Bijlage III MIP beheerplan 2022-2025
Jaarlagen
Sportpark Veld /terrein

2022

2023

2024

2025

omschrijving

Molenwei
vv HJD veld B
vv HJD veld B

nota 2019 aanleg kunstgrasveld
aanvullend nota 2021

parkeerplaats
nota 2019
Bakestein veld B ballenvanger, leunhekwerken , doelen
Bakestein veld C, ballenvangers,leunhekwerken, doelen , dug-outs
vv HJD verlichting veld A
nota 2019
vv HJD verlichting veld B
nota 2019
vv HJD verlichting veld D
nota 2019
vvHJD toplaagrenovatie en vervanging beregeningsinstallatie veld C en D

51000
54000

120000

tennisvereniging HJ baan1 1en-22
vervangin toplaag gravel inclusief sportechn. Inrichting
tennisvereniging HJ baan3,4
3-5en 5 vervanging toplaag gravel inclusief sporttechn inrichting
tennisvereniging HJ baan6,7
1 -2
en 8 vervanging zandkunstgrasbanen inclusief sporttechn inrichting
verharding HJ tennis terras aanpassing en duurzame terreinverlichting

47544
71316
112632
42500

Bakestein
veld I

nota 2019 (300 k eerdere budgetering)
aanvullende nota 2021

veld B- Hybride Grassmasterveld ombouw naar natuurgras

133500

veld G Groote Lindt Totale renovatie inclusief fundering en drainage
Veld H
nota 2019 (300 k eerdere budgetering)
aanvullende nota 2021

116575

parkeerplaats

nota 2019

veilige looprichting + brug

nota 2019

verlichting hoofdveld GR Lindt

nota 2019

verlichting hoofdveld ZBC

nota 2019

verlichting HSV softbalveld
nota 2019
sporttechnische voorzieningen en hekwerkenhonkbalveld
en toplaag
verlichting HSV honkbalveld
nota 2019
renovatie toplaag honkbalveld veld N en trainingsveld ts3

73700
108790

renovatie toplaag training softbalveld en nieuw aanleg beregening softbalveld
verlichting trainingshoek 1 en 2 nota 2019
verlichting wedstrijdveld C

90950

nota 2019

tennisvereniging DDHbaan 5,6,7 en 8 renovatie toplaag gravel en sporttechnische inrichting + aanp. Hekwerken

3.Sportpark Noordpark
VVGZ veld A leunhekwerken, ballenvangers
Vervanging bestaand kunstgrasveld VVGZ veld C
VVGZ veld B totaalrenovatie inc. fundering in combinatie met betonplaten leunhekwerken
Renovatie asfaltpaden
VVGZ veld A leunhekwerken, ballenvangers

191500

55000
376000
202000
237600
55000

4. Sportpark Develstein
verlichting vervangen vernieuwen zie lopende tender

5. Voorbereidingbudgetten
bestek renovatie en aanleg kunstgrasvelden ,VAT kosten project +10% zijn ingecalculeerd
bestek renovatie natuurgrasvelden, VAT kosten project + 10 %, zijn ingecalculeerd
6. aanvullend krediet lopende tender ombouw verlichting naar LED (reeds 710 K begroot)

Eindtotaal

175.000

175.000

125.000

73.339

551.000

891.000

503.000

743.000

