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Utrecht, 20 oktober 2015 

 

Onderwerp: Uitnodiging informatiebijeenkomst collectieve inkoop kunstgrasvelden 

 

Geachte, 

Heeft u als sportvereniging of stichting plannen om de komende jaren één of meerdere kunstgras-

veld(en) aan te leggen of te vervangen? Dan informeren wij u in deze brief graag over een aantrekkelijk 

aanbod waarmee u (tien)duizenden euro’s kunt besparen!  

Hoe kunt u een dergelijke besparing realiseren? Door uw kunstgrasbehoefte en die van andere sport-

verenigingen, stichtingen en gemeenten in ons land te bundelen. Samen met kunstgrasexperts van 

ingenieursbureau KYBYS en aanbestedingsspecialisten van advocatenkantoor Damsté organiseert het 

Utrechtse advieskantoor Hypercube momenteel een dergelijke inkoopbundeling. Wij organiseren een 

collectieve tender waarbij de deelnemers hun eigen inkoopwensen kunnen inbrengen.  

Collectiviteit biedt vele voordelen. De financiële component is daarbij het meest evident. Andere voor-

delen zijn bijvoorbeeld de professionaliteit van onze aanpak en de kwaliteit van de producten en het 

werk wat strak geleverd wordt. Met als meest tastbare eindresultaat: de nieuwste en beste producten 

tegen de laagst mogelijke prijs. 

De eerste collectieve tender zal betrekking hebben op voetbal-, hockey- en korfbalvelden die in 2016 

en 2017 worden gerealiseerd, met eventuele opties om dit te verlengen. U kunt daarbij kiezen uit ver-

schillende velden en ambitieniveaus. In het kader van kwaliteitsbewaking wordt er bij het opstellen 

van de contractstukken nauw contact onderhouden met de sportbonden.    

Ons team van experts heeft eerder met succes een dergelijk tenderproces doorlopen. Afgelopen jaren 

hebben wij in opdracht van diverse betaald voetbalorganisaties een tender georganiseerd voor de col-

lectieve inkoop van kunstgrasvelden. Mede naar aanleiding van dit succes zijn wij gevraagd nu ook 

voor de amateursport een dergelijke tender te organiseren. Inmiddels hebben wij onze ambitie en 

werkwijze besproken met zowel de KNVB (voetbal) en het KNKV (korfbal) en de Stichting Waarborg-

fonds Sport (SWS). Al deze organisaties onderschrijven de potentie van dit initiatief voor zowel kwali-

teitsverbetering als kostenreductie.  

Inkoopkorting klinkt goed, maar hoe zit het met de kosten van dit initiatief? Daarover geven wij graag 

vooraf duidelijkheid. Wij organiseren de tender op basis van een ‘no cure no pay’ aanpak. Gaat de 

tender om wat voor reden niet door, dan betalen de deelnemers niets. Wanneer de tender succesvol 

is ontvangen wij een honorarium. Dit honorarium brengen wij voor een deel in rekening bij de partij 

die de aanbesteding wint. Het andere deel wordt in rekening gebracht bij de deelnemende sportvere-

nigingen, stichtingen en gemeenten. Vanwege de grootschaligheid zijn de voorbereidingskosten per 
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deelnemer beperkt. Ook goed om te weten: in ons streven naar maximale financiële transparantie 

zullen wij een onafhankelijke partij vragen onze kosten gedurende dit proces te monitoren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat sportverenigingen en stichtingen die de komende jaren kunstgrasvelden 

willen aanschaffen baat hebben bij dit initiatief. Een gezamenlijke aanbesteding leidt tot inkoopkortin-

gen (gewenste kwaliteit veld voor minder geld) en/of kwaliteitsvoordelen (betere kwaliteit veld voor 

beschikbaar budget). Zaken die voor individuele sportverenigingen en stichtingen niet te realiseren 

zijn. Bovendien biedt de schaalvergroting de mogelijkheid om een zeer professionele begeleiding van 

de tender te organiseren.  

Wij hopen dat dit vooruitzicht u aanspreekt en wij nodigen u dan ook graag uit voor één van de infor-

matiebijeenkomsten die wij de komende weken op vijf plaatsen in het land organiseren voor geïnte-

resseerde sportverenigingen en stichtingen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij uitgebreider in op: 

- De voor- en nadelen van collectieve inkoop van kunstgrasvelden 
- De organisatie en planning van het collectieve tenderproces 
- De wijze waarop deelnemers hun wensen kunnen inbrengen 
- De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen 
- De financiële paragraaf (verwachtingen, risico’s en ons honorarium) 

  
Daarnaast zullen onze experts trachten alle mogelijke vragen te beantwoorden.  

Wij nodigen u graag uit om aanwezig te zijn bij één van onderstaande bijeenkomsten: 

- Meppel – maandag 2 november 

- Eindhoven – maandag 9 november 

- Nieuwegein – woensdag 11 november 

- Hoofddorp – donderdag 12 november 

- Rotterdam – dinsdag 17 november  

De exacte locaties vind u in de bijlage bij deze brief. Alle bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.00 uur.   

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@kunstgrastender.nl. Graag vermelden: 
naam, organisatie, telefoonnummer en bijeenkomst van uw voorkeur. Indien u een collega meeneemt 
vernemen wij dat graag. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze speciale website: 
www.kunstgrastender.nl. 
 

Vriendelijke groet, 

 

 

Pieter Nieuwenhuis  Seth van der Wielen  Jan Schutrups 
Hypercube   KYBYS    Damsté Advocaten 
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BIJLAGE: Locaties bijeenkomsten 

 

Meppel 

Kantoor KYBYS, Gasgracht 3, 7941 KG Meppel (0522 247 477)    

 

Eindhoven 

SX, Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven (040 304 1363) 

 

Nieuwegein 

Huis van de Sport, Wattbaan 31 – 49, 3439 ML Nieuwegein (030 751 3100)  

 

Hoofddorp 

Honkbalstadion Hoofddorp Pioniers, Nieuwe Molenaarslaan 10, 2134 AS Hoofddorp (023 561 3557) 

 

Rotterdam 

Het nieuwe kantoor (HNK), Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam (010 310 3000)  

 

 

 


