar EUR 1.000.000,- 

aan obligaties bij de leden op te halen. Dit lijkt op het eerste gezicht heel 

veel, maar als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, zijn we er zo. De teller 

staat op het moment van drukken van deze brochure (eind juni 2022) op 

EUR 297.000,-. Een mooi bedrag, maar nog ver van ons uiteindelijke doel! 

Er zijn drie verschillende obligaties waaruit je kun kiezen:

Optie 1 – De Clubliefde Obligatie

Je legt EUR 1000,- (of meer) in. Je ontvangt 

gedurende tien jaar elk jaar een tiende deel terug. 

Na tien jaar heb je precies je inleg terug.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact 

opnemen met Roel de Jong (06-41391532).

Optie 2 – Rendement 1% Obligatie

Je legt EUR 5000,- (of meer) in. Je ontvangt 

gedurende vijftien jaar elk jaar een vijftiende deel 

terug met een rendement van 1%.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact 

opnemen met Roel de Jong (06-41391532).

Optie 3 – BV Obligatie

Via je BV leg je EUR 1000,- (of meer) in. Jaarlijks 

ontvangt de BV een tiende deel terug. Na de 

looptijd van heeft de BV de inleg weer terug.

Mocht je vragen hebben over deze obligatie, dan 

kun je contact opnemen met onze penningmeester 

Robert Schouten (06-26490199).

Via deze QR-code kun je je 
eenvoudig inschrijven voor  
De Clubliefde Obligatie. 

Via deze QR-code kun je je 
eenvoudig inschrijven voor de
BV Obligatie. 

Via deze QR-code kun je je 
eenvoudig inschrijven voor de 
Rendement 1% Obligatie. 



Goed om te weten: veel clubs gingen ons voor

Het obligatieplan zoals hierboven besproken wordt al jarenlang met succes 

toegepast in Nederland. Deze constructie is bovendien uitgebreid getoetst bij 

de belastingdienst en door fiscaal juristen. Er zijn al meer dan honderd clubs 

en verenigingen die op deze manier financieel zijn gesteund door hun leden 

bij vergelijkbare projecten. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat Victoria 

de volgende club wordt waarbij het obligatieplan tot een succes is gemaakt!

Schrijf je in voor het obligatieplan

We hopen dat we je hebben kunnen overtuigen dat we je steun echt heel hard 

nodig hebben. Schrijf je daarom nu in voor ons obligatieplan en laten we er 

samen een mooie en sportieve toekomst van maken!



HOUDT STEEDS TEZAMEN! 


