
Update Renovatie Hammerveld 
 
Hallo allemaal,  
 
De afgelopen weken stonden in het teken van de opstart van de trainingen bij Ace, Swift en VHC en 
ook  de eerste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld. We zijn erg blij met deze alternatieve training- en 
wedstrijdlocaties, al is deze situatie natuurlijk verre van ideaal en we zijn ons ervan bewust wat dit 
voor jullie betekent. 
 
In deze update willen we jullie een zo realistisch mogelijk beeld geven van de stand van zaken en de 
stappen die we ondernemen om ons complex weer gefaseerd  in gebruik te nemen.  
 
Onze velden 
De velden zijn helaas nog altijd erg onveilig en daarom blijft het complex vooralsnog gesloten. 

 De toplagen van onze velden zijn onherstelbaar beschadigd en er mogen geen wedstrijden 
meer worden gespeeld. Wel zijn we hard bezig om deze weer voor training geschikt te 
maken. Veld 1 en 3 krijgen een specialistische reiniging van de toplaag en waar nodig, zal de 
onderlaag provisorisch worden gerepareerd. We hopen dat we na de herfstvakantie weer op 
Hammerveld kunnen trainen, maar hiervan krijgen jullie nog bericht. Wedstrijden zullen dit 
najaar waarschijnlijk niet meer op ons eigen park kunnen plaatsvinden. 

 Voor veld 2 zijn we in afwachting van een bodemonderzoek. Na dit onderzoek kunnen we 
starten met het afgraven van de ondergrond en vervolgens beginnen met het aanleggen van 
een nieuw waterveld zodat we deze komend voorjaar in gebruik kunnen nemen. 

 Na de aanleg van veld 2 zullen de vernieuwingen aan veld 1 en 3 starten. Dit betekent een 
nieuwe toplaag voor veld 1 en voor veld 3 een nieuwe toplaag en onderlaag zodat we daarna 
beschikken over 3 watervelden. 

 Kortom: er staat ontzettend veel te gebeuren maar geduld is nodig. Door Corona is materiaal 
schaars en dit bemoeilijkt de planning. Met een hele grote slag om de arm zou het 
fantastisch zijn als in het voorjaarseizoen op 3 nieuwe velden zouden kunnen gaan hockeyen. 

  
Onze gebouwen  
Reparatie van de kleedkamers en het clubhuis is eigenlijk geen reële optie meer. We overwegen dan 
ook om ons te gaan behelpen met noodvoorzieningen totdat we een start kunnen maken met een 
nieuw multifunctioneel clubgebouw. Hierover zullen we jullie later informeren omdat de focus nu 
eerst bij de velden ligt. 
 
Onze financiën 
Bij het herstellen van onze accommodatie is er sprake van zeer grote uitgaven.  

 We hebben maar beperkte barinkomsten en zijn dus afhankelijk van contributie, sponsoring 
en subsidies. Samen met Stichting Hammerveld zijn we in gesprek met 
verzekeringsmaatschappijen en de overheid om de verder financiering van herstel rond te 
krijgen. 

 Onze fundraising actie heeft een mooie start gemaakt met een bedrag van bijna € 30.000,- . 
We blijven hier aandacht voor vragen om alle plannen te kunnen uitvoeren. Via 
www.rhcconcordia/doneer is elke bijdrage nog steeds van harte welkom.  

 
Wat kunnen jullie doen? 

 Barbezetting in Venlo: 
Op het complex in Venlo willen we graag de bar openhouden. Ook hier hebben we jullie hulp 
hard nodig omdat ons huidige team barhoofden dit niet alleen kan. Aanmelden kan via 
bestuur@rhcconcordia.nl Hoe meer mensen helpen, des te beter. 



 Opruimen Complex: 
Er zal de komende tijd nog veel opgeruimd en gereinigd moeten worden op Hammerveld. 
Wil jij of je hele team hier een steentje aan bijdragen meld je dan aan via 
help@rhcconcordia.nl  
 

 

Samengevat 
De focus ligt nu op t zo snel mogelijk weer kunnen trainen op ons Hammerveld. We zullen daarna zo 
snel mogelijk starten met de aanleg van veld 2 en het vernieuwen van veld 1 en 3. De gebouwen 
volgen in een latere fase. 
 
Als bestuur realiseren we ons dat we een hoop geduld en inzet van onze leden (en hun ouders) 
vragen. We zijn zeer trots op jullie veerkracht en steun.  Samen gaan we op weg naar een nieuw 
Hammerveld en dat is de verdienste van ons allemaal ! 
 
Tot de volgende update en tot die tijd zijn vragen/opmerkingen altijd welkom via 
bestuur@rhcconcordia.nl  
 
Namens het Bestuur RHC Concordia  
Wim Vaessen Voorzitter 

 


