
Verslag

Bijeenkomst CV Broekpolder en de verenigingen en de bedrijven van de 

Broekpolder 

Datum: 11 oktober 2018

Locatie:Golfclub Broekpolder

Aanwezig: zie aanwezigenlijst, bijlage 1.

Agenda:

1. Discussie over Strategisch Activiteitenplan: wat kunnen we met elkaar oppakken en waar 

liggen de prioriteiten door Fred Meerhof, interim directeur CV Broekpolder

2. Lidmaatschap en contributie

3. Communicatie Broekpolder door Jolanda Robinson, De Rode Draad

1. Uitwerking van de geeltjes

Multifunctionaliteit van de gebouwen benutten

Bijvoorbeeld bij de Scouting of in samenwerking met het Archeologisch Erf. 

De Scouting kan teambuilding sessies verzorgen rondom het thema Primitieve vaardigheden zoals 

houthakken, vuurstoken, speren maken. 

Veiligheid

• Verlichting is een probleem. Veel jonge meisjes van de hockey vereniging voelen zich niet 

veilig. Ook de meisjes van de manege niet.

• Te donker om parkeerplaats te bereiken

• Wat kunnen we samen oplossen?

• Iedereen heeft wel een abonnement bij een veiligheidsbedrijf

• Mensen voelen zich onveilig op bepaalde punten zoals bij het viaduct

• Vandalisme uitkijktoren

• Vandalisme aanpakken via camera, bv bij entree

• EHBO en AED

• Toegankelijkheid mensen met een beperking (park en verenigingen)

• Sluipverkeer

• Veel paden en gebruikers, waar is plaats voor wie: helderheid

Parkeren

Parkeren bij je eigen club

Tekort aan parkeerplaatsen

OV vervoer

Gezamenlijk inkopen (wellicht 1 beheerorganisatie??)

• Materiaal en diensten

• korting voor Drukwerk
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• Inkoopclustering: door de verruiming van de btw vrijstelling voor sportinstellingen is het 

belangrijk om te clusteren, minimaal 25.000 euro per bestelling 

• Wifi netwerk gezamenlijk aanpakken Het Wifi netwerk is slecht, zowel in het park als op de 

locaties. Daar hebben de partijen in hun bedrijfsvoering last van (alles wat op wifi draait, gaat

langzaam). Mbt de veiligheid is dat een issue. Als iemand iets overkomt in het park kunnen zij

geen 112 bellen. @ inventariseren wie er problemen heeft met de wifi en gezamenlijk tot 

een oplossing komen, beoordelen of glasvezel interessant is. 

• Inkopen van groene energie bronnen, kennis delen Zo kunnen we de BP nog groener maken. 

Er ligt al 1200 m2 bij de scouting. Zij hebben kennis en ervaring met Co2 neurtraal bouwen. 

Ook de Jeu de Boulle club heeft 84m2 liggen. VHC is ook bezig met zonnepanelen. 

• Afval, vuilophaler delen

Gezamenlijk delen/organiseren

• Snuffelstage: studenten die bij meerdere verenigingen kan kijken.

• Werkdagen met leden verengingen voor klussen in de BP.

• Vrijwilligers belonen met uitjes in de Broekpolder

• Beheer centraal plannen en grote machines samen huren

• Kennisbank opzetten

Inrichting/ontwikkeling

• Onderhoud klauterwoud

• Beheer en inrichting natuurspeelplaats

• Looppad aanleggen onder viaduct en Leusseslaan

• Nieuwe sportactiviteiten/faciliteiten ontwikkelen, noviteiten zoeken en faciliteren, jonge 

doelgroep aantrekken

• Skeelerbaan

• Speelmogelijkheden voor kinderen

Arrangementen

• Met 1 abonnement kun je terecht bij meerdere verenigingen, zie ook VIB Vlaardingen in 

Beweging (wel samenwerken). 

• Een Broekpolder candy voor studenten(gebaseerd op de culture candy).

• Arrangementen maken: met de fluisterboot naar het museum.

• Korting voor leden bij gebruik faciliteiten van een ander.

• Combinatielidmaatschap 

• Samen arrangementen maken voor bedrijven.

• Samenwerken met hotels, B&B’s

Communicatie

• Website Broekpolder

• Activiteitenkalender / website

• Communicatie via elkaars leden

• Folders van elkaar plaatsen

• Bord op de A20

• Broekpolder dag voor alle bp deelnemers

• Arrangementen verkopen

• Informatie voorziening en bewegwijzering eenduidig en op meer plaatsen: waar moet je 

naartoe, hoe kom je er?
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• Evenementen delen zoals hardloopwedstrijden

• Bebording bij de entree (veel bordjes), niet duidelijk waar je moet zijn. Niet erg welkom

Koppeling met Bedrijfsleven

Dit is de wens, een ondernemer doet niets voor niks en vraagt zich af “Maar wat levert dit mij op?” 

Tegenprestaties goed in kaart brengen en helder communiceren

Samenvatting /prioriteiten Geeltjes:

1. Veiligheid

2. Samen inkopen

3. Communicatie

Prioriteiten kunnen nog doorgegeven worden via de mail.

2. Contributie en lidmaatschap
Fred laat kort het overzicht zien van de contributie zoals die door de werkgroep Spelregels en 

financiën is voorgesteld. Aan eenieder wordt gevraagd hier na te kijken en indien gewenst op te 

reageren. Het overzicht wordt meegestuurd als bijlage 2. 

3.  Communicatie
Jolanda geeft een toelichting op de plannen. De volgende onderdelen worden behandeld. 

1. Kernwaarden, missie Broekpolder

2. Doelgroepen

3. Communicatie en promotie

4. Bebording

5. Werken aan de Broekpolder

Er is een onderzoek beschikbaar uit 2013 met daarin adviezen over de bebording in de Broekpolder 

en een voorstel voor het gebruik van een uniforme gebiedshuisstijl voor de Broekpolder gebaseerd 

op het klavertje van de federatie. 

De presentatie wordt meegestuurd als bijlage 3. 

Afsluiting
Fred dankt de Golfclub voor de gastvrijheid en de broodjes en soep

We kijken terug op een goede bijeenkomst. 

Gelegenheid tot napraten met een drankje.
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