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1. CLUB RHIJNHUIZEN 

Rijnhuizen heeft fraaie natuur, water om in te 
varen en te vissen, een fort met park en een 
historisch kasteel met kasteeltuin. Het is ook 
een groot kantorengebied in transformatie. 
De bijzondere plekken worden steeds meer 
zichtbaar. Er is volop interesse om zo centraal 
in Nederland te wonen. Het is tijd om van 
Rijnhuizen een mooi en herkenbaar woon-, 
werk- en leefgebied te maken. Tijd voor 
transformatie. Het netwerk waarin dat  
gebeurt is Club Rhijnhuizen.  

 
1.1 MISSIE CLUB RHIJNHUIZEN 
samenwerken aan kwaliteit en identiteit 
Rijnhuizen is een gebied met 100 eigenaren 
dat stapsgewijs wordt ontwikkeld. Iedere 
nieuwe ontwikkeling en ieder initiatief, klein en 
groot, draagt bij aan de identiteit en versterkt 
de gebiedskwaliteiten als er goed wordt 
samengewerkt.

Club Rhijnhuizen is het platform voor iedereen 
die in Rijnhuizen woont, werkt, initiatief 
neemt, eigendom heeft en ontwikkelt. We 
werken samen aan de herkenbaarheid van 
Rijnhuizen en een hogere gebiedskwaliteit 

door gezamenlijke evenementen, nieuwe 
voorzieningen, activiteiten voor medewerkers 
en bewoners, diensten voor eigenaren en 
bedrijven, duurzaamheid, gezamenlijke 
gebiedsmarketing, placemaking en kwaliteit 
van de openbare ruimte.

De Club Rhijnhuizen is het netwerk waardoor 
bewoners, medewerkers en bedrijven zich 
meer thuis voelen, nieuwe ondernemers 
en initiatiefnemers kennis kunnen maken 
met het gebied, nieuwe bewoners in een 
warme omgeving aankomen en eigenaren 
en ontwikkelaars samenwerken aan een 
kwalitatieve transformatie.
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1.2 KERNTAKEN 
Kwaliteit, identiteit en toffe plekken maken, 
verbinden, versnellen en vertellen

>  KWALITEIT MAKEN: 
 doen we samen  
We zijn een diverse en groeiende community 
van eigenaren, ontwikkelaars, bewoners, 
initiatiefnemers, gemeente en andere 
betrokkenen. Op clubdagen agenderen we de 
onderwerpen die kwaliteitsbepalend zijn. Zo 
co-creëren én acteren we de gebiedskwaliteit 
en -identiteit: openbare ruimte, (woningbouw)
ontwikkelingen, nieuwe transformaties, 
duurzaamheid, mobiliteit en parkeren.

>  PLACEMAKING: 
 van ruimte naar plek 
De openbare ruimte is nu nog vooral functioneel en 
op de auto gericht. Een gebied van deze omvang, 
met zo’n 3.500 werknemers, en op termijn zo’n 
2.500 bewoners verdient een flink aantal plekken 
waar mensen kunnen ontmoeten, ontspannen, 
spelen, sporten en zich thuis en welkom voelen. 
We zetten stappen om ‘ruimtes’ gezamenlijk om 
te vormen naar ‘plekken’ met placemaking en 
placegames. We onderzoeken hoe we er, vanuit 
bestaand gebruik en bestaande kwaliteiten, 
plekken van kunnen maken waar je nooit meer  

weg wilt. Iedere plek krijgt een ‘lekkere-plekken-
team’ dat er binnen de club voor zorgt dat de 
verbeteringen doorgevoerd worden en activiteiten 
georganiseerd worden. Daarnaast helpen we het op 
gang brengen van tijdelijke initiatieven op lege kavels 
en in lege gebouwen. We doen dit onder de vlag van 
Park Rijnhuizen (zie kader).

>  MATCHMAKING: 
 markt-overheid-samenleving 
Door het verbinden van bestaande eigenaren, 
gebiedsgebruikers, overheid en ontwikkelaars en 
het aantrekken van nieuwe partijen, jagen we de 
transformatie aan. Hierdoor moeten nieuwe functies 
een plek krijgen, voorzieningen en faciliteiten worden 
gedeeld en meer transformaties op gang komen.

>  PROMOTIE: 
 informatie delen en imago verbeteren 
Vanuit de bestaande kwaliteiten en verhalen een 
vernieuwde identiteit neerzetten en een passender 
imago te vormen waarmee we Rijnhuizen op het 
netvlies te krijgen bij inwoners van Nieuwegein en 
Utrecht als mooie woon- en werkomgeving. Dit doen 
we door middel van het delen van nieuws en verhalen 
via de website, social media en (lokale) media en het 
samen organiseren van evenementen en activiteiten 
voor een breed publiek. 
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1.3 CLUBLEDEN 
zij die samenwerken aan kwaliteit en identiteit
Leden nemen actief deel aan de Club Rhijnhuizen: 
zij wonen clubdagen bij en geven inbreng aan het 
transformatieproces.

Lid zijn:
>  projectontwikkelaars
>  eigenaren van gebouwen en kavels
>  bedrijven
>  (bijna) bewoners
>  niet-commerciële organisaties
>  potentiële gebruikers
>  nieuwe initiatiefnemers
>  bijzondere leden

Ieder lid neemt deel vanuit eigen belang en 
draagt bij aan het gezamenlijk belang. In 
hoofdstuk vier over de ledenstructuur worden 
de leden, hun bijdrage en de stemverhouding 
van de leden nader toegelicht. 

1.4 BESTUUR  
in oprichting 
De club is opgericht in oktober 2017. Het 
bestuur is tot en met de eerste ALV (Algemene 
Leden Vergadering) in oprichting. Dan kunnen 
leden zich verkiesbaar stellen. Dit betekent 
dat de oprichters, Hans Karssenberg en Emilie 
Vlieger, tot die tijd het bestuur in oprichting 
zijn.  Voor het nieuwe bestuur, sturen we op  
een bestuur dat de diversiteit onder de leden 
goed vertegenwoordigd.  

JAARPLAN
2018

6/2806/291.3 CLUBLEDEN / 1.4 BESTUUR1. CLUB RHIJNHUIZEN

http://clubrhijnhuizen.nl


TERUGBLIK
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2. TERUGBLIK 2017
Het tweede jaar dat de Club Rhijnhuizen 
actief is, hebben we vooral het netwerk 
verder uitgebreid en verstevigd. We hebben 
activiteiten en placegames georganiseerd en 
hebben verder gewerkt aan de formalisering 
van Club Rhijnhuizen, zodanig dat eind 2017 de 
gebiedscoöperatie officieel van start is gegaan.

COMMUNITY 
Het netwerk is gegroeid naar 250+ personen, 
met een enorme variatie in achtergrond.

BIJEENKOMSTEN 
In 2017 zijn er 5 clubdagen en diverse events 
georganiseerd. De clubdagen zijn bedoeld om 
actuele thema’s in het gebied te bespreken, 
verbinding te zoeken tussen verschillende 
gebruikers in het gebied en het beleid van 
de gemeente te toetsen bij de gebruikers. De 
overige events zijn vooral bedoeld om Rijnhuizen 
te laten zien aan haar gebruikers en mensen van 
buitenaf en het gebied aantrekkelijker te maken 
door beleving toe te voegen.

In maart vond de eerste clubdag plaats waarbij 
het thema cultuur en ruimtelijke kwaliteit aan 
bod kwam. De input van deze avond wordt 
meegenomen bij het bestemmingsplan voor 
het gebied. In mei vondt de tweede clubdag 

van 2017 plaats waarbij het thema parkeren is 
besproken. De discussie heeft geleid tot nieuwe 
inzichten voor de gemeente en de bewoners en 
bedrijven over dit onderwerp. Duidelijk is dat 
we hierover nog meer van elkaar kunnen leren 
en dat we samen naar oplossingen moeten 
kijken. Daarom is het onderwerp weer op de 
agenda gekomen tijdens de bedrijvenclubdag in 
november. Daar werd ook het thema duurzame 
energie behandeld. Tussendoor is er in 
september nog een vastgoeddag georganiseerd 
waar ontwikkelaars en eigenaren op de hoogte 
werden gesteld van de ontwikkelingen en er 
verbinding kon worden gezocht. De laatste 
clubdag in december stond in het teken van 
de eerste Algemene Ledenvergadering en het 
Jaarplan van 2018. Deze avond is afgesloten 
met een kerstdiner waarbij er meer contact 
tussen bewoners, bedrijven en ontwikkelaars is 
ontstaan. 

De overige events die dit jaar zijn georganiseerd 
zijn de RhijnhuizenRUN, dit heeft gezorgd 
heeft voor een nieuwe kijk op het gebied. 
De buurtdag is gebruikt om het weitje op te 
knappen, samen met de bewoners van het 
gebied. Verbinding tussen bewoners en het 
gebied nog aantrekkelijker maken zijn hiermee 
bereikt. De monumentendag die in september 
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is georganiseerd in samenwerking met Fort 
Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen heeft ook 
mensen van buiten de regio aangetrokken. 
De opening van de nieuwe wandelpaden en 
het speeltoestel van Fort Jutphaas door 
de Commissaris van de Koning hebben ook 
de aandacht van de media getrokken voor 
Rijnhuizen.

PLACEMAKING 
De lekkereplekken teams van Fort Jutphaas en 
woonstraat Plettenburg zijn in 2017 verder aan de 
slag gegaan met placemaking. Bij Fort Jutphaas 
zijn in 2017 een wandelpad aangelegd om het fort 
toegankelijker te maken, er is een wandelpad, 
een informatiebord en een speeltoestel gekomen 
en er zijn op diverse plekken zitplekken 
gerealiseerd. Bij Plettenburg is er een buurtdag 
georganiseerd waarbij het weitje is opgeknapt  
en er een picknickbank is geplaatst.

MATCHMAKING 
We hebben matches gemaakt tussen eigenaren van 
oude, lege gebouwen en nieuwe initiatiefnemers. 
Hier zijn nieuwe initiatieven voor transformatie en 
sloop-nieuwbouw uit voort gekomen.
 

PLATFORM VOOR COCREATIE
Misschien wel het belangrijkste is dat de Club 
Rhijnhuizen een platform is voor co-creëren; het 
samen maken van het gebied Rijnhuizen. 

IMAGO EN WAARDECREATIE
Dat leidt tot een betere bekendheid, een beter 
imago en grotere waarde van het gebied. 
Zowel in intrinsieke waarde (sociaal, netwerk, 
economisch) als meer directe waarde (vastgoed, 
marktontwikkeling).

NIEUWE INITIATIEFNEMERS
Dit uit zich onder andere in grotere aandacht 
voor het gebied van marktpartijen die graag 
aan de slag willen en meer (sociale, creatieve 
en commerciële) ondernemers die zich in 
Rijnhuizen willen vestigen. We hebben in 2017 
rondleidingen voor marktpartijen gehouden, een 
vastgoedmarkt georganiseerd en de Kelvinbaan 
geprogrammeerd met de initiatiefnemers van 
Kleinhuizen in Rijnhuizen. 

JAARPLAN
2018

9/28-2. TERUGBLIK 2017

http://clubrhijnhuizen.nl


COÖPERATIE
De Club is op 26 september 2017 formeel 
opgericht als de Gebiedscoöperatie Club 
Rhijnhuizen U.A. Deze vorm sluit het beste 
aan bij de doelstellingen die we hebben: 
samenwerken aan kwaliteit. In een coöperatie 
bepalen de leden samen de koers. Daarnaast 
hebben we met de gebiedspartners en de 
gemeente afgesproken dat de verzelfstandiging 
van de club zal bestaan uit twee bronnen. Via 
de gemeente krijgen we de bijdrage vanuit de 
ontwikkelaars. In 2018 is dat 70.000 euro. De 
hoogte van dit bedrag is jaarlijks afhankelijk van 
het aantal ontwikkelingen in Rijnhuizen. Met de 
gemeente is namelijk afgesproken dat 10% van 
de gebiedsbijdrage die projectontwikkelaars 
afdragen aan de gemeente voor ontwikkelingen 
waarvoor een vergunning verleend wordt, 
wordt ingezet voor gebiedsmanagement 
en placemaking. Met de gemeente en de 
ontwikkelaars zelf hebben we geanalyseerd 
dat hiervoor ruimte is met behoud van de 
voorgenomen gebiedsinvesteringen zelf. De 
tweede stroom is de contributie van eigenaren 
en gebruikers; zie verderop. 

SUBSIDIE EN SPONSORING
We hebben subsidie binnengehaald voor de 
placemaking op het Fort Jutphaas, Plettenburg 
(de straat) en de Wattbaan als woonstraat. De 
subsidie voor Fort Jutphaas is uitgegeven binnen 
het ontwikkelplan van de Stichting voor het Fort 
en de gemeente; er zijn stoelen neergezet op het 
fort en er is een bord met toelichting over Fort 
Jutphaas geplaatst. Bij de straat Plettenburg 
is een picknickbank geplaatst en is het veldje 
daaromheen opgeruimd. De sponsoring voor de 
Wattbaan wordt in 2018 uitgegeven.  
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3. PLAN 2018
3.1 DOELEN  
die we willen bereiken in 2018
Voor 2018 zetten we stappen in het uitbreiden 
van het netwerk, het voortzetten van 
placemaking, samenwerken aan gebieds-
kwaliteit en diverse clubdagen en activiteiten 
organiseren. Hoever we hierin komen, hangt 
af van de reactie vanuit het (te betrekken) 
netwerk en het aantal leden en ontwikkelingen. 
De inkomsten vanuit leden en ontwikkelingen 
bepalen het budget; tijd en middelen, dat de 
club te besteden heeft. 

>  NETWERK
  Het huidige netwerk van 280 verstevigen en 

activeren binnen Club Rhijnhuizen en het  
opzetten van bedrijvenclub Rhijnhuizen. 

 
>  PLACEMAKING
 doorzetten omzetten van ruimte naar plek  
 met specifieke aandacht voor:
a.  Fort Jutphaas als start van “Park Rijnhuizen”,  

zie 3.2 Park Rijnhuizen. 
b.  Wattbaan als woonstraat (gemeente Nieuwegein 

werkt verder aan Plettenburg als woonstraat)
c.  Tijdelijk wonen en de kantoorkaravaan 

‘Kleinhuizen in Rijnhuizen’ rondom Kelvinbaan 40

>  GEBIEDSKWALITEIT
  verder werken aan verbeteren gebiedskwaliteit 

met focus op:
a.  Kwaliteitskader (infrastructuur, groen-blauw, 

sfeer en identiteit, clusterstrategie)
b. Collectieve parkeeroplossingen onderzoeken
c.  Snelle(re) procedures bij initiatieven en 

tegelijkertijd kwaliteit hoog houden 
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>   ENERGIE  
met eigenaren, bedrijven, ontwikkelaars 
en duurzaamheid professionals binnen 
bedrijvenclub Rijnhuizen werken aan een 
energieneutraal Rijnhuizen (in 2030). 

In 2018 de focus op: 
a.     20% van bestaande bedrijven betrekken  

en adviseren
b.     Duurzaamheidsafspraken opnemen in 

kwaliteitskader / omgevingsplan
c.     Verkenning energiearchitectuur voor 

(minimaal) een energieneutraal gebied  
d.     Mogelijkheden voor oprichting 

energiecoöperatie onderzoeken 
e.     Eerste gebiedsgebruiker voorzien  

van zonnepanelen 
f.     Mogelijkheden voor circulair bouwen  

in Rijnhuizen in kaart brengen 

>  ACTIVITEITEN
a.  Clubdagen (waaronder bedrijvendag, 

vastgoedmarkt en kerstdiner)
b. Algemene ledenvergadering
c. Rijnhuizen Run
d. Monumentendag
e. Placemaking
 

>   ORGANISATIE  
doorontwikkelen Club Rhijnhuizen zelf; 
in 2017 is de Club formeel opgericht als 
coöperatie met leden. In 2018 focussen  
we op:

a. Opzetten en versterken dagelijks bestuur
b. Ledenwerving
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3.2 PARK RIJNHUIZEN
Park Rijnhuizen: historie-, natuur- en  
belevingspark voor de regio Utrecht

De gezamenlijke activiteiten in placemaking 
hebben in 2017, en zullen in 2018, hun vruchten 
afgeworpen voor het Fort Jutphaas, de straat 
Plettenburg en de kavel van Kondor Wessels;  
en activiteiten zoals Monumentendag waarbij 
ook Kasteel Rijnhuizen en de tuin werden 
betrokken. Vanaf 2018 werken we aan vergroting 
van het ambitieniveau. We willen blijven werken 
aan de afzonderlijke deelgebieden, elk met 
hun eigen dynamiek en netwerk, maar brengen 
tegelijkertijd die gebieden onder één noemer 
samen: Park Rijnhuizen.  
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DIT TOEKOMSTIGE PARK OMVAT:
>   Fort Jutphaas  

waar momenteel veel gebeurt om het openbaar 
gebruik te versterken.

>   De straat Plettenburg 
waar de bewoners met gemeente verbeteringen 
uitvoeren.

>   Kasteel Rijnhuizen en historische tuin 
waar de beheerder ideeën heeft voor publieke 
programma’s voor natuur en cultuur.

>   De Tennisvereniging 
die visueel meer onderdeel van het park kan 
worden en die beschikt over een gezellig clubhuis 
dat een ontmoetingsplek voor het park kan worden.

>   Het voormalige kasteel Stormerdijk 
met bomen in de carrévorm van het voormalige 
kasteel, gelegen tussen Fort en provinciale weg; 
kan functie een vervullen voor de nieuwe bewoners 
van Meander.

>   De Kroonvijver 
waar net de Kroon op Jutphaas is opgeleverd en de 
eerste bewoners intrekken, ook het begin van de 
ecologische zone die dieper zuidwaarts het gebied 
in loopt.

>   Het park waaiert uit naar de kavel KondorWessels, 
waar komend jaar de KantoorKaravaan en Tiny 
Houses Utrecht tijdelijk programmeren.

Het Park Rijnhuizen brengt initiatieven bijeen 
onder 1 noemer en spreekt een publiek aan 
op een groter schaalniveau: Rijnhuizen, 
Nieuwegein, Utrecht en omgeving.

Het park heeft als thema’s:
>   cultuurhistorie en waterlinie,
>   groen, water, natuur en ecologie,
>   duurzaamheid,
>   maatschappelijke voorzieningen,
>   kunst- en cultuurprogrammering,
>   verblijfsplekken waar diverse 

gebruikersgroepen elkaar ontmoeten en 
zich thuis voelen: leeftijden, culturen, 
huishoudens, grote en kleine portemonnee, 
werknemers en bewoners.
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We werken stapsgewijs naar een 
programmering overdag en avond, weekdagen 
en weekends, zomer en winter. Co-creatie, 
experiment, kruisbestuiving, dynamiek en 
placemaking zijn de manieren waarop we aan 
het park willen werken.

6.  We zetten met Nieuwegeinse en Utrechtse 
initiatiefnemers de schouders onder 
het in het leven helpen roepen van een 
Zomerfestival op Fort Jutphaas (augustus / 
september).

7.  We werken aan het uitvoeren van de 
ingezette acties voor het laantje van 
Plettenburg.

8.  Met de beheerder van de kasteeltuin werken 
we aan publieksopenstelling voor natuur en 
cultuurbeleving.

9.  We organiseren een place game voor de 
Kroonvijver met de bewoners van Kroon 
op Jutphaas, en indien Meander al in 2018 
wordt opgeleverd, ook voor Wijnestein.

10.  Met de tennisvereniging zetten we stappen 
om de club visueel in het park op te nemen  
en onderzoeken we de rol die het clubhuis  
zou kunnen vervullen voor het park.

Ons 10 puntenplan voor 2018:
1.  We maken een begin met het 

communiceren van het concept Park 
Rijnhuizen op de website en in andere 
uitingen.

2.  We werken verder aan het openbaar 
maken van Fort Jutphaas.

3.  We onderzoeken actief de mogelijkheid 
voor een prijsvraag voor één of meer 
placemakers/kunstenaars in residence  
op het fort.

4.  We vieren de opening van Tiny Houses en 
KantoorKaravaan op de kavel van Kondor 
Wessels.

5.  We organiseren opnieuw de Rijnhuizen Run 
(23 maart) en Monumentendag  
(8 en 9 september).
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3.3 ACTIVITEITEN
KALENDER 
2018

2018 ACTIVITEIT DATUM

JANUARI Overleg lekkere plekkenteam Kelvinbaan n.o.t.k.

Inspraakavond bestemmingsplan door  
gemeente Nieuwegein ism Club Rhijnhuizen

24 januari

FEBRUARI Clubdag # 11:  
Resume Rijnhuizen: Ontwikkelingen komen op 
gang & Verkeer en infrastructuur in Rijnhuizen

21 februari

MAART Rijnhuizen Run 23 maart

APRIL Overleg lekkereplekkenteam Fort Jutphaas n.o.t.k.

Clubdag # 12: Bedrijvendag, met update  
parkeren en openbaar vervoer

12 april

MEI Clubdag # 13: Rhijnhuizen Energieneutraal 2030: 
Duurzaamheid en energie

29 mei

JUNI Overleg lekkereplekkenteam Plettenburg n.o.t.k.

JULI X X

AUGUSTUS X X

SEPTEMBER Monumentendag 8 en 9 september

OKTOBER Clubdag # 14: Vastgoedmarkt 11 oktober 

Overleg lekkereplekkenteam Fort Jutphaas n.o.t.k.

NOVEMBER   

DECEMBER Clubdag # 15: kerst & koers 2019 (ALV) 12 december
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3.4 COMMUNICATIE
Club Rhijnhuizen heeft verschillende communicatie-
middelen, maar is ook erg afhankelijk van haar clubleden 
en de mond-tot-mond reclame. Om haar doelen te behalen 
communiceert de club via diverse communicatiemiddelen 
richting verschillende doelgroepen. 
 

COMMUNICATIEMIDDELEN

MIDDEL INHOUD BEREIK

WEBSITE verhalen over het gebied, activiteiten 
en ontwikkelingen
Wens: aansluiten bij dashboard
TransformCity

(nog geen tracking)

SOCIAL MEDIA 
(FACEBOOK)

korte nieuwtjes, aankondiging clubdagen, 
alle onderwerpen die ook op de website 
verschijnen, et cetera. 

170 likes

NIEUWSBRIEF aankondiging clubdagen, nieuwsbrief met 
laatste nieuws, gekoppeld aan website

240+ subcribers 

PERS
BERICHTEN

over activiteiten lokale media

BROCHURE Informatie over de club en activiteiten Wordt uitgedeeld bij clubdagen

FLYERS &  
POSTERS

over activiteiten en over club openbare plekken in de buurt: wijnfort, broodje 
natuurlijk, Stadshuis, horeca/winkels in Jutphaas
Flyeren in Rijnhuizen
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DOELGROEP EN MIDDEL PER DOEL

DOEL DOELGROEP MIDDELEN

NETWERK VERDER 
UITBREIDEN

1. Eigenaren 
2. Bedrijven  
3. Potentiële bewoners en initiatief-
    nemers uit de regio 
4. Toekomstige bewoners

1. Individuele gesprekken 
2. Flyers bij openbare plekken, pers 
    rondom activiteiten in gebied 
3. Social media en via via 
4. Mailing via makelaar
5. Digitale enquete behoeften eigenaren 
    en bedrijven
6.  Ledenwerving icm netwerk  

energiebesparing

PLACEMAKING 
DOORZETTEN

1. Lekkereplekkenteams  
2.  Initiatiefnemers uit Nieuwegein  

en de regio
3.  Toekomstige bewoners en  

gebruikers Meander

1. Overleg en acties (uitvoering) 
2. Prijsvraag via pers en social media 
3. (via gemeente)

GEBIEDS-
KWALITEIT 
VERBETEREN

1. Clubleden (kwaliteit)  
2. Bedrijven, gemeente, clubleden 
    (parkeren, energie) 
3. Ontwikkelaars, gemeente 
    (procedures)

1. Terugkoppeling in clubdag 
2. Clubdag, enquete/mailing.   
3. Individuele gesprekken

ACTIVITEITEN 
(DIVERS)

Clubleden, bedrijven, potentiële bewo-
ners/ geïnteresseerden uit de regio

Mailing, flyeren, persberichten,  
social media
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4. CLUBSTRUCTUUR 2018 
De club bestaat uit het bestuur en clubleden. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om subclubs 
op te richten. Alle leden kunnen deelnemen 
aan de clubdagen en inbreng geven aan 
het transformatieproces. Richting geven 
aan het transformatieproces kan binnen 
clubdagen en placegames en door het delen 
van je kennis en het starten van projecten 
en/of subclubs. Het bestuur is adviserend 
richting de gemeente als het gaat over 
transformatie- en nieuwbouwprojecten, 
stuurt aan op samenwerking binnen 
Rijnhuizen (koppelt ondernemers, bewoners, 
eigenaren, ambtenaren et cetera aan elkaar) 
en organiseert activiteiten die het gebied 
Rijnhuizen op de kaart zetten als aantrekkelijk 
woon-, werk- en recreatiegebied. 

4.1 DAGELIJKS BESTUUR  
Het bestuur controleert de organisatie die 
de bovengenoemde kerntaken uitvoert. De 
organisatie bestaat uit Hans Karssenberg, 
Emilie Vlieger en Jasmijn Kooijmans1. 

4.2 SUBCLUBS 
Om de club heen kunnen diverse subclubs 
ontstaan. Deze subclubs hebben eigen 
doelstellingen met betrekking tot onderwerpen 
die spelen in Rijnhuizen. Denk hierbij aan 
duurzaamheid, sport en recreatie, onderhoud 
van panden en openbare ruimte en horeca. De 
subclubs worden opgezet door clubleden en 
krijgen ondersteuning van de club. Zij kunnen 
een onafhankelijke organisatie worden of hun 
bestaan binnen de club behouden. 
 
WAAROM EEN SUBCLUB BINNEN DE CLUB? 
Club Rhijnhuizen verbindt alle partijen in het 
gebied aan elkaar en heeft een breed bereik. 
Subclubs kunnen gebruik maken van dit 
netwerk en de club vragen om bijeenkomsten 
te organiseren rondom hun onderwerpen. 
Community en schaalvergroting zijn redenen 
voor ondernemers om onder Club Rhijnhuizen 
een subclub te starten. 

Subclubs dragen een bijdrage af aan de club op 
basis van een maatwerkafspraak, gerelateerd 
aan de duur van het lidmaatschap en de winst 
die wordt gemaakt.

1 Drie jaar na oprichting van de club kan de organisatie 
aangepast worden, indien de clubleden dit wensen. 
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4.3 CLUBLEDEN  
Leden zijn in het gebied, of in de directe 
omgeving ervan gevestigd, met uitzondering 
van projectontwikkelaars en bijzondere 
leden. Leden dragen bij aan de club door een 
financiële bijdrage en/of tijd en middelen. 

Clubleden zijn te onderscheiden in  
de volgende catagorieën:  
projectontwikkelaars, eigenaren, bedrijven, 
bewoners, niet-commerciële organisaties en 
potentiële gebruikers en bijzondere leden. 
Ieder lid neemt deel vanuit eigen belang  
en draagt met zijn of haar lidmaatschap bij  
aan het gezamenlijk belang. In hoofdstuk  
vier; organisatie, wordt de clubstructuur 
en stemverhouding nader toegelicht.  

>  PROJECTONTWIKKELAARS 
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de 
waardestijging van het gebied, zorgt voor meer 
bekendheid en creëert samen met alle clubleden 
een nieuwe identiteit die past bij een woon-, 
werk- en leefomgeving en het karakter van het 
gebied. Hierom is het voor projectontwikkelaars 
van belang om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
~  verplichte afdracht via gebiedsbijdrage 

aan gemeente; 10% van de afdracht wordt 
besteed aan gebiedsmanagement door  
Club Rhijnhuizen;

~  mogelijkheid tot lidmaatschap voor €1,- 
na afdracht gebiedsbijdrage (voordat de 
afdracht gedaan is, zijn ontwikkelaars lid 
als eigenaar of bijzonder lid).

Geinteresseerde projectontwikkelaars 
zonder positie
Tot het moment dat ze daadwerkelijk gaan 
ontwikkelen en via de gebiedsbijdrage lid 
worden kunnen ontwikkelaars lid worden  
als bijzonder lid.
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> EIGENAREN EN ONTWIKKELAARS 
 MET POSITIE 
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de 
waardestijging en uitstraling van het gebied, 
focust op kostenbesparing door collectieve 
voorzieningen en diensten, zet zich in om de 
leegstand aan te pakken en koppelt eigenaren 
aan gebruikers en/of ontwikkelaars. Hierom is 
het voor eigenaren van belang om aan te sluiten 
bij de club.

Gevraagde bijdrage
~  €1,- per m2 bvo met een minimum van € 

500 en een maximum van €2.000 excl. BTW 
per gebouw/per kavel per jaar.

~ Eigenaren met een braakliggend terrein die  
 pas op termijn willen ontwikkelen: < 100m2 
  €500,- per gebouw/per kavel per jaar en  

> 100m2 €1000 excl. BTW per gebouw/per 
kavel per jaar.

>  BEDRIJVEN 
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de uitstraling 
en beleefwaarde van het gebied, focust op 
kostenbesparing door collectieve voorzieningen 
en diensten, zorgt dat er activiteiten zijn voor 
werknemers en bewoners en waar zij elkaar 
kunnen ontmoeten en dat er meer ruimte komt 
voor recreatie. Hierom is het voor bedrijven 
interessant om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage 
(bijdrage op basis van aantal fte)

* Bedrijven die ook een subclub organiseren krijgen het 
bedrag dat ze met de subclub afdragen in mindering gebracht 
tot een minimum van €200,- excl. BTW.

categorieën
bedrijfsgrootte

bijdrage
excl.BTW

0-10 fte €   200

11-50 fte €   500

51-100 fte € 1.000

100-250 fte € 1.500

250+ fte € 2.000
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>  BEWONERS 
Club Rhijnhuizen betrekt bewoners bij de 
transformatie van Rijnhuizen, draagt bij aan 
de uitstraling en beleefwaarde van het gebied, 
zorgt dat er activiteiten zijn voor bestaande 
en nieuwe bewoners waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten en dat er meer ruimte komt voor 
recreatie. Hierom is het voor bewoners 
interessant om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
individueel: €40,- excl. BTW (is €48,50 incl.BTW) 
per persoon per jaar.

>  NIET-COMMERCIELE ORGANISATIES EN 
 POTENTIËLE GEBIEDSGEBRUIKERS  
Club Rhijnhuizen draagt bij aan de uitstraling 
en beleefwaarde van het gebied, zorgt dat 
er activiteiten georganiseerd worden die 
organisaties en ondernemers op de kaart 
zetten en dat er meer ruimte komt voor 
recreatie. Hierom is het voor niet-commerciële 
van belang om aan te sluiten bij de club.

Gevraagde bijdrage
per organisatie (één afgevaardigde per 
organisatie per clubdag): €40,- excl. BTW  
(is €48,50 incl.BTW) per jaar.

>  BIJZONDERE LEDEN 
Dit zijn leden die buiten de genoemde 
categorieën vallen maar wel aansluiten bij  
de doelstellingen van de Club Rhijnhuizen.  

Afspraak op basis van belang 
1.  €40,- excl. BTW (is €48,50 incl.BTW) voor 

non profit organisaties en toekomstige 
bewoners 

2.  €200 - €500,- excl. BTW voor organisaties 
met een klein commercieel belang (denk 
aan horeca, kleinschalige detailhandel, 
woningcorporaties etc.)

3.  €1000,- excl. BTW voor organisaties 
met een commercieel belang (denk aan 
makelaars, ontwikkelaars, beleggers, 
supermarkt-achtige detailhandel etc.)

Alle genoemde lidmaatschappen zijn  
exclusief 21% BTW.
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5. BEGROTING 2018
INKOMSTEN

>  GEBIEDSBIJDRAGE ONTWIKKELAARS 
De bijdrage van ontwikkelaars die op het punt 
zijn gekomen dat ze een vergunning hebben en 
concreet aan het ontwikkelen zijn in het gebied 
is in overleg met gemeente en ontwikkelaars 
vastgesteld op 10% van de gebiedsbijdrage die 
zij leveren (en die gebiedsbijdrage is weer 2,4% 
van de VON-prijs bij sloop-nieuwbouw, en 2,2% 
van de VON-prijs bij transformatie). In overleg 
met de gemeente is deze bijdrage vertaald in een 
subsidievorm. Voor 2018 bedraagt deze € 70.000,-.

>  CONTRIBUTIE LEDEN 
We streven daarnaast naar een geleidelijke 
opbouw van het ledenbestand in de komende jaren, 
met voor 2018 een doelstelling van € 20.850,-:

- 10 bedrijven
- 5 eigenaren / ontwikkelaars met positie
- 20 (nieuwe) bewoners
- 3 niet-commerciële leden
-  10 nieuwe initiatiefnemers voor 

vastgoedontwikkeling zonder positie
- 3 woningcorporaties
- 1 bijzonder lid.

 

>  DUURZAAMHEID / ENERGIEBESPARING 
We werken samen met de gemeente provincie 
en LBP|SIGHT actief aan funding voor het 
benaderen van eigenaren en ondernemers 
voor de verduurzaming van bestaand vastgoed, 
het opzetten van een duurzame energie-
infrastructuur in Rijnhuizen en onderzoek naar 
mogelijkheden voor circulair bouwen. We gaan 
uit van een bijdrage van € 12.000,- aan de club 
voor de te maken uren en kosten. Dit budget kan 
alleen aan onderdelen van de aanpak ‘Rijnhuizen 
geeft energie!’ worden besteed.

De totale inkomsten zijn hiermee  
voor 2018 geraamd op:

INKOMSTEN CLUB RHIJNHUIZEN 2018

Ontwikkelaarsbijdrage via gemeente €   70.000

Lidmaatschappen €   20.000

Energiebesparing €  12.000

Totaal € 102.000

De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

JAARPLAN
2018

26/28INKOMSTEN5. BEGROTING 2018

http://clubrhijnhuizen.nl


>  SPONSORING, SUBSIDIES  
 EN CROWDFUNDING 
Bovenop deze begroting zoeken we actief naar 
sponsoring, subsidies en/of crowdfunding van 
afzonderlijke activiteiten:

- Rijnhuizen Run
- Placemaking Fort Jutphaas
- Placemaking Plettenburg
-  Tijdelijke voorzieningen op lege kavels en  

in lege gebouwen
- Introductie van de huisstijl in het gebied zelf,  
 zodat bezoekers zien dat ze in Rijnhuizen zijn,  
 gemakkelijk de weg kunnen vinden en zich  
 direct welkom voelen
- Overige eenmalige projecten die nog als  
 activiteit naar boven gaan komen. 

UITGAVEN
Voor het behalen van de bovenstaande 
doelstellingen hebben we de volgende  
uitgaven begroot. 
 

 UITGAVEN 2018

GEBIEDSMANAGEMENT 
VLIEGERPROJECTEN
[Emilie Vlieger & Jasmijn Kooijmans]

 € 40.370,00

GEBIEDSMANAGEMENT 
STIPO  € 40.425,00

CLUBDAGEN 
DIRECTE KOSTEN  € 6.000,00

DRUKKOSTEN  € 1.000,00

ONTWERP & MARKETING  € 3.000,00

WEBSITE  € 600,00

ACCOUNTANT, KVK, 
BANKREKENING COOP  € 1.500,00

PLACEMAKING &  
EVENEMENTEN  € 6.000,00

ONVOORZIEN  € 3.105,00

TOTAAL  € 102.000,00
 
De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
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Tekst: 
HANS KARSSENBERG  
EMILIE VLIEGER 
JASMIJN KOOIJMANS

Beeld: 
SEBASTIAAN TER BURG

Ontwerp:
STUDIO NIJHOFF

blijf op de hoogte op
CLUBRHIJNHUIZEN.NL

http://clubrhijnhuizen.nl
http://stipo.nl
http://vliegerprojecten.nl
http://www.sebastiaanterburg.nl/
http://ingridnijhoff.nl
http://clubrhijnhuizen.nl

