
Gebruik tijdelijke huisvesting 

 

Vanaf 13 april 2019 gaat SJC gebruik maken van de tijdelijke huisvesting. Hoe lang dat gaat duren is 

niet precies bekend. Oorspronkelijk was de planning dat de nieuwbouw van SJC zou zijn opgeleverd 

vóór het 100 jarig bestaan op 26 september 2020. Doordat de aanbesteding voor de nieuwbouw 

mislukt is, wordt deze datum niet meer gehaald. De gemeente Noordwijk, de opdrachtgever voor de 

nieuwbouw, gaat de nieuwbouw opnieuw en op een andere manier aanbesteden. Daarbij is er de 

hoop dat er wel een aannemer gevonden kan worden. Op dat moment wordt duidelijk tot wanneer 

de tijdelijke huisvesting door SJC wordt gebruikt. 

 

Op onderstaande situatieschets is de plaats van de tijdelijke huisvesting te zien (de rode gebouwen). 

Daarbij is aangegeven waar de nieuwbouw wordt gerealiseerd (het licht bruine vlak). 

 

 
 

  



De plattegrond van de tijdelijke huisvesting is hieronder weergegeven.  

 

 
De tijdelijke huisvesting bestaat uit twee gebouwen en een aantal containers:  

• Het verenigingsgebouw, waar in de kantine en de commissiekamer zitten. In dit gebouw is ook 

een unit geplaatst voor de Buitenschoolse opvang (BSO) van Humanitas. Met Humanitas is 

afgesproken dat zij gebruik kunnen maken van de faciliteiten van SJC en dat SJC deze ruimte kan 

gebruiken als business-home. 

• Het kleedkamergebouw, waar alle kleedkamers en een bespreekruimte in zitten. Dit 

kleedkamergebouw heeft twee ingangen:  

A. een ingang voor de kleedkamers 1 t/m 4 en de fysiotherapie en  

B. een ingang voor de kleedkamers 5 t/m 12, de bespreekruimte en wasruimte voor de 

kleding.   

• Een aantal containers. Van deze containers is er één bedoeld voor het zgn. ballenhok, waar alle 

ballen voor de trainingen zijn opgeslagen. In deze container is ook de ballenpomp aanwezig. 

Daarnaast zijn er containers voor de opslag van de voorraad kleding, ballen en andere voorraad. 

Een container voor de opslag materiaal, zoals ladders. En er is een container waar de opslag van 

materialen voor de selectie is ondergebracht.  

 

  

Kleedkamergebouw

Verenigingsgebouw

Selectie/opslag opslag Kleding / ballen Trainingsballen

Entree

Entree

Kleedkamers

1 t/m 4 en

fysiotherapie

Entree

Kleedkamers

5 t/m 12 en

bespreekruimte



Voor de toegang tot deze gebouwen en containers heeft SJC een sleutelplan opgesteld. Dit komt er 

op neer dat de toegang tot het verenigings

sleutel voor het verenigingsgebouw. Dat betekent bi

open is.  De trainers kunnen gebruik maken van de bespreekruimte in het kleedkamergebouw. Voor 

het kleedkamergebouw krijgen de trainers een sleutel

met de trainingsballen.  Net als nu het geval is kunnen de kleedkamers op slot. In het weekend kan 

de sleutel afgehaald worden in de commissiekamer.

 

 

Het verenigingsgebouw 

Hieronder staat de plattegrond van het verenigingsgebouw. 

 

Alle bezoekers voor het verenigingsgebouw komen binnen via de entree van de kantine.

naar binnen komt zie je de bar en de uitgifte van de keuken. Als je binnen bent in de kantine zit de 

commissiekamer aan de linkerkant. De entreedeur naar de commissiekamer zit schuin 

uitgifte van de keuken. De voorzieningen in de commissiekamer zijn vergelijkbaar met die in het  

oude gebouw.  

De toiletten van het verenigingsgebouw zitten aan de linkerzijde. Vanuit de kantine kom je in een hal 

(geel op de tekening). Aan beide zijden van de hal 

hal is ook het invalidetoilet (INV) 

In de kantine is aan de rechterkant 

de toegang tot de BSO ruimte. In de kantine 

tegenover de ingang het scherm dat nu in de hal staat, 

scherm tegen de reproruimte. 

Als de kantine in gebruik is wordt gekeken wat de beste opstelling is voor de ta

geluidsinstallatie. Er komt in de tijdelijke huisvesting geen gasten wifi netwerk.

De uitgifte van thee en limonade in de rust van de wedstrijden vindt vanuit de keuken plaats. Daar is 

een schuifraam, waar vanuit de uitgifte plaats vindt.
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Voor de toegang tot deze gebouwen en containers heeft SJC een sleutelplan opgesteld. Dit komt er 

verenigingsgebouw beperkt wordt. Een klein aantal mensen heeft een 

sleutel voor het verenigingsgebouw. Dat betekent bijvoorbeeld dat tijdens trainingen dit gebouw niet 

open is.  De trainers kunnen gebruik maken van de bespreekruimte in het kleedkamergebouw. Voor 
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vBar

kantine

Opslag Keuken

Repro en 

opslag

Business

Entree kantine Entree BSO

uitgifte 

koffie/snoep

Uitgifte thee/limonade

Voor de toegang tot deze gebouwen en containers heeft SJC een sleutelplan opgesteld. Dit komt er 

aantal mensen heeft een 

jvoorbeeld dat tijdens trainingen dit gebouw niet 

open is.  De trainers kunnen gebruik maken van de bespreekruimte in het kleedkamergebouw. Voor 

krijgen ook een sleutel voor de container 

Net als nu het geval is kunnen de kleedkamers op slot. In het weekend kan 

verenigingsgebouw komen binnen via de entree van de kantine. Als je hier 

naar binnen komt zie je de bar en de uitgifte van de keuken. Als je binnen bent in de kantine zit de 

commissiekamer aan de linkerkant. De entreedeur naar de commissiekamer zit schuin tegenover de 

De voorzieningen in de commissiekamer zijn vergelijkbaar met die in het  

De toiletten van het verenigingsgebouw zitten aan de linkerzijde. Vanuit de kantine kom je in een hal 

en herentoiletten (H). Vanuit de 

ruimte voor de repro en opslag. Ook zie je vanuit de kantine 

): recht 

een scherm tegen de BSO ruimte en een 

fels en de 

De uitgifte van thee en limonade in de rust van de wedstrijden vindt vanuit de keuken plaats. Daar is 

BSO

in het weekend

Business-home

Opslagcontainer 

Keuken

Entree BSO



Het kleedkamergebouw. 

Hieronder staat de plattegrond van het kleedkamergebouw.  

 

 
Het kleedkamergebouw bestaat uit twee blokken: aan de westzijde (kant wijk Boechorst)  is een 

ingang tot de kleedkamers 1 t/m 4, de fysiotherapieruimte en de scheidsrechtersruimte. De 

kleedkamers 1 t/m 4 zijn voorzien van douches.  

Aan de oostzijde is de ingang voor de kleedkamers 5 t/m 12, de ruimte om de kleding te wassen en 

een bespreekruimte. Deze kleedkamers beschikken níét over eigen douches. Deze zijn ondergebracht 

in twee units (grijze vlakken) die aan dezelfde gang liggen. Aan het einde van de gang is een toilet 

aanwezig en in de douche-units is een urinoir aanwezig.  

 

De tijdelijke huisvesting is kleiner dan we nu gewend zijn. Het is vooral een opgave voor de 

wedstrijdsecretarissen om alle teams in de kleedkamers in te delen. Het is de bedoeling dat de 

meisjes en vrouwen de kleedkamers 1 t/m 4 krijgen toegewezen. Ook het eerste team zal deze 

kleedkamers gaan gebruiken.  

Alle bezoekende verenigingen zullen van de (on)mogelijkheden van de tijdelijke huisvesting op de 

hoogte worden gebracht.  

 

SJC’ers kennende, gaat het lukken om de periode tot de nieuwbouw te overbruggen. Als de leden 

suggesties hebben voor het gebruik van de tijdelijke huisvesting dan kan dit gemaild worden naar: 

verhuiscie@vvsjc.nl. 

 

 

De verhuiscommissie SJC 
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