
 

PERSBERICHT 

Nieuw clubgebouw Survivalrun Vereniging officieel geopend 

DRONTEN – Op zaterdagochtend 25 juni is het nieuwe clubgebouw van Survivalrun Vereniging 
Dronten aan de Drieslag 23 in Dronten officieel geopend. Onder toeziend oog van bestuur, 
verenigingsleden en publiek, hakte wethouder Siert Jan Lap het touw met daaraan de sleutel 
door. Na overhandiging van de sleutel aan voorzitter Ian Geschiere was de opening een feit. 
Voor de vereniging is dit pand een lang gekoesterde wens die waarheid wordt.   

De wens voor een nieuw clubgebouw was er al jaren, mede omdat het oude gebouw geheel vergaan, 
onveilig maar ook te klein was. Dit gezien de enorme stijging van het ledenaantal afgelopen jaren. Het  
nieuwe onderkomen moest een overdekt clubgebouw worden, met kleedkamers, toiletten, een 
centrale ruimte en bergruimte voor de materialen. Omdat het voor de vereniging onhaalbaar was het 
clubgebouw helemaal zelf te financieren, is er een beroep gedaan op de gemeente Dronten. De 
gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot het indienen van een aanvraag Europese Leadersubsidie. 
Die is in juli 2020, na een traject van twee jaar, aan de vereniging toegekend.  

Bouwtraject 
Met het rondkomen van het financieringsplan, kon ook het traject van ontwerpen, ontwikkelen, offertes 
en vergunningaanvraag beginnen. In april 2021 is de vergunning goedgekeurd en een maand later is 
de opdracht voor de bouw verstrekt aan Prins Bouw BV uit het Harde. Het hele bouwtraject verliep 
prettig ondanks wat kleine uitdagingen zoals de levering van materialen en het goed uitharden van de 
dekvloer. Het soepel verlopen van het traject is mede te danken aan de inzet van echte vakmensen 
van Prins Bouw en een goede samenwerking met Wildkamp, Kurk Grondverzet en Schildersbedrijf 
Hoekert. Daarbij hebben - onder het mom van vele handen maken licht werk - heel wat vrijwilligers 
veel tijd en energie gestoken in dit clubgebouw.  
 
Voorzitter Ian Geschiere: “Na veel jaren van geduld en volharding hebben op 11 juli 2021 de 
initiatiefnemers symbolische de eerste paal geslagen. Nu bijna een jaar later staat er een fonkelnieuw 
clubgebouw waar de vereniging apetrots op is. Door de (vrijwillige) medewerking van zoveel mensen, 
die allemaal eigen kennis en kunde hebben ingezet, is het echt een gezamenlijk verenigingsgebouw 
geworden waar we weer jaren mee vooruit kunnen en we mensen voor onze sport kunnen ontvangen. 
Bouwpartijen, leden, ouders/verzorgers, overige familieleden en bekenden, zoveel verschillende 
mensen hebben hun steentje bijgedragen en het resultaat mag er meer dan zijn. Ik ben namens het 
bestuur niet alleen dankbaar, maar ook erg trots. Wat een inzet, samenwerking en saamhorigheid. 
Vele handen maken echt licht werk. Bedankt!” 
 

Overige activiteiten 

Om deze dag een extra feestelijk tintje te geven zijn er extra activiteiten op het terrein georganiseerd. 

Zo werden voor de jeugdleden de examens voor de survivalrun diploma’s afgenomen en konden 

zowel leden als niet-leden deelnemen aan een clinic hardlopen of boogschieten. Ook kon je genieten 

van lekkere poffertjes. Het bestuur kijkt met trots en plezier terug op een hele mooie dag.  

 

Publicatiedatum: 25 juni 2022 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ian Geschiere, voorzitter Survivalrun Vereniging 

Dronten via e-mail: voorzitter@svdronten.nl of tel: 06-41763508 
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