
SJC SPORTPARK LAGEWEG
SPORTCOMPLEX MET EEN MAATSCHAPPELIJK HART  - GEPLANDE OPENING SEPTEMBER 2021



Herman Meijvogel
Voorzitter V.V. SJC

Wees welkom in het 

maatschappelijk sporthart van 

Noordwijk!



In september 2021 wordt het nieuwe (sport)complex aan de Lageweg in gebruik genomen. Een prachtig initiatief waarin 
de Gemeente Noordwijk en vv SJC laten zien hoe lokale overheden en verenigingen intensief en succesvol met elkaar 
kunnen samenwerken. SJC zal één van de hoofdgebruikers worden, maar er is ruimte voor meer gebruikers. Daarom 
zoeken wij breed-maatschappelijke en/of (semi)commerciële partners die samen met SJC het nieuwe complex tot een 
bruisend sport- en maatschappelijk hart van Noordwijk kunnen maken. 

Waar zijn we naar op zoek ?

SJC ZOEKT MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS



WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?

We zoeken partners die echt iets toe te voegen hebben aan het (dagelijks) gebruik van de locatie.  

BIJLESSEN / HUISWERKLESSEN 

KINDERCOACHES

SPORTBEDRIJVEN
Sportorganisatie ( sportkampen, techniekscholen, etc.)

MUZIEKLESSEN

SPORTVERENIGINGEN
KINDEROPVANG (SPORT)BSO FLEXPLEKKEN

(SPORT)FYSIOTHERAPIE

ETC…….



WAT ZIJN DE WENSEN VAN SJC?
Voor onze locatie zoeken we niet zomaar een partners.....

• De partners moeten een maatschappelijke relevantie hebben
• De activiteiten moeten conceptmatig aansluiting vinden bij de activiteiten en

uitstraling van SJC
• Partners moeten kunnen werken met grotendeels hybride ruimtes (indoor en

uitdoor). 

• Bij voorkeur zijn er gemeenschappelijke activiteiten op te zetten.
• De partner moet een marktconforme vergoeding betalen
• De partner moet de ruimte en bereidheid hebben om mee te investeren in de 

binnen- en buitenruimte van de accommodatie.



WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

RUIME & MODEREN ACCOMODATIE BREDE DOELGROEP HOOGWAARDIGE ACTIVITEITEN VERSCHILLENDE TIJDVAKKEN

• SJC biedt een hele ruime en moderne accommodatie van hoogwaardige kwaliteit
• Er is ruim voldoende parkeergelegenheid.
• Er is (in overleg) mogelijkheid om gebruik te maken van sportvelden
• De Lageweg zal bezocht worden door een brede doelgroep en continue aanloop hebben. 
• SJC biedt mogelijkheden in de (gemeenschappelijke)ruimtes die zij als hoofdgebruiker in beheer heeft.
• Er zijn mogelijkheden in tijdvakken waarin SJC niet traint,  geen wedstrijden speelt of geen evenementen

heeft georganiseerd. 
• Er zal doorlopend afstemming plaatsvinden over de wijze en tijdvakken van het gebruik



Als er interesse is, dan vragen we je om vóór 25 februari 2021 een plan in te dienen. 

Het plan kan gemaild worden naar bram@sjcjeugdopleiding.nl

01
PLANNEN VERZAMELEN – FEBRUARI 2021

02
BEOORDELEN  VAN DE 
PLANNEN EN ORIENTERENDE 
KENNISMAKINGS GESPREKKEN 
– MAART 2021

03
KEUZE PARTNERS EN 
AFRONDEN OVEREENKOMST –
APRIL 2021

INTERESSE ? 

PLANNING ?



VRAGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP

VV SJC 
Bram Halters
bram@sjcjeugdopleiding.nl
06-55388568  (bij voorkeur via Whatsapp)

mailto:bram@sjcvjeugdopleiding.nl

