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Verlichting bij Beach Club Rotterdam? 
Februari 2019 
 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt! We dromen nog van verlichting en van de mogelijkheid om 
indoor te beachvolleyballen, en die eerste droom komt dichtbij. Tot eind september is er deze zomer 
doorgetraind (blok 3), en de steeds eerder invallende duisternis was de druppel om écht werk te maken 
van verlichting.  
 
Wat is er gedaan? In samenwerking met partner Sportstroom zijn de vergunning, allerlei subsidies 
voor sportaccommodaties en duurzame verlichting en de steun van het fonds Volkskracht 
aangevraagd. Daarnaast zijn de sponsorvoorstellen geupdate en hebben we dit vorige week in een 
filmpje naar buiten gebracht. Het streven is om 1 april een verlichte accommodatie te hebben.  
 
Wat kost dat? In totaal ruim €37.000. Daarvoor hebben we zes masten, bekabeling, 8 LED-armaturen 
en wordt alles geïnstalleerd. De eerste €10.000 subsidie hebben we al ontvangen en de andere 
aanvraag van €12.000 bij het fonds Volkskracht is goedgekeurd.  
 
Wat is er nog nodig? We zijn in afwachting van toekenning van de vergunning. De grootste stap die 
we nog te zetten hebben is het resterende deel van de financiering. Nog €15.000 hebben we binnen 
te halen.  
 
Kun je helpen? Jazeker! Wij willen zoveel mogelijk geld binnenhalen door het nu al regelen van clinics 
voor aankomende zomer. Afgelopen jaren gaven we elke zomer een aantal clinics, nu willen we dit 
zeer actief promoten en zoveel toezeggingen binnen krijgen dat we de verlichting kunnen betalen. 
Kom jij met je collega’s, school, vereniging of andere groep sportievelingen naar Beach Club 
Rotterdam? Het leukste teamuitje dat er is: sportief en gezellig op onze prachtige locatie in Nesselande.  
 
Voor €500 krijg je een clinic, speel je een toernooitje en heb je zo een heerlijke middag/avond. 
Uiteraard te combineren met een drankje, BBQ of andere wensen bij Lookies of Project 7. Met deze 
€500 help je ons de benodigde €37.000 bij elkaar te krijgen.  
 
Kom in actie! 
Wil je ook om 19.30 uur kunnen starten met trainen? Langer kunnen doorspelen na de training of op 
de vrijdagavond? In april, augustus en september ook na 21 uur nog in het licht staan? Help ons mee 
dit voor elkaar te krijgen! Stuur bijgevoegde flyer rond, neem contact met ons op en reserveer je uitje! 
Lijkt het nog ver weg om dit te plannen? Dat begrijpen we. Deel in elk geval je goede voornemens met 
ons, dan hebben we een idee van hoever we op weg zijn! 
 
Meer informatie? Kijk op beachclubrotterdam.nl, mail info@beachclubrotterdam.nl of stuur een 
berichtje naar Rebekka of William.  
 
Met sportieve groet, 
 
Namens Beach Club Rotterdam, 
Rebekka, Richard, Martijn, Sjani en William 
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