
 

 

 

Aan: Leden van fc Harlingen 

Datum: maart 2021 

 

Renovatie en verplaatsing hoofdveld en fundering tribune 

Beste leden, 

Ondanks het verzoek aan de gemeente om de renovatie van het hoofdveld en het plaatsen van de 

tribune van fc Harlingen een jaar op te schorten, heeft de gemeente toch besloten dit jaar het veld te 

gaan renoveren, beginnend vanaf april 2021. 

Met de huidige wetenschap dat er door COVID-19 geen competitiewedstrijden gespeeld zullen 

worden, is het een besluit waarin we ons kunnen vinden. Echter speelt met het vervroegen van de 

renovatie van het hoofdveld ook een ander onderwerp: de tribune.  

Bij de fusie in 2014 is er vanuit de gemeente een geldbedrag gereserveerd dat uitsluitend besteed 

mag worden voor het plaatsen van een tribune. Wij hebben besloten dit bedrag te willen gebruiken 

om te kijken of een tribune haalbaar is, maar met als doelstelling dat er geen verenigingsgeld mag 

worden gebruikt voor de bouw hiervan. Een aantal stappen zijn hierin al gezet.  

Er is een kostenneutrale begroting mede door inbreng van een aantal sponsoren, er is 

bodemonderzoek gedaan om te kijken welk fundament nodig is en er zijn bouwtekeningen gekocht 

van een tribune die als basis kan dienen voor de tribune zoals die op het hoofdveld geplaatst kan 

worden. Tevens is de locatie van de tribune op het hoofdveld bepaald na overleg met gemeente en 

KNVB. 

Al deze stappen wilden we graag met jullie delen en bespreken op een eerstvolgende 

ledenvergadering of voorlichtingsavond maar COVID-19 zorgt ervoor dat we deze tot op heden nog 

niet hebben kunnen houden. Maar omdat de gemeente nu versneld het veld gaat renoveren en de 

nodige grondwerkzaamheden gaat uitvoeren is het efficiënt en verstandig om wel alvast een 

fundering voor de tribune aan te leggen. Zo hoeven grond- en graafwerkzaamheden maar één keer 

te worden uitgevoerd. De gemeente heeft aangegeven hieraan mee te werken en heeft daar zelfs 

een extra budget voor uitgetrokken met als tegenprestatie een grote zelfwerkzaamheid van 

vrijwilligers van fc Harlingen met het weghalen van de reclameborden, hekken, dug-outs, tegels en 

andere zaken.  

Om bovengenoemde redenen en omdat er geen verenigingsgeld mee is gemoeid heeft het bestuur 

besloten om alvast akkoord te gaan met de aanleg van het fundament. Het definitief plaatsen van de 

tribune is nu nog niet aan de orde omdat we hier eerst de leden bij willen betrekken. 

We kunnen ons voorstellen dat je vragen of opmerkingen hebt over de werkzaamheden, de 

ondernomen stappen met betrekking tot de tribune, het vervolgtraject of over de renovatie van het 

hoofdveld. Deze kun je stellen aan één van de bestuursleden maar je kunt de vragen ook mailen naar 

secretaris@fc-harlingen.nl.  

Met sportieve groet, 

Hoofdbestuur fc Harlingen 
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