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Een nieuw onderkomen voor VEO 
Als onderdeel voor de plannen voor de vernieuwing van sportpark Westvliet in Voorburg zal VEO verhuizen 
van het huidige clubhuis naar een nieuw onderkomen, naast de nieuwe kunstgrasvelden. Het oude gebouw, 
uit de jaren 70 van de vorige eeuw, zal door de honkballers van Catch worden overgenomen. 

Als de nieuwe kantine gereed is, volgens de planning eind 2014, zal VEO beschikken over een top 
accommodatie, waarmee het als vereniging weer voor lange tijd vooruit kan. Er is dan weer een eigentijds 
onderdak voor zowel de sportieve activiteiten als voor alle andere activiteiten die binnen VEO 
plaatsvinden.  

Steun de bouw van het nieuwe clubhuis 
Voor de bouw van een nieuw clubhuis is geld nodig. Veel geld. Dat geld komt bijeen uit verschillende 
bronnen zoals de opbrengst van de verkoop van het oude clubhuis, gemeentelijke subsidie en de eigen 
middelen van de vereniging VEO. Maar dat is niet genoeg. Om de begroting geheel sluitend te krijgen en 
een zo minimaal beroep te moeten doen op een banklening worden er door de leden van VEO, allen zeer 
betrokken bij hun vereniging, verschillende acties gevoerd. Een daarvan is de uitgifte van certificaten ter 
waarde van €1000,= per stuk. 

Wat levert een certificaat op? 
Als onderdeel van de financiering voor de bouw van het nieuwe clubhuis zullen er 75 certificaten van elk 
nominaal € 1000,= worden uitgegeven door de vereniging VEO in de periode van 1 april tot 1 juli 2014. Deze 
certificaten vormen een renteloze lening aan de vereniging. Gedurende 25 jaar, vanaf 2015, zullen er door 
het bestuur van VEO jaarlijks 3 certificaten worden uitgeloot die op dat moment zullen worden 
terugbetaald.  

De koper van een certificaat is dus verzekerd van de terugbetaling van zijn inleg in de periode 2015-2039. 
Zoals gezegd wordt er geen rente vergoed, maar de koper van een certificaat draagt er aan bij dat een 
vereniging met een groot verleden ook kan werken aan een grote toekomst.  De terugbetaling van de 
certificering is vastgelegd in het reglement van uitgifte, dat verstrekt wordt bij het certificaat.    

Over VEO 
VEO is een middelgrote korfbalvereniging met ruim 300 leden. De club is in 1920 opgericht en maakt 
sindsdien en vast onderdeel uit van de Voorburgse gemeenschap. Traditioneel behoort VEO de laatste 
decennia zeker met haar jeugd tot de Nederlandse subtop, maar ook bij de seniorenteams is een duidelijke 
trend naar boven zichtbaar. VEO is een vereniging waar de sportieve ambities samen vallen met de 
verenigingsgedachte waarbij de leden ook op andere manieren met elkaar recreëren.  


