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- Netto trainings- en wedstrijduren

STAA en VV Doetinchem Totaal uren per jaar

Wedstrijdbehoefte 528

Trainingsbehoefte 3155,2

Huidige situatie Natuurgras wedstrijd Natuurgras wedstrijd Natuurgraswedstrijd Natuurgras training Kunstgrasveld Totaal behoefte in uren

Totaal capaciteit 250 250 250 750 1500

Behoefte wedstrijdveld in uren 250 250 28 528

Behoefte trainingsveld in uren 0 0 750 2405,2 3155,2

Overcapaciteit per veld 0 0 222 0 -905,2

Toekomstige situatie Natuurgras wedstrijd Natuurgras wedstrijd Kunstgrasveld Natuurgras training Kunstgrasveld Totaal behoefte in uren

Totaal capaciteit 250 250 1500 750 1500

Behoefte wedstrijdveld in uren 250 250 28 528

Behoefte trainingsveld in uren 0 0 1472 750 933,2 3155,2

Overcapaciteit per veld 0 0 0 0 566,8
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Op basis van de organisatorisch cijfers heeft STAA in combinatie met VV Doetinchem behoefte aan 3 

wedstrijdvelden en 1,5 trainingsveld, zie ‘Behoeftebepaling VV Doetinchem & STAA’ o.b.v. de 

rekentool KNVB.  

In deze notitie is ook gekeken naar de behoefte van het aantal velden op basis van de maximale 

technische bespelingscapaciteit. STAA (Stichting Talenten Academie Achterhoek) is namelijk de 

jeugdtak van BVO (betaal voetbal organisatie) De Graafschap en de jeugdteams trainen veel meer in 

vergelijk met amateurteams.  

In de huidige situatie beschikt STAA & VV Doetinchem over drie natuurgras wedstrijdvelden, één 

kunstgrasveld en één natuurgras trainingsveld. In deze variant heeft de vereniging onvoldoende 

technische bespelingscapaciteit om aan de behoefte te voldoen. Het kunstgrasveld heeft te weinig 

capaciteit om aan de trainingsbehoefte te voldoen. Dit betekent dat in deze situatie het 

kunstgrasveld eerder ‘versleten’ is waardoor het afschrijvingstermijn bijna halveert.   

In de toekomstige situatie beschikt STAA & VV Doetinchem over twee natuurgras wedstrijdvelden, 

twee kunstgrasvelden en één natuurgras trainingsveld. In deze variant heeft de vereniging 

voldoende technische bespelingscapaciteit om aan de behoefte te voldoen, zelfs nog een 

overcapaciteit van circa 560 uur op jaarbasis. 


