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Managementsamenvatting 

Aanleiding: 
Op dit moment bevindt zich in het Meester Siebelink huis, aan de Berlagelaan 2 te Almelo, een oude 
weinig gebruikte sporthal die aan renovatie toe is. Door het verhoudingsgewijs lage gebruik van de 
sporthal, is het renoveren duur en een minder nuttige besteding voor de stichting met beperkte 
financiële middelen. Om de sporthal een nieuw leven in te blazen kwam directeurbestuurder Jan 
Anema van Stichting de Klup in gesprekken met medewerkers op het idee om de sporthal een hogere 
bezettingsgraad te geven en meer te bieden aan hun deelnemers, door er een zogenaamd Fun-ie-Fit 
centrum van te maken, om de vrijetijdsactiviteiten uit te breiden. Het Fun-ie-Fit centrum moet een 
centrum zijn waar exergaming plaats gaat vinden, dat is fitnessen en gamen tegelijkertijd. 

Aanbevolen wordt: 

 Het Fun-ie-Fit centrum op basis van de maatschappelijke doelen wel degelijk proberen te 
realiseren. Het centrum heeft zoveel unieke maatschappelijke doelen, dat het project een 
aanvulling zou zijn voor de maatschappij. 

 De Klup dient dit centrum alleen te realiseren als het financieel haalbaar is voor de stichting. 
Dat wil zeggen dat; 

o Zoals op de balans te zien is, is het opstarten van het centrum, als het alleen uit het 
eigenvermogen van de Klup zelf gefinancierd zou worden, een te risicovolle 
investering om te ondernemen. Het centrum is wel financieel haalbaar voor de Klup, 
mits het eenmalig aan sponsoring €150.000 weet op te halen, of uitgaande van de 
20% korting, nog ‘maar’ €120.000.  

o Om de liquiditeit veilig te stellen op jaarbasis moet de Klup voor de exploitatie 
€2.500 weten te genereren, of een dag langer open gaan.  

o Tot slot moet voor de continuering op langere termijn van het centrum, of gebruik 
gemaakt worden van de egalisatiereserve, of er moet jaarlijks €27.500 gegenereerd 
worden, of met de eerder genoemde 20% korting €22.000. 

 Synergie te creëren door samenwerking van het Fun-ie-Fit centrum met universiteiten, 
scholen, fysiotherapeuten en eventueel andere bedrijven. 

Motivatie: 
Tot de bovengenoemde bedragen is gekomen na een zorgvuldige analyse. In deze analyse zijn eerst 
uit een lijst met de nagenoeg alle exergame apparaten de apparaten gekozen die naar mijn inzien het 
meest geschikt zijn voor de doelgroep en de doelen van de Klup. Vervolgens is gekeken naar alle 
andere opties die een dergelijk centrum dient te bevatten en is overal een prijsopgave van gemaakt.  

Consequenties: 
De Klup dient nu op zoek te gaan naar voldoende sponsoring en subsidie om het centrum te 
realiseren. Door een juiste combinatie van eigen vermogen, subsidie van gemeente en provincie, en 
verschillende bedrijven moet het mogelijk zijn het te realiseren bedrag te financieren en dit centrum, 
met geweldige maatschappelijke mogelijkheden, op te zetten. 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het bachelor afstudeeronderzoek, ter afronding van de bachelorfase van de opleiding 
Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente, van Don Stenden. Het is een 
haalbaarheidsrapport van een Fun-ie-Fit centrum voor stichting de Klup Twente te Almelo.  
Het onderzoek richt zich vooral op de financiële haalbaarheid van een Fun-ie-Fit centrum voor 
stichting de Klup en een bijbehorend advies over de mogelijke indeling van het centrum. 
 
Mijn dank gaat uit naar mijn externe begeleider Dhr. J. Anema waar ik altijd op terug kon vallen 
tijdens de opdracht en waar ik zeer veel van geleerd heb. Daarnaast wil ik alle andere werknemers 
van de Klup Twente bedanken voor hun inzet, openheid en gezelligheid waarmee ze me in hun ‘Klup’ 
opnamen. Als interne begeleider van de Universiteit Twente wil ik Drs. J.A. Schoo bedanken voor zijn 
steun. Daarnaast wil ik ook Dr. J.M.G. Heerkens bedanken voor zijn hulp bij de onderzoeksopzet. En 
als laatste maar zeker niet de minste, de meelezer Dr. K. Zalewska-Kurek die mij erg geholpen heeft 
bij het marktonderzoekdeel.  
 
 
Veel leesplezier toegewenst, 
 
 
 
 
Don Stenden 
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1. Probleemidentificatie 

1.1 Achtergrond  
Stichting de Klup Twente is een regionale organisatie die als doel heeft mensen met een beperking 
voldoende vrijetijdsmogelijkheden te geven, zodat deze groep nergens van uitgesloten hoeft te 
worden. De activiteiten variëren van educatief, sociaal-cultureel en muziek tot sport. Dit doen ze in 
acht verschillende gemeenten in Almelo en omgeving. De Klup is ontstaan toen in 1968 drie 
toenmalige ouderverenigingen beseften dat er voor de gehandicapte jeugd in Almelo en omgeving 
op gebied ontspanning en sociale vorming weinig tot niets gedaan werd. De heer Siebelink, 
toentertijd hoofd van een school, zag dat er weinig tijd en ruimte was voor de ontspanning van 
mensen met een beperking, en zijn wens was een eigen accommodatie. Zodoende werd in 1970 de 
stichting bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met de heer Siebelink als een van de 
bestuursleden. Hij kreeg in die tijd van de gemeente een stuk grond in erfpacht aangewezen, maar 
subsidie voor een eigen Klup gebouw kreeg hij niet. Dhr. Siebelink kon 1973 te beginnen met de 
bouw van een eigen locatie, na verschillende acties om geld te vergaren. Door de jaren heen heeft de 
Klup zich uitgebreid tot een stichting met meer dan 450 vrijwilligers en ongeveer 800 mensen die aan 
de activiteiten van de stichting deelnemen met maar 8 medewerkers in loondienst. 

De kerntaken van de stichting zijn vooral het creëren van vrijetijdsmogelijkheden in de 
omgeving, en het ontwikkelen en het aanbieden van speciale of aangepaste vrijetijdsmogelijkheden 
en het daarbij inzetten van burgers en bedrijven. Daarnaast vind de Klup het van essentieel belang 
dat mensen met een beperking in contact komen met valide mensen in hun omgeving, om ‘het erbij 
horen’ gevoel te creëren. Ook hebben veel kinderen met een handicap in het speciale onderwijs een 
achterstand in sportdeelname ten opzichte van niet-gehandicapte kinderen, dit ligt rond de 20% 
(Annema, 2008). Deze achterstand wordt niet veroorzaakt door het niet willen, maar doordat de 
mogelijkheden in de buurt ontbreken. Een andere oorzaak is dat personen met een beperking 
gewoon minder bewegen. De stichting probeert deze achterstand in sportdeelname terug te dringen 
met de huidige reguliere sporten, maar dat is nog niet altijd genoeg. Bij de Klup zelf zijn van de 800 
leden er 425 sportief actief. Dat is net iets meer dan 50% en dit percentage wil de Klup verhogen. 
Ook is er een toenemende behoefte te zien voor de activiteiten van de stichting. De behoefte zal de 
komende jaren alleen maar toenemen door bezuinigingen van de rijksoverheid (Anema, 2010). 

1.2 Aanleiding 
Op dit moment bevindt zich in het Meester Siebelink huis, aan de Berlagelaan 2 te Almelo, een oude 
weinig gebruikte sporthal die aan renovatie toe is. Door het verhoudingsgewijs lage gebruik van de 
sporthal, is het renoveren van de hal een dure en minder nuttige besteding voor de stichting met 
beperkte financiële middelen. Onder meer door de bovengenoemde stijgende vraag en behoefte 
naar aangepaste sportactiviteiten kwam Jan Anema de directeurbestuurder van Stichting de Klup in 
gesprekken met medewerkers op het idee om de sporthal een hogere bezettingsgraad te geven en 
meer te bieden aan hun deelnemers, door er een zogenaamd Fun-ie-Fit centrum van te maken, om 
de activiteiten uit de breiden.  

Het Fun-ie-Fit centrum dient een digitaal sportcentrum te worden, waar mensen met 
computerspelprogramma’s worden uitgedaagd om in beweging te komen. Het dient een ruimte te 
zijn, waar exergaming gaat plaatsvinden. Exergaming is gamen en sporten tegelijkertijd en een goed 
voorbeeld hiervan is de WII. Exergaming dateert al uit de jaren 80, maar in de jaren 90 is het pas echt 
bekend geworden door Dance Dance revolution (DDR), een elektronisch dansspel. Na 2003 heeft 
exergaming een enorme groei ondergaan door goedkopere en minder onderhoudsgevoelige 
hardware en meer soorten exergames. Naast de Wii en DDR zijn veel meer exergame apparaten, 
maar doordat men in Nederland nog niet ver gevorderd is met het gebruik van exergaming ten 
opzichte van Amerika blijven deze veelal onbekend (Exergame Fitness, 2010). Het exergamen staat in 
Nederland nog in de kinderschoenen. Een centrum zoals de Klup dat voor ogen heeft, met dergelijke 
maatschappelijke doelen, is nog uniek in de wereld. 
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In het centrum dient in een aantrekkelijke, uitdagende beleefomgeving gewerkt te worden 

aan de conditie, concentratie en het reactievermogen en door middel van exergaming dient het de 
verschillende doelgroepen tot meer sporten aan te zetten. 

1.2.1 De doelstellingen van het centrum 

Volgens dhr. Anema (Anema, 2010) zijn de doelstellingen van het Fun-ie-Fit centrum: 
1. Gelijkwaardigheid voor iedereen (beperking speelt een kleinere rol in de virtuele wereld).  

Exergaming is bij uitstek geschikt om fysieke drempels, die zich in de echte wereld bij mensen 
met fysieke en geestelijke beperkingen, te laten verdwijnen. 
In een virtuele omgeving is iedereen gelijkwaardig en kan bijvoorbeeld iemand in een rolstoel 
aan heel veel sporten competitief meedoen. 

2. De drempel voor het sporten wordt verlaagd. 
De deelnemers die komen voor een educatieve of recreatieve bijeenkomst worden op deze 
manier verleid om te sporten. Ze worden uitgedaagd met gaming in een mooie omgeving. Als 
ze dan achter het computerscherm plaatsgenomen hebben, komt de beweging vanzelf. 

3. Een ontmoetingsplaats voor zowel jongeren met een handicap of ziekte onderling als 
valide mensen. 
Jongeren met een beperking hebben behoefte aan het ontmoeten van ‘normale’ 
leeftijdsgenoten (Anema, 2010). Via internet gebeurt dit al wel, maar veel minder in 
levenden lijve. Bij veel exergaming activiteiten ligt het accent sterk op samen spelen. Om 
tijdens en na het spelen het contact te vergroten, wordt centraal in de ruimte een gezellige 
bar gemaakt. Deelname wordt extra laagdrempelig gemaakt door deelname of bezoek online 
mogelijk te maken. 

4. Het dient een kenniscentrum voor nieuwe technologieën te worden. 
De game-industrie is volop in ontwikkeling en verwacht wordt dat er nog veel op de markt zal 
veranderen, zeker op het gebied van interactiemogelijkheden. De Klup kan in samenwerking 
met universiteiten en andere scholen voor de technologische vooruitgang op het gebied van 
exergaming zorgen. 

5. Het werven van jonge vrijwilligers, in een omgeving die hen aanspreekt (gaming). 
Het centrum zal jeugdige bezoekers trekken, omdat gamen de interesse heeft van jongeren. 
Exergaming voorziet hen in de game interesse en tegelijkertijd in de behoefte om te sporten 
en te bewegen. Deze jongeren zullen ingezet worden in het begeleiden van deelnemers met 
een beperking in de vorm van gamecoaches. Op deze manier kan de stichting jongeren bij 
het vrijwilligerswerk betrekken.  

6. Het centrum dient ook de mogelijkheid open te houden om ook voor therapeutische of 
revalidatie doeleinden gebruikt te worden. 
Het concept is ook zeer geschikt voor revalidatie en therapeutische doeleinden (Iersel, 2010).  

7. Het centrum dient de re-integratie in de samenleving van bepaalde groepen te bevorderen. 
De overheid steekt veel tijd en energie in het reactiveren van mensen die lange tijd buiten 
het arbeidsproces hebben gestaan. Het Fun-ie-Fit centrum kan dienen om deze mensen weer 
in de samenleving terug te brengen. Herintreders en vrijwilligers ontwikkelen er kwaliteiten, 
kennis en vaardigheden die zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling als op de arbeidsmarkt 
van grote waarde zijn.  

8. Het bevorderen van beweging om zo obesitas tegen te gaan. 
Vooral in de Verenigde Staten wordt exergaming ingezet om overgewicht tegen te gaan. Ook 
in Nederland kampen steeds meer mensen met overgewicht, dus het Fun-ie-Fit centrum zal 
ook als doel hebben deelnemers tot bewegen aan te zetten om overgewicht tegen te gaan. 

9. Ouderen 
Een grote groep ouderen is digitaal analfabeet. In het Fun-ie-Fit centrum is het mogelijk dat 
(jonge) vrijwilligers hen tijdens een excursie uitleggen wat die computers allemaal kunnen. 
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De oudere deelnemers kunnen dan ook zelf eens met een computer ‘spelen’ en sporten. Op 
deze manier kan het computer analfabetisme teruggedrongen worden bij de ouderen. 

10. Maatschappelijke stages 
Met ingang van 2011 moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke 
stage doen. Het Fun-ie-Fit centrum kan in zo een geval een plaats zijn om maatschappelijke 
stage te doorlopen. Jongeren worden in dat geval ingezet als gamecoach. 

11. Voorbeeld voor anderen 
Met het centrum hoopt de Klup ook andere belangengroeperingen te laten zien wat er 
mogelijk is op het terrein van exergaming en ze tot eigen initiatieven te motiveren. 

1.3 Het doel van de opdracht 
In dit onderzoeksrapport zal gekeken worden of het opzetten van dit Fun-ie-Fit centrum 
realiseerbaar is voor de Klup. In deze haalbaarheidsanalyse zal de focus liggen op financieel gebied. 
Naast deze focus zal er ook nog een focus op de inrichting met betrekking tot de exergames van het 
centrum zijn. Ik zal in het stuk over de inrichting de ideale omstandigheden voor het Fun-ie-Fit 
centrum proberen te beschrijven. 

Deze bacheloropdracht zal als adviesrapport dienen voor stichting De Klup en ook een 
aanbeveling zijn aan de gemeente Almelo. Door de financiële haalbaarheid te analyseren kunnen de 
Klup en de gemeente uitspraken doen over het realiseren van het Fun-ie-Fit centrum. Daarnaast is de 
Klup ook in staat dit onderzoek als houvast te gebruiken bij het inrichten van het centrum door het 
gegeven advies voor de optimale indeling van het centrum.  

1.4 Globale feitelijke- en gewenste situatie 
Op dit moment bevindt zich op het Meester Siebelink huis een ouderwetse sporthal met een lage 
bezettingsgraad die aan renovatie toe is.  
In de gewenste situatie bevindt zich in de oude sporthal een hypermodern Fun-ie-Fit centrum met 
allerlei uitdagende exergaming apparatuur en een futuristische uitstraling. De sporthal is dan 
verdeeld in verschillende belevingsruimten, die allemaal voorzien zijn van de nieuwste exergame 
apparaten met een bijhorend scherm of beamer. Ook zal er een technische ruimte naast de sporthal 
zijn, van waar de apparaten aangestuurd en aangepast kunnen worden. Dit alles dient ondersteund 
te worden door een website, waar via webcams en een reserveringssysteem mensen tijden kunnen 
aangeven waarop ze willen sporten en de drukte in het centrum op dat moment kunnen bekijken. Dit 
alles kan alleen gerealiseerd worden mits de benodigde financiële middelen op te brengen zijn voor 
stichting de Klup. Het centrum bevat verschillende uitdagende exergaming apparatuur voor 
verschillende doelgroepen. Dus mensen met een fysieke beperking, mensen met een verstandelijke 
beperking, mensen met een meervoudige beperking, slechtzienden en valide mensen kunnen daar 
allemaal naar hartenlust sporten en gamen. Het exergamen in het centrum zal plaatsvinden in 
reguliere bijeenkomsten, maar ook in bijzondere groepsvorm, zoals speciale wedstrijden. Dit zal 
gebeuren in samenwerking met scholen, clubs, vrijwilligers, verenigingen en Heracles.  
Het verschil tussen beide situaties is het renoveren en vernieuwen van de oude sporthal tot een 
modern Fun-ie-Fit centrum op een manier zodat het financieel haalbaar is voor stichting de Klup.  

1.5 Probleemhebbers 
De probleemhebbers zijn ten eerste dhr. J. Anema die als directeurbestuurder van de stichting met 
een te renoveren sporthal zit, die op dit moment een zeer lage bezettingsgraad kent, wat zonde is 
van de ruimte. Naast de directeur van stichting de Klup zijn natuurlijk ook de andere medewerkers, 
vrijwilligers en leden van stichting de Klup probleemhebbers. De laatstgenoemden hebben het 
probleem dat er op dit moment een ruimte is die weinig gebruikt wordt, waar veel mooie 
vrijetijdsactiviteiten zouden kunnen plaatsvinden. 
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1.6 Betrokkenen 
Betrokkenen zijn alle leden, medewerkers en vrijwilligers van stichting de Klup. Daarnaast zijn de 
sponsoren ook naaste betrokkenen. Zij zullen natuurlijk willen weten hoe het geld van hen mogelijk 
geïnvesteerd gaat worden. Tot slot zijn de bank, verzekeraar, de verschillende gemeenten en de 
provincie Overijssel betrokken. 

1.7 Probleemdefinitie 
Ten eerste is het noodzakelijk te vermelden dat er geen duidelijk handelingsprobleem te formuleren 
valt, want dit zou een discrepantie tussen de norm en de realiteit zijn. Maar voor een 
haalbaarheidsanalyse is er geen norm. Er wordt een advies gegeven in de vorm van; het Fun-ie-Fit 
centrum is haalbaar of niet. Er dient hier duidelijk in acht genomen te worden dat het centrum niet 
haalbaar moet zijn. Er is dus geen probleem in de letterlijke definitie van het woord probleem. 
Omdat we geen aspect van de realiteit willen veranderen en dus ook geen norm kunnen stellen, is er 
een kern kennisprobleem. Uit de opdracht is af te leiden dat het probleem is of het Fun-ie-Fit 
haalbaar is voor stichting de Klup Twente. Er is bewust voor gekozen om niet te kijken naar 
alternatieven, om de grootte van de opdracht in te perken en ook omdat dit niet de insteek van de 
Klup was. Zij wilden weten of dit specifieke alternatief haalbaar was of niet. 
Een globale definitie van het probleem is dan te definiëren als: 

- Is een Fun-ie-Fit centrum voor stichting de Klup realiseerbaar? 

2. Het onderzoek 

2.1 Onderzoeksdoel 
Zoals eerder boven vermeld is het doel van het onderzoek te kijken of een Fun-ie-Fit centrum, zoals 
stichting de Klup dat voor ogen heeft, haalbaar is voor de stichting. 

2.2 Probleemstelling 
De globale definitie van het probleem was vastgesteld als; Is een Fun-ie-Fit centrum voor stichting de 
Klup haalbaar? Aangezien het een stichting is met beperkte financiële middelen, zijn de belangrijkste 
aspecten van de haalbaarheid, de financiën. De probleemstelling is vervolgens gedefinieerd als: 

- Is een Fun-ie-Fit centrum voor stichting de Klup financieel haalbaar? 

2.3 De systematiek van de onderzoeksvragen 
De volgorde van de onderzoeksvragen volgt uit de opzet van het theoretisch kader (hoofdstuk 3). 
Zoals u hierboven kon lezen zal dit onderzoek een haalbaarheidsanalyse zijn. Een gangbare indeling 
van een haalbaarheidsanalyse is; een globale analyse, vervolgens een marktanalyse, dan een 
organisatorische analyse, dan een technische analyse, dan een ‘social profitability’ analyse, daarna 
een financiële analyse en tot slot de financiering van het project (Clifton & Fyffe, 1977) (Barringer B. , 
2007). 
Als eerste zal er marktonderzoek gedaan worden naar de basisbehoeften van de doelgroep, en de 
eisen en ideeën die ze hebben met betrekking tot het Fun-ie-Fit centrum. Vervolgens wordt er ook 
een keuze gemaakt voor een bepaalde combinatie van exergamingsystemen die een bepaalde mate 
van haalbaarheid geven met behulp van methoden en technieken voor ontwerpen en beslissen. 
Tenslotte zal dan gekeken worden naar de financiële haalbaarheid voor stichting de Klup en de 
financiering. De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn niet specifiek, op zich zelf staand, 
genoemd, maar zullen beantwoord worden in hoofdstuk vier, de probleemanalyse. 

2.4 Onderzoeksvragen  
Perspectief globale analyse 
- 
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Perspectief marktanalyse 
1. Wat is de koopkrachtige vraag naar een Fun-ie-Fit centrum?  
2. Wat vinden mensen een ‘eerlijke’ prijs voor de entree van een Fun-ie-Fit centrum?  
3. Wat zijn de ideeën van de doelgroep over een dergelijk centrum?  

Perspectief organisatorische analyse 
4. Heeft de organisatie voldoende management expertise, middelen, en organisatorische 

competentie? 
Perspectief technische analyse 

5. Welke combinatie van exergamingsystemen, kijkend naar de verschillende soorten en de 
hoeveelheid, exergames, geeft welke mate van haalbaarheid van het Fun-ie-Fit centrum?  

6. Wat voor soorten systemen kunnen gebruikt worden om een zo groot mogelijk deel van de 
doelgroepen te bereiken?  

7. Wat zijn de variabelen die een rol spelen bij het inrichten van een Fun-ie-Fit centrum?  
Perspectief financiële analyse  

8. Welk financieel risico wil de Klup nemen? 
9. Wat is de hoogte van de kosten van alle aspecten die invloed hebben op de financiële 

analyse? 
Perspectief financiering van het project 

10. Hoeveel eigen vermogen wil de Klup maximaal in het project investeren?  

2.5 Het soort onderzoek 
Het haalbaarheidsonderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief en zowel beschrijvend als 
verklarend.  

Het financiële gedeelte van het onderzoek zal vooral kwantitatief zijn en de analyse van de 
optimale inrichting van het centrum zal vooral kwalitatief zijn.  

Om te kunnen kijken naar de financiële haalbaarheid voor stichting de Klup, zal eerst 
duidelijk moeten worden wanneer iets haalbaar is voor de Klup of niet, dit is duidelijk een voorbeeld 
van beschrijvend onderzoek. Het analyseren van de variabelen die invloed hebben op de 
haalbaarheid zal vooral verklarend zijn.  

De onderzoeksvragen zullen beantwoord worden door middel van de volgende methoden: 
literatuur onderzoek, enquêtes en interviews. 

2.6 Plan van aanpak / onderzoeksstrategie 
Ik zal om een duidelijke structuur in het rapport te brengen, gebruik maken van de Algemene 
Bedrijfskundige Aanpak (ABP). De reden dat ik voor de ABP gekozen heb is dat deze erg overzichtelijk 
opgebouwd is. Ook heb ik positieve ervaringen met het werken met deze methode. De structuur van 
het rapport zal dan naar de ABP, eventueel onder een andere naam, de volgende hoofdstukken 
bevatten. Probleemidentificatie, probleemaanpak, probleemanalyse, formulering alternatieve 
oplossingen, beslissing, implementatie en evaluatie. Zoals u hebt kunnen lezen ben ik begonnen met 
algemene informatie en achtergrond van het probleem, daaropvolgend zijn het doel van de opdracht 
en de globale feitelijke en gewenste situatie. Het verschil tussen beiden heb ik in tegenstelling tot de 
Algemene Bedrijfskundige Probleemaanpak (ABP) (Heerkens H. , 2005) bewust erg kort gehouden, 
omdat dit verschil duidelijk blijkt uit het daar aan voorafgaande hoofdstuk. Vervolgens zijn de 
betrokkenen en de probleemhebbers beschreven en is een globale definitie van het probleem 
gegeven. Het tweede hoofdstuk uit de ABP, de probleemaanpak heb ik onder het kopje het 
onderzoek geplaatst. Hier zijn het onderzoeksdoel, de probleemstelling en de onderzoeksvragen met 
de bijbehorende uitleg geplaatst. De keuze dat deze hier naar voren zijn gehaald is omdat het in dit 
onderzoek al zeer snel duidelijk was, wat het kennisprobleem eigenlijk was. Er was geen uitgebreide 
analyse voor nodig zoals bij een handelingsprobleem om alleen het probleem te kunnen vaststellen. 
Vervolgens heb ik een kleine taakverdeling opgesteld en een planning om de onbekende lezer inzicht 
te geven hoe het samenwerken tussen de personen onderling en de tijdsplanning geweest zijn. Het 
daaropvolgende hoofdstuk is het theoretisch kader. Dit om de lezer te informeren over de gebruikte 
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technieken bij de daadwerkelijke probleemanalyse. De hoofdstukken daar binnen zijn aan de hand 
van een gangbare methode voor haalbaarheidsanalyse geordend zoals bij hoofdstuk 2.3 toegelicht. 
Vervolgens vindt de daadwerkelijke analyse plaats. Hier worden de onderzoeksvragen ook 
beantwoord. Vlak hiervoor zijn bewust de randvoorwaarden geplaatst omdat hier duidelijk moet zijn 
waaraan het centrum moet voldoen en op deze manier kan veel overbodig werk, waarvan de 
oplossing toch buiten de randvoorwaarden valt, voorkomen kan worden. Het genereren van de 
alternatieve oplossingen speelt in dit onderzoek geen rol, omdat er maar twee mogelijkheden zijn, 
namelijk wel of geen Fun-ie-Fit centrum. Vervolgens vindt de beslissing plaats of het Fun-ie-Fit 
centrum haalbaar is en zijn opties voor mogelijke implementatie en evaluatie weergegeven. 
Tenslotte wordt er in het hoofdstuk de conclusie en korte samenvatting en mijn conclusie en 
aanbevelingen aan de Klup beschreven.  

2.7 Planning 
Hieronder ziet u een overzichtelijke weergave van de planning in figuur 1. U ziet de weken die voor 
de opdrachten gegeven zijn. Deze staan natuurlijk niet zo zwart wit vast als ze hier afgebeeld staan, 
want het maken van een verslag is een continu proces, waar constant teruggekoppeld moet worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk is de theorie geplaatst die als onderbouwing zal dienen voor de rest van het verslag. 
Hier wordt dus alleen kort uitgelegd wat de theorie is en wat deze inhoudt, om vervolgens later in 
hoofdstuk 4, de probleemanalyse, te worden gebruikt en te worden uitgewerkt. 

Om te kijken of een idee tot een haalbaar product ontwikkeld kan worden, worden 
haalbaarheidsstudies gebruikt. Een haalbaarheidsstudie stelt vast of een business plan, in dit geval 
het Fun-ie-Fit centrum haalbaar is of niet (Barringer B. , 2007). Hieronder zal worden toegelicht uit 
welke onderdelen de haalbaarheidstudie zal bestaan, en welke theorie daarbij gebruikt zal gaan 
worden. 

Als eerste dient een idee een globale screening te ondergaan, om zo onnodig werk aan een 
haalbaarheidsstudie te voorkomen (Clifton & Fyffe, 1977). Als het idee op het eerste gezicht haalbaar 
lijkt, en nader is uitgewerkt, dient er gekeken te worden wat voor soort idee het is (Thinktank centers 
of entrepeneurship, 1995). Daarna zal bepaalt moeten worden hoe er van de huidige situatie naar de 
gewenste situatie gekomen zal gaan worden. Dit houdt dus in dat er een missie en een strategie 
gedefinieerd dienen te worden.  

Figuur 1: Activiteiten per week 
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Het onderzoek en zo ook het theoretisch perspectief zijn naar aanleiding van gangbare 
haalbaarheidstudies opgedeeld in onderliggende studies. Deze onderliggende studies zijn: een markt 
analyse, die onderverdeeld wordt een in product/service analyse en een industrie/markt analyse. 
Vervolgens dient gekeken te worden naar de technische mogelijkheden van het idee. Daarna wordt 
gekeken naar de organisatorische haalbaarheid. Desgewenst dient er ook nog een sociale 
profitability analsis gedaan te worden. Daarna wordt er gekeken naar de financiële analyse en 
tenslotte naar de financiers (Clifton & Fyffe, 1977) (Thinktank centers of entrepeneurship, 1995).  
Een globaal overzicht van deze opdeling is te zien in de onderstaande figuur twee. 

 
Figuur 2: De rol van haalbaarheidstudies in het ontwikkelen van succesvolle bedrijfsideeën (Barringer B. , 2007) 

In bijlage 9.1 is een andere mogelijke indeling te zien. Een combinatie van deze twee indelingen en 
de indeling van ‘Het ondernemingsplan’ (Thinktank centers of entrepeneurship, 1995) heeft geleid 
tot bovengenoemde indeling en de indeling van mijn onderzoek.  

3.1 Marktanalyse 
Zoals hierboven vermeld, bestaat het marktonderzoek uit een product/service haalbaarheidsanalyse 
en een industrie/markt analyse. Deze twee onderdelen zijn hieronder nader uitgewerkt. 

3.1.1 Product/service haalbaarheid 

Eerst is het belangrijk om vast te stellen dat de Klup met het Fun-ie-Fit centrum een service wil gaan 
leveren, door de variabiliteit, onafscheidelijkheid en ongrijpbaarheid van het geleverde (Wollaert, 
1996). De haalbaarheid van de service is de algemene aantrekkingskracht van de service. Belangrijk is 
hier het kijken naar de vraag en de gewenstheid van de service. Voor het vaststellen van de 
gewenstheid van de producten, dienen de volgende vragen eerst gesteld te worden: (Barringer B. , 
2007) 

1. Klopt het idee? Is het logisch? Is het iets waar potentiële klanten enthousiast van worden? 
2. Maakt het gebruik van een trend van de omgeving, lost het een probleem op, of maakt het 

gebruik van een gat in de markt? 
3. Is dit het goede moment om het product op de markt te brengen? 
4. Zitten er enkele fatale fouten in het product basis design of concept?  

Ten tweede zal er een concept test uitgevoerd worden. Dit dient te gebeuren in de vorm van een 
enquête (Barringer & Ireland, 2010).  

Voordat er begonnen kan worden met de enquête dient het idee eerst geoperationaliseerd 
te worden. Dat houdt in dat er een ‘fuzzy concept’ meetbaar gemaakt wordt in de vorm van 
observeerbare variabelen (psychology dictionary, 2010). Dit kan gedaan worden aan de hand van het 
4P model van McCarthy (Blythe, 2006). Het 4P model bestaat uit de volgende categorieën; product, 
prijs, plaats, promotie. Aan de hand van deze vier categorieën kunnen dan respectievelijk de 
volgende vragen gesteld worden:  

1. Wat zijn de voordelen die de leverancier biedt aan de verkoper?  
2. Wat zouden de klanten voor het product willen betalen?  
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3. Wat is de locatie waar de uitwisseling van de service plaats vindt en op welke tijd? 
4. Hoe zou het product het beste gepromoot kunnen worden? 

 
De enquête moet in ieder geval vragen bevatten over de kenmerken, prijs, locatie en suggesties 

ter verbetering van de service (James C. Anderson, 2010) (kamer van koophandel, 2010). Daarbij 
dient een concept statement ontwikkeld te worden (Barringer & Ireland, 2010), dat is een pagina met 
een beschrijving van het bedrijfsidee. In het meest ideale geval zal de feedback op het 
conceptstatement de ondernemer een gevoel van legaliteit voor zijn plan geven. Ook kunnen 
suggesties van de geënquêteerden gebruikt worden voor het uiteindelijke idee. Tot slot kan de 
enquête gebruikt worden om een goede schatting te maken voor de verkoop. Een concepttest bevat 
de volgende elementen: 
 De bedoelde markt: Deze sectie somt de bedrijven of mensen op die verwacht worden het 

product of de service te kopen. 
 De voordelen van het product of de service. Deze sectie beschrijft de voordelen van het 

product of de service en laat ook zien hoe het product of de service waarde toevoegt of een 
probleem oplost.  

 Een beschrijving van hoe het product relatief gepositioneerd gaat worden ten opzichte van 
gelijkende producten in de markt: De positie van een bedrijf beschrijft, hoe het product of de 
service geplaatst is, ten opzichte van de concurrenten.  

 Een beschrijving van hoe het product of de service verkocht en gedistribueerd gaat worden: 
Deze sectie specificeert of het product direct door de producent verkocht gaat worden, of 
door middel van distributeurs verspreid gaat worden.  

Er dient daarna een keuze gemaakt worden tussen de atomistische en holistische aanpak. 
Respectievelijk wordt bij het ene aspect van de service afzonderlijk getest, en bij het andere aspect 
gekeken naar het totaal pakket. Ook kan er gekozen worden uit monadische testen en comparatieve 
testen (Pelsmacker & Kenhove, 2006). De monadische testen zijn testen waar slechts een 
productontwerp in de enquête voorkomt, bij comparatieve testen meerdere productontwerpen. 
Voor de prijsacceptatie testen bij monadische onderzoek kun je gebruik maken van 
aankoopintenties, een prijsmeter en de methode van Gabor Granger. 

Bij de enquête dienen de volgende elementen opgenomen te worden: personen of instanties 
verantwoordelijk voor het onderzoek; de beoogde populatie; de operationele populatie; de 
steekproefprocedure; de steekproefomvang; een verantwoording van de non-respons (omvang en 
aard); gegevens over de representativiteit van de steekproef; de methode(n) van dataverzameling; 
de periode(n) van dataverzameling; en de vragenlijst (Hart, Dijk, Goede, Jansen, & Teunissen, 1997).  
De keuze voor een bepaalde enquêtevorm hangt van de respons, de kwaliteit en de kosten af. De 
kwaliteit van een enquête is te meten aan non-respons, mate waarin intieme vragen beantwoord 
worden, aantal woorden, consistentie van antwoorden en supervisie is ook een foutenbron. 
Vervolgens kan er gebruikt worden gemaakt van usability testing, dit is het maken van een prototype 
van de service en dit testen met behulp van potentiële klanten. 

Bij het maken van een steekproef kan er gebruikt gemaakt worden van kanssteekproeven of 
niet-kanssteekproeven ook wel monsters genoemd (Hart, Dijk, Goede, Jansen, & Teunissen, 1997).  
De enquête dient te bestaan uit een korte introductie, vraag- en antwoordformulering en de 
volgorde en inleidingen op de blokken vragen. Qua antwoordvormen zijn er open vragen, half open 
vragen, lijn trekken en continu versus discrete antwoorden. 

3.1.2 Haalbaarheid van de markt/industrie 

De haalbaarheid van de markt is de algemene aantrekkingskracht van de markt voor het te maken 
product of service (Barringer B. , 2007). Daarbij dienen drie hoofdlijnen in acht genomen te worden; 
de aantrekkelijkheid van de markt, de tijdigheid van de markt en de identificatie van een ‘niche 
markt’.  
1. De aantrekkelijkheid van de industrie heeft te maken met de mogelijke groei. Deze groei 
mogelijkheden zullen bekeken worden met behulp van een product portfolioanalyse.  
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Deze productportfolio dient de gekozen strategie te onderbouwen. 
Elk product zit in een fase van zijn levenscyclus. Door de huidige 
producten in de Boston Consultancy Group (BCG) matrix te 
plaatsen kan er bepaald worden welk investeringsbeleid er 
uitgevoerd moet worden (BCG, 1977). De verticale as staat voor 
marktgroei en de horizontale as staat voor relatief marktaandeel. 
De twee assen, worden elk gesplitst, zodat er vier kwadranten 
ontstaan, zie figuur drie hiernaast. Voor elk van de vier kwadranten 

Star, Cash Cow, Dog, Question Mark, is een ander beleid (BCG, 1977). 
De splitsing op de as van marktgroei ligt bij 10% productgroei, voor 
relatief markt aandeel ligt deze bij 1,5 keer zo hoog als de concurrent voor een hoge groei, 1,0 keer 
zo hoog bij een lage groei (BCG, 1977) (Loohuis, Roersch, Schut, & Stenden, 2010). 
2. Vervolgens is de tijdigheid van de markt zeer belangrijk (Barringer B. , 2007). De 
overwegingen die daarbij in acht genomen dienen te worden, hangen ervan af van of een bedrijf een 
doorbraak product of service heeft, of dat het gaat om verbetering van een bestaand product of 
service. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het first en second mover voordeel.  
3. Tot slot dient er een niche markt geïdentificeerd te worden, waarin deelgenomen kan 
worden. Dit kan zowel een horizontale als een verticale markt zijn. Een horizontale markt richt zich 
meer op een grote variabiliteit dan een verticale. Een verticale markt focusset zich meer op een 
specifiek product.  

3.2 Organisatorische analyse 
Na de haalbaarheid van de markt en het product op zich, moet er geanalyseerd worden of het idee 
organisatorisch haalbaar is. Dit wordt gedaan door eerst de benodigde werknemers/vrijwilligers en 
betrokkenen te beschrijven, dan de organisatiestructuur te beschrijven, vervolgens de 
personeelssamenstelling te beschrijven en er dient een keuze van de ondernemingsvorm gemaakt te 
worden en tenslotte en advies van noodzakelijke 
verzekeringen (Thinktank centers of 
entrepeneurship, 1995). Er dient onderzocht te 
worden of het management voldoende vermogen en 
middelen heeft (Barringer B. , 2007). 
Bovengenoemde structuur van de stichting kan 
worden beschreven aan de hand van een van de 
volgende vijf organisatiestructuren (functionele, 
divisionele, matrix, team- en  netwerkstructuren)  
(Mintzberg, 1979). De organisatiestructuur volgt de strategische doelen (Chandler, 1962) aan de 
hand van de volgende eigenschappen: Flexibiliteit, innovativiteit en creativiteit als tegenhanger van 
stabiliteit, conservativiteit en prijs (Woodward, 1965). Bepaalde strategische doelen (zie figuur vier) 
leiden tot een daarbij passende structuur (Woodward, 1965). In figuur drie is de relatie tussen de 
strategie en structuur afgebeeld, waarmee bepaald kan worden wat de meest geschikte structuur is 
bij de gekozen strategie (fit tussen organisatiestructuur en strategie) (Loohuis, Roersch, Schut, & 
Stenden, 2010).  

3.3 Technische analyse 
Met de technische analyse wordt bekeken of de service wel technisch haalbaar is en op welke wijze. 
Er is voor gekozen om de balans en investeringsbegroting et cetera bewust uit de technische analyse 
te laten, om deze overzichtelijk bij de financiële analyse te plaatsen. De kosten van de onderdelen 
van het centrum zijn wel in dit hoofdstuk zoveel mogelijk al in meegenomen. Daarbij komen de 
onderstaande factoren aan bod (Clifton & Fyffe, 1977) (Thinktank centers of entrepeneurship, 1995): 

1. Een beschrijving van de dienst en het dienstproces. 
2. De mogelijkheden tot uitbesteding van het productieproces.  

Figuur 2: Strategie en structuur (Boddy, 2008) Figuur 4: Strategie en structuur (Boddy, 2008) 

Figuur 3: B.C.G. Matrix 
algemeen (BCG, 1977) 
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3. Het belang van innovatie bij het product of de service. 
4. Identificatie van de locatie (overbodig omdat deze vast staat). 
5. Het vaststellen van logistiek, de benodigde grondstoffen en het productie volume. 
6. Een specifieke selectie van machine uitrusting, inclusief alle benodigde informatie over deze 

machines. Hier zal dus ook het aspect van de inrichting en de lay-out van het Fun-ie-Fit 
centrum het geval van stichting de Klup tot zijn recht komen. Bij de inrichting van het 
centrum zullen verschillende criteria een rol spelen om tot een keuze van exergame 
apparaten te komen. Om achter de hiërarchie van criteria te komen is gebruikt gemaakt van 
veel literatuur over exergaming (laikari, 2009), (University of North Carolina at Charlotte, 
2010), (Bogost, 2005), (Nijenmating, 2009). Daarnaast is in een interview met Jan Anema 
vastgesteld wat belangrijke criteria volgens hem voor de specifieke doelgroepen zijn (Anema, 
2010). 

7. De investeringen in vaste activa.  
8. Een schatting van de benodigde werknemers. 
9. Een schatting van de hoeveelheid en type afval. 
10. Beschrijving van de benodigde vergunningen.  
11. Vraag en schatting inkomsten. 
12. Een schatting van de kosten van het voorbereidende onderzoek. 

3.4 Sociale gewenstheid analyse (social profitability analysis)  
In de figuur in bijlage 9.1 ziet u een weergave van een flow chart voor een feasibility study met 
onderaan een keuze; is een sociale gewenstheid analyse nodig? Bij een project, waar niet alleen 
winst een criteria is, om een project te accepteren of niet te accepteren, is het belangrijk een 
dergelijke studie te doen (Clifton & Fyffe, 1977). Belangrijk bij een dergelijke studie zijn Cost-Benefit 
analyses, gevoeligheidsanalyses en risicoprognoses. Nu is het geval dat de Klup zelf de ‘Benefits’ van 
het project al goed onderzocht had, en ik heb deze in dit onderzoek gedefinieerd als doelen. De 
‘Costs’ worden deels in de technische en deels in de financiële analyse berekend. Daarmee wordt de 
sociale gewenstheid analyse als apart hoofdstuk overbodig. Enkele gevoeligheidsanalyses en 
risicoprognoses zullen bij de financiële analyse tot hun recht komen. 

3.5 Financiële analyse 
Bij de financiële analyse zullen achtereenvolgens de investeringsbegroting, het financieringsplan en 
de balans na investeringen uitgewerkt worden, om inzicht te geven in de investering die gedaan 
moet worden om het Fun-ie-Fit centrum in eerste instantie op te zetten. Vervolgens zullen ook de 
liquiditeitsprognose, de resultatenrekening en verschillende ratio’s gegeven worden, om inzicht te 
geven in de jaarlijkse financiële situatie. Tot slot wordt ook nog een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 
om overzichtelijk weer te geven, hoe de financiële situatie verandert bij het veranderen van 
bepaalde variabelen.  

3.5.1. Investeringsbegroting, financieringsplan en balans na investeringen 

Voor een financiële analyse dient als eerste een investeringsbegroting vastgesteld te worden, 
vervolgens een financieringsplan om zo tot de balans na investeringen te komen. De 
investeringsbegroting is aan de hand van figuur zes gemaakt en het financieringsplan aan de hand 
van figuur vijf. Het samenvoegen van deze twee geeft met een paar kleine aanpassingen geeft 
vervolgens de balans na investering.  
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3.5.2 Liquiditeitsprognose 

Vervolgens dient ook een liquiditeitsprognose gegeven te worden. Die geeft een overzicht van de 
ontvangsten en uitgaven die waarschijnlijk in een gegeven periode plaats zullen vinden. Hierbij is van 
belang kasproblemen te vinden. Daarnaast is belangrijk dat de ontvangsten en uitgaven inclusief btw 
genoteerd worden in de financiële berekeningen en overzichten.  

3.5.3 Resultatenrekening 

Daarna dient er een resultatenrekening gemaakt te worden. Dit wordt ook wel de winst en verlies 
rekening genoemd. Dit wordt gedaan aan de hand van het matchingprincipe. Dit houdt in dat de 
kosten zoveel mogelijk geplaatst worden in de periode waaraan de opbrengst wordt toegekend.  

3.5.4 Belangrijke ratio’s  

De Klup wil weten of het Fun-ie-Fit centrum aan bepaalde investeringscriteria voldoet. Hiervoor zijn 
overzichtelijke financiële analyse ratio’s zeer belangrijk. Hieronder staan de belangrijkste analyse 
ratio’s beschreven en toegelicht.  

3.5.4.1 Winstmarge 

Netto winstmarge = 
                     

     
*100% 

De opbrengsten nadat alle kosten eraf zijn getrokken, gedeeld door de omzet is de winstmarge. 

3.5.4.2 Solvabiliteit 

Solvabiliteit = 
              

               
 

De verhouding is goed als het getal boven de 0,3 ligt (Berry & Jarvis, 2006). 
Zoals uit de ratio te zien is, is de solvabiliteit een verhouding tussen verschillende 
vermogenscomponenten. Solvabiliteit is het vermogen van een onderneming om op lange termijn 
aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen aan verschaffers van vreemd vermogen. Lang 

Investeringsbegroting: 
Vaste activa 

- Ontroerend goed 
- Inventaris 
- Computerapparatuur 
- Auto’s 
- Machines en installaties 
- Bouwkundige voorzieningen 

Vlottende activa 
- Voorraden 
- Debiteuren 
- Voorfinanciering btw 

Liquide middelen 
- Kas 
- Bank 

Aanloopkosten 
- Reservering kosten 
- Reservering inkomen 

Onvoorzien 
 

Financieringsplan: 
Eigen vermogen 

- Aandelen kapitaal 
- Familielening 

 
Lang vreemd vermogen 

- Hypotheek 
- Langlopende lening 

 
Kort vreemd vermogen 

- Kortlopende lening  
- Crediteuren 
- Rekening courant 

Figuur 6: investeringsbegroting Figuur 5: financieringsplan 
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vreemd vermogen is vermogen dat geleend wordt over een periode langer dan een jaar. Hoe hoger 
de waarde van het solvabiliteitsratio, des te minder het bedrijf afhankelijk is van verschaffers van 
vreemd vermogen. 

3.5.4.3 Liquiditeit 

Er is voor gekozen het liquiditeitsratio, de mate waarin het bedrijf op korte termijn aan de 
betalingsverplichtingen kan voldoen, niet te berekenen. Hiertoe is belsloten omdat dit ratio berekend 
wordt met kort vreemd vermogen, en dit heeft de Klup nagenoeg niet van toepassing (adviesgroep, 
2010).   

3.5.5 Gevoeligheidsanalyses 

Om overzichtelijk weer te geven, wat de invloed is van bepaalde veranderingen op de inkomsten en 
uitgaven van het centrum is, wordt gebruikt gemaakt van een breakeven analyse. 
Bij een break even analyse is het breakeven punt het punt waar de inkomsten gelijk zijn aan de 
variabele en de vaste kosten. Dit gaat volgens de volgende formule: 
PX=F+VX  
P= price per unit 
X= volume of production in units 
F = Fixed costs 
V = variable costs per unit 

3.6 Financiering van het Project 
De twee belangrijkste vragen bij de financiering zijn: hoeveel eigen geld is de Klup bereid in het Fun-
ie-Fit centrum te steken? Hoeveel geld moet er bij elkaar gehaald worden (Clifton & Fyffe, 1977). 
De financiering van het project bestaat normaal uit eigen en vreemd vermogen. In het geval van de 
Klup zal de financiering alleen bestaan uit eigen vermogen en sponsoring. Omdat er veel sponsorgeld 
aan opgehaald dient te worden, zal er in dit hoofdstuk extra aandacht aan sponsoring besteedt 
worden. 
Opties ter financiering waar rekening mee gehouden dient te worden zijn: 

1. Eigen vermogen. 
2. Leveranciers accepteren misschien vertraagde betaling (Clifton & Fyffe, 1977). 
3. ‘Equipement’ fabrikanten zijn eventueel bereid tegen gunstige voorwaarden de uitrusting te 

financieren (Clifton & Fyffe, 1977). 
4. Subsidie (Barringer & Ireland, 2010). 
5. Sponsoring (Barringer & Ireland, 2010). 
6. Strategische partners (Barringer & Ireland, 2010).  
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4. Probleemanalyse 
In dit hoofdstuk staan eerst de randvoorwaarden vermeld, waaraan het onderzoek en de oplossing 
moeten voldoen. Vervolgens vindt de daadwerkelijke analyse plaats en in deze analyse worden ook 
de onderzoeksvragen beantwoord. De daadwerkelijke analyse zal in de volgorde plaatsvinden waarin 
de onderwerpen in het theoretisch kader behandeld zijn.  

4.1 Randvoorwaarden 
1. Er dient bij dit onderzoek rekening gehouden te worden met het feit dat de Klup een 

stichting is en met beperkte financiële middelen werkt. 
2. Daarnaast is er door stichting de Klup als doel gesteld met de mogelijke bouw rond 

november 2010 te beginnen. Dit houdt in dat mijn advies net voor de zomervakantie 
grotendeels af dient te zijn. Het onderzoek moet dus binnen 3,5 maand plaatsvinden. 

3. Ook zal er rekening gehouden moeten worden met het feit dat een innovatief concept zoals 
dit vernieuwend moet blijven. De kosten, die met deze jaarlijkse vernieuwing gepaard zullen 
gaan, moeten ook opgenomen worden in de financiële analyse. 

4. De exergame apparaten moeten gebruikt kunnen worden om het doel van het Fun-ie-Fit 
centrum, het bevorderen van contacten tussen valide en invalide mensen, te verbeteren. 

5. Er dient met de verschillende gehandicapte gebruikersgroepen rekening gehouden te 
worden. Dat wil zeggen mensen in een rolstoel, mensen met een andere fysieke beperking, 
slechtzienden en mensen met een geestelijke beperking. 

6. Mensen met een rolstoel moeten het centrum binnen kunnen. 
7. Er dient rekening gehouden te worden met eventuele mogelijkheden voor (fysio) 

therapeutische doeleinden. 
8. Het centrum mag geen groot negatief resultaat hebben, tenzij dit met sponsoring 

gecompenseerd kan worden. 
9. Het centrum dient binnen het nog nader te onderzoeken financiële risicogebied te blijven dat 

stichting de Klup wil nemen. 
10. Het centrum moet opgezet worden binnen de maximale financiële middelen die stichting de 

Klup eraan toe wil kennen. 
11. Het centrum zal binnen de fysieke limieten van de gymzaal en het opberghok moeten blijven. 

Dat wil zeggen dat er binnen de beschikbare 192 m2 geopereerd moet worden en dat er 
binnen de maximale gewichtseisen et cetera van de gymzaal gebleven moet worden. 

12. De ondernemingsvorm van het Fun-ie-Fit centrum moet een stichting blijven.  
13. Bij het aandragen van een oplossing zal er zoals eerder vermeld puur en alleen gekeken 

worden naar een Fun-ie-Fit centrum, en niet naar andere alternatieven. 

4.2 Globale Screening 
De globale screening (Clifton & Fyffe, 1977) heeft grotendeels al plaatsgevonden in de hoofdstukken 
een en twee van dit onderzoek en is daar uitgewerkt. Op het eerste gezicht lijkt het project haalbaar. 
Het idee is met betrekking tot de maatschappelijke doelen en de doelgroep uniek en spreekt mensen 
aan. De kosten van de exergame apparatuur zijn vrij hoog, rond de €10.000 per apparaat, maar er 
zijn veel sponsoren bereid te betalen voor de goede doelen van het centrum. Ook zal er 
waarschijnlijk voldoende vraag zijn naar de service. Dit is onder meer gebaseerd op uitspraken van 
dhr. M. Nijenmating, een ondernemer die eerder in het kader van zijn afstuderen ook onderzoek 
deed naar exergaming (Nijenmating, 2009). Hij geloofde in het concept van exergaming, maar niet in 
het stand alone concept. In combinatie met de maatschappelijke doelen van de Klup en de rest van 
de activiteiten van de Klup gelooft hij dat dit een succes kan worden.  

Er zijn drie soorten ideeën, ‘Technology Push’-ideeën, ‘Marketing Pull’-ideeën en ‘Doe-het-
beter’-ideeën (Thinktank centers of entrepeneurship, 1995). De kracht van het Fun-ie-Fit centrum is 
dat het aspecten van alle drie de soorten ideeën bevat. Bij een ‘Technology Push’-idee wordt er eerst 
een idee ontwikkeld en worden er dan klanten voor gezocht. Het idee van het toepassen van 
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exergaming bij gehandicapten is een nog niet bestaand idee. De exergaming apparatuur is er wel, 
maar deze toepassing/dienst nog niet. Daarnaast is het een Marketing Pull’-idee omdat er een gat in 
de markt is voor een dergelijk centrum. Er is op de wereld (nog) niet een centrum met exergame 
apparatuur met dezelfde maatschappelijke doelen en dezelfde doelgroep. Tenslotte is het ook een 
‘doe-het-beter’-idee, omdat er wel in Nederland exergame centra staan, maar deze zijn vooral 
gericht op jonge valide kinderen en hebben een heel kinderlijke uitstraling. Dit denkt de Klup beter te 
kunnen door het centrum een meer volwassen uitstraling te geven.  

Tenslotte zijn hieronder de missie en de strategie van de het Fun-ie-Fit centrum vermeld. 
De missie kan bepaald worden door het beantwoorden van onderstaande vragen (Thinktank centers 
of entrepeneurship, 1995). 

- Wie is de klant? 
De klantgroepen zijn mensen met of zonder beperking in Almelo en omgeving. 

- Welke behoefte voorzien we? 
Gelijkwaardigheid van iedereen (beperking speelt in kleinere rol in de virtuele wereld) en een 
ontmoetingsplaats voor zowel jongeren met een handicap of ziekte onderling als valide mensen. 

- Hoe wordt aan deze behoefte voldaan?  
Door het gebruik van exergaming.  

- Wat is de bedrijfsactiviteit?   
Diensten 

- De financiële doelstellingen?    
Het centrum moet kostendekkend zijn. 

- De ondernemingsfilosofie?   
Het Fun-ie-Fit centrum moet een centrum zijn waar jong en oude, valide of minder valide mensen 
gezamenlijk kunnen sporten, gamen en plezier kunnen hebben.  
 
Ook de Strategie kan aan de hand van een aantal vragen beantwoordt worden (Thinktank centers of 
entrepeneurship, 1995). 

- Bent u beter dan uw concurrentie? 
In de ogen van de klanten zijn we beter dan de nu bestaande meest in de buurt komende 
concurrentie. Dit komt omdat de Klup met het centrum vooral maatschappelijke doelen wil bereiken 
en het een non-profit organisatie is. 

- Welke vaardigheden en kennis heeft u? 
De kennis die de Klup inbrengt, is dat ze gespecialiseerd zijn in vrijetijdsmogelijkheden voor mensen 
met een beperking. Ze hebben ook de specifieke kennis over de zorgsector boven de naaste 
concurrenten. 

- Waar gaat u concurreren?  
We gaan concurreren in Almelo en omgeving. In heel Overijssel zitten nog geen exergame centra. 

- Hoe gaat u concurreren?  
Het Fun-ie-Fit centrum heeft ook een positioneringstrategie, deze strategie kunnen ze toepassen 
omdat in Twente nog niet een dergelijk vergelijkbaar centrum is. Daarnaast heeft de Klup een 
dienststrategie, omdat de dienst die wij gaan aanbieden op deze manier nog niet op de wereld 
bestaat. Hier is echter een groot nadeel, stichting Pluryn gaat waarschijnlijk ongeveer op diensten 
concurreren.  

- Wat is de algemene strategie? 
Bij de algemene strategiekeuze, kan men uit de volgende strategieën kiezen: een 
differentiatiestrategie, lage kostenstrategie, focusstrategie en een preëmptieve strategie (Thinktank 
centers of entrepeneurship, 1995). De Klup maakt bij het centrum gebruik van een 
differentiatiestrategie. Het centrum onderscheidt zich van de concurrenten door verschil in kwaliteit, 
comfort en maatschappelijke doelen en uitstraling. De uitstraling van de meeste exergame centra is 
kinderlijk, terwijl de Klup een volwassen uitstraling op het oog heeft. Daarnaast heeft het centrum 
ook aspecten van andere strategieën, deze zijn echter ondergeschikt aan de differentiatiestrategie. 
Er is bijvoorbeeld ook deels een lage kostenstrategie bij de Klup ten opzichte van de concurrentie, 
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aangezien het Fun-ie-Fit centrum alleen maar kostendekkend hoeft te zijn en geen winst hoeft te 
maken. De meeste concurrenten zijn commerciële bedrijven en moeten dus hogere prijzen vragen 
om winst te kunnen maken. Ook heeft de Klup informatie te horen gekregen over een dergelijk 
centrum van Pluryn, maar ze weten nog niet hoe snel dit gerealiseerd gaat worden (Scholten, 2010). 
De stichting Pluryn zou hier wel met ons op kosten kunnen concurreren. Daarnaast is er in bepaalde 
mate ook sprake van een focusstrategie bij het Fun-ie-Fit centrum. De Klup wil geografisch specialist 
en servicespecialist zijn op exergaming gebied met betrekking tot mensen met een beperking. Tot 
slot is er nog de preëmptieve strategie, deze strategie richt zich op het als eerste betreden van de 
markt. Aangezien er nu nog niet een dergelijk centrum is met deze maatschappelijke doelen, zouden 
ze de eerste organisatie kunnen zijn die deze markt betreed. Ook hier zou stichting Pluryn met de 
Klup kunnen concurreren, maar aangezien ons nog niet bekend is hoe snel dit centrum van Pluryn 
gerealiseerd gaat worden, dient de Klup sneller te zijn als Pluryn met het opzetten van het centrum 
mocht de Klup ook deze strategie willen hanteren. Toch zal de hoofdstrategie een 
differentiatiestrategie zijn; waarbij de Klup zich onderscheidt van hun vergelijkbare concurrenten. 

4.3 Marktanalyse 
De markt is naar geanalyseerd met behulp van Barringer (Barringer B. , 2007). Vervolgens zijn de 4P’s 

geoperationaliseerd voor de enquête met behulp van Blythe (Blythe, 2006). Tot slot is de enquête 

opgesteld volgens Hart et al (Hart, Dijk, Goede, Jansen, & Teunissen, 1997).  

4.3.1 Algemene Product en/of service haalbaarheid 

Om de gewenstheid van het product van de Klup vast te stellen, zijn onderstaande vragen 
beantwoord (Barringer B. , 2007). 

1. Klopt het idee? Is het logisch? Is het iets waar potentiële klanten enthousiast van worden? 
Het concept is logisch en reëel omdat met behulp van een dergelijk centrum de verschillen tussen 
mensen met een beperking en geen beperking kleiner worden. Ook uit de inleiding en aanleiding 
blijkt waarom het concept logisch en reëel is. De laatste vraag is kort te beantwoorden, ja het project 
is iets waar consumenten enthousiast over zullen zijn, door het innovatieve uitdagende concept en 
de goede maatschappelijke doelen. 

2. Maakt het gebruik van een trend van de omgeving, lost het een probleem op, of maakt het 
gebruik van een gat in de markt? 

Het product haalt zijn voordelen uit een gat in de markt. Op dit moment is er nog niet zo een 
centrum gericht op mensen met een beperking. Door gebruik te maken van dit gat in de markt kan 
de Klup een goede concurrentiepositie creëren.  

3. Is dit het goede moment om het product op de markt te brengen? 
Het moment om het product nu te introduceren in de markt is juist nu ideaal, omdat het 
technologisch op dit moment goed mogelijk is een dergelijk centrum op te richten, en de markt in de 
groei fase zit, deze fase wordt overigens nog toegelicht bij het hoofdstuk ‘tijdigheid van de markt.’ De 
markt is nog niet verzadigd, dus is dit het goede moment om in te stappen. 

4. Zitten er enkele fatale fouten in het product basis design of concept?  
Voor zover nu bekend is bevat het concept geen fatale fouten. 
 
De volgende stap is het uitvoeren van een concepttest. Om deze concepttest uit te voeren moet het 
idee eerst geoperationaliseerd worden. Hieronder is de operationalisatie weergegeven in tabel één. 
Het aspect ‘plaats’ is, zoals hieronder te zien is, niet er toe doende, omdat deze al vast staat. Daarom 
zijn de vragen over de plaats vervangen door vragen over de tijd. 
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Vragen kenmerken operationalisatie 

Wat zijn de voordelen die de 
leverancier biedt aan de 
verkoper?  

Interactie tussen mensen met 
en zonder handicap en het 
geeft mensen plezier, sport en 
sociale contacten. 

Mate van interesse op een 
schaal van 1 tot 5. En behoefte 
aan extra plezier en sociale 
contacten op een schaal van 1 
tot 5. 

Wat zou de klant voor het 
product willen betalen 

- Aantal euro’s entree.  

Wanneer zou de klant de 
service willen gebruiken?  

Zouden bezoekers van het 
centrum het liefst ’s morgens ’s 
middags of ’s avonds naar het 
centrum gaan, en op welke dag 
van de week. 

Datum en tijd. 

Hoe zou het product het beste 
gepromoot kunnen worden?  

De aspecten van het product 
dat de klant aanspreekt, 
waarop gezinspeeld kan 
worden. 

Mate van interesse op 
verschillende aspecten van het 
concept op een schaal van 1 tot 
5. 

Tabel 1: Operationalisatie concepttest 

Er is gekozen van een holistische aanpak (Pelsmacker & Kenhove, 2006), omdat de stichting al zo een 
duidelijk beeld heeft van hoe ze het centrum het liefst zouden willen zien dat ze zo in staat zijn dit 
complete pakket te concepttesten. Er zal gebruikt gemaakt worden van een monadische test, omdat 
de stichting geen alternatieve concepten voor ogen heeft. Het nadeel aan een monadische test is dat 
er alleen uitsluitsel gegeven kan worden over de algemene aanvaardbaarheid. Hier zal het 
marktonderzoek dan ook op gericht zijn. De concepttest zal, zoals eerder vermeld, gedaan worden 
door middel van een enquête (Barringer & Ireland, 2010). De rapportage hieronder is naar 
‘Onderzoeksmethoden’ (Hart, Dijk, Goede, Jansen, & Teunissen, 1997).  

1. Hoofdverantwoordelijke van deze enquête ben ik, Don Stenden. Daarnaast zullen ook de 
coördinatoren van de activiteiten van de Klup verantwoordelijk zijn, want zij zullen deels de 
enquête afnemen. 

2. De beoogde populatie is een goede vertegenwoordiging van alle doelgroepen van de Klup.  
3. De operationele populatie bestaat uit mensen met een fysieke beperking, mensen met een 

verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige beperking, slechtzienden en valide 
mensen, met een leeftijd tussen de 10 en 80 jaar.  

4. Door de beperkte tijd en mogelijkheden zal gebruikt gemaakt worden van een steekproef, 
specifieker genomen zal dit een quotasteekproef zijn. Er is voor een quotasteekproef 
gekozen, omdat die mensen toevallig in het meester Siebelink huis aanwezig zijn over de 
onderwerpen geïnterviewd kunnen worden. Een nadeel hiervan is dat de 
steekproevenbetrouwbaarheid nagenoeg niet is vast te stellen. 

5. De grootte van de steekproef heb ik vastgesteld op vijf personen per groep, dit houdt in vijf 
verschillende doelgroepen met vijf personen maakt een populatie van 25 man. Deze mensen 
zullen verdeeld worden over de digitale en schriftelijke enquête.  

6. Doordat er gekozen is voor een quotasteekproef, kan men niets over de betrouwbaarheid 
van de proef zeggen. Bij de Klup heeft de mate van de non-respons vooral te maken met de 
mate waarin de ondervraagden in staat zijn de vragen te begrijpen en deze te 
beantwoorden. Dit omdat bijvoorbeeld sommige mensen met een meervoudige beperking 
de waarde van geld niet begrijpen. Vandaar ook de keuze voor een quotasteekproef, zodat 
deze personen dan niet, of in mindere mate, in het onderzoek meegenomen worden om zo 
de non-respons te beperken. Er zal dus waarschijnlijk wel sprake zijn van item-no-respons.  
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7. Stichting de Klup heeft ongeveer 800 participanten. 20 daarvan zullen binnen de Klup 
geënquêteerd worden, en vijf valide mensen daarbuiten. Binnen de Klup zullen dus 
20/800*100 = 2,5% geïnterviewd worden. 

8. De methoden van dataverzameling kunnen zijn, persoonlijke-, telefonische- en zelfinvul- 
enquêtes (Hart, Dijk, Goede, Jansen, & Teunissen, 1997). Bij het Fun-ie-Fit centrum is 
gekozen voor zelfinvulenquêtes. De zelfinvulenquêtes zullen digitaal en op papier uitgevoerd 
worden. De keuze is gevallen op zelfinvulenquêtes, omdat de benodigde tijd en kosten van 
deze methode het laagst zijn. Voor de digitale enquêtes is er gebruik gemaakt van een gratis 
online enquête tool. De non-respons is groter bij een enquête dan bij de andere methoden, 
deze gaat de stichting beperken door persoonlijke begeleiding van coördinatoren. Een 
indicator van kwaliteit van de methode van dataverzameling is de mate waarin intieme 
vragen beantwoord worden. Die is in het geval van een postenquête het hoogst. Een andere 
indicator is het aantal vragen dat beantwoord wordt. Hierop scoort de schriftelijke enquête 
lager. Een volgende indicator is consistentie, bij schriftelijke enquêtes is de consistentie het 
hoogst. Tot slot is supervisie heel belangrijk voor het managen van de kwaliteit, maar dit gaat 
de Klup doen door de eerder genoemde coördinatoren in te zetten als begeleiders bij de 
enquête. Deze feiten optellende lijkt een schriftelijke enquête (digitaal en analoog) het 
logische gevolg.  

9. De periode van dataverzameling is ingekaderd door de tijd die er voor het onderzoek 
ingepland is. 18-06 is de geschatte einddatum van de echte onderzoeksfase. Dat houdt in dat 
er 17 dagen voor de enquête overblijven. Zo lang zal ook de online enquête toegankelijk zijn. 

10. De vragenlijst zelf kunt u vinden in bijlage 9.3. De enquête is ingeleid met een concept 
statement die aan de eisen, die in het theoretisch kader staan, voldoet (Barringer & Ireland, 
2010). 

De enquête zal door de coördinatoren van de activiteiten van de Klup samen met de deelnemers 
ingevuld worden, omdat sommige deelnemers minder in staat zijn te lezen, of vragen te begrijpen. 
Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van vooral gesloten en halfopen vragen om de enquête 
simpel te houden. De enquête zal door twee mensen van de doelgroep gecontroleerd worden in de 
vorm van een proefenquête. De enquête bestaat zoals u kunt zien uit een monadische test. Er is voor 
de monadische test gekozen, omdat de Klup alleen geïnteresseerd is of mensen interesse hebben in 
een dergelijk centrum, en niet in de andere invullingmogelijkheden van de oude sporthal. Daarnaast 
is gebruik gemaakt van de methode van Gabor Granger om de aankoopintenties te bekijken. De 
keuze voor deze methode is gemaakt op basis van het feit dat bepaalde delen van de doelgroep in 
mindere mate de waarde van geld begrijpen. Door ze al vaste keuzes te geven kunnen geen irreële 
bedragen genoemd worden. 

4.3.2 Haalbaarheid van de markt/industrie 

Hieronder ziet u de haalbaarheidsanalyse van de markt/industrie bekijken. 

4.3.2.1 De potentiële groei 

De potentiële groei van de onderneming kan ondermeer 

geanalyseerd worden met behulp van een B.C.G. matrix. 

Zoals in het theoretisch kader vermeld is bij 10% 

productgroei de marktgroei hoog is. Dit is in ieder geval 

het geval. De twee bedrijven in Nederland die op dit 

moment Exergame apparatuur exploiteren zijn Connect 

and Play en Embedded fitness. Deze bedrijven bestaan 

allebei nog niet zo lang. En er zijn ongeveer zeven 

organisaties die met Embedded fitness samenwerken in de 
Figuur 7: B.C.G. Matrix Fun-ie-Fit centrum 
(BCG, 1977) 
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vorm van franchise of een exergame corner, en vier met Connect and Play (Embedded fitness, 2010) 

(connect and play, 2010). Deze eerste twee genoemde zijn medio 2007 opgericht en dit houdt dus 

een groei in van 550% in drie jaar. Dat is ongeveer 184% op jaarbasis. Dit is in ieder geval boven die 

10% en dus betekent dit dat het Fun-ie-Fit center een Question Mark is. De keuze voor de relatieve 

positie is logisch omdat de Klup nu nog geen marktaandeel heeft. Bij een Question Mark horen de 

volgende kenmerken: het is riskante business, want het kan een star worden of falen, maar nadat hij 

voldoende financieel gemotiveerd is, heeft de question mark hele grote potentie (Daft, 2008). 

4.3.2.2 Tijdigheid van de markt 

De tijd waarop een product op de markt wordt gezet is 
zeer belangrijk. Exergaming heeft zijn introductiefase in 
Nederland al gehad. Er zijn twee bedrijven die dit 
exploiteren en hebben beide ongeveer vijf  andere 
locaties hebben in de vorm van een franchise of ander 
samenwerkingsverband. Het aanbod exergaming groeit 
snel. Uit de productcyclus te zien in figuur acht 
(perreault & al, 2008) is duidelijk te zien dat de 
exergaming centra in de groei fase zitten. De markt is 
dus nog niet verzadigd en er is nog ruimte om in te 
stappen. De Klup heeft niet meer het first-mover advantage, maar ze kunnen wel gebruik maken van 
het second-mover advantage, door te leren van de fouten die de andere ondernemingen gemaakt 
hebben. 

4.3.2.3 Identificatie nichemarkt 

Om zich te onderscheiden van andere Exergame centra en niet in een markt terecht te komen waar 
al hevige concurrentie is, zal de Klup zich als verticale markt specialiseren in het gebruik van 
exergaming met betrekking tot mensen met een beperking voor verschillende doeleinden.   

4.3.3 Resultaten enquête 

Hieronder staan een aantal resultaten van de enquête weergegeven in tabel twee. Hier heb ik alleen 
de belangrijke resultaten voor het marktonderzoek neer gezet. De overige resultaten heb ik verder in 
het verslag wel meegenomen maar niet expliciet verwerkt. Een goed voorbeeld hiervan is de keuze 
voor bepaalde exergame apparaten die in de technische analyse gemaakt worden. Daarin heb ik de 
voorkeuren meegenomen die uit de enquête bleken. Vraag elf tot en met twintig heb ik in Excel 
bijlage 1 verwerkt. Ook de opmerkingen die geplaatst zijn bij de enquête heb ik mee proberen te 
nemen. De resultaten belangrijk voor het marktonderzoek waren: de vragen over de algemene 
reacties op het centrum, de redenen waarom niet sporters niet aan sport deden, of mensen gebruik 
zouden maken van het centrum en hoe vaak en wat en op welke manier ze bereid zouden zijn voor 
het centrum te betalen.  
 
Vraag: Ja Nee Misschien 

Doe je op dit moment iets aan sport? 50.00% 50.00% - 

Zou je waarschijnlijk gebruik maken van het Fun-ie-Fit centrum? 30.00% 40.00% 30.00% 

Zou je bereid zijn hiervoor te betalen 90.00% 10.00% - 

Zou je, als het Fun-ie-Fit centrum 2€ per keer kost, gebruik maken van het 
centrum? 

100.00% 0.00% - 

zou je, als het centrum 3€ per keer kost, gebruik maken van het centrum? 88.89% 11.11% - 

zou je als het centrum 5€ per keer kost, nog gebruik maken van het centrum? 62.50% 37.50% - 
 

Vraag: Gemiddelde waarde:  Variantie:  

Wat geeft het beste jou reactie weer op het idee van een Fun-ie-Fit centrum, 
toen je de tekst over het Fun-ie-Fit centrum gelezen had (op een schaal van 1 
tot 5)? 

4.10 0.69 

Figuur 8: Productcyclus (perreault & al, 2008) 
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Vraag: Een 10-riten kaart, 
dus een soort 
strippenkaart. 

Een maand 
abonnement. 

Een jaar 
abonnement. 

Per keer los 
betalen 

Wat zou je een handige manier vinden van entree 
betalen (je mag meerdere opties aankruisen): 

70.00% 0.00% 0.00% 50.00% 

 

Vraag: Te ver 
weg 

Te 
moeilijk 

Te duur Te weinig 
tijd 

Te weinig 
faciliteite

n 

Geen 
vervoer 

Als  je niet sport, wat is dan de reden dat je geen 
sport doet? 

0.00% 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00% 

 

Vraag: 1 keer per 
jaar 

1-5 keer per 
jaar 

1 keer per 
maand 

2-5 keer per 
maand 

> 5 keer per 
maand 

Als je gebruik zou maken van het Fun-ie-Fit 
centrum; hoe vaak denk je gebruik te maken van 
het Fun-ie-Fit centrum? 

0.00% 66.67% 16.67% 16.67% 0.00% 

Tabel 2: Samengevatte resultaten enquête 

Uit bovenstaande gegevens blijkt ten eerste dat de algemene reacties op het centrum goed zijn. 
Gemiddeld op een schaal van één tot tien een 8,2. De redenen dat de geënquêteerden niet sporten 
zijn; of het tekort aan tijd of te moeilijke activiteiten. Het Fun-ie-Fit centrum geeft indirect de 
mogelijkheid om het tekort aan tijd op te lossen. Doordat je bij het Fun-ie-Fit centrum niet gebonden 
bent aan vaste tijden, zoals bij een teamsport of zwemles of iets dergelijks, hoeft het tekort aan tijd 
geen probleem te zijn, omdat alles zelf in te plannen is. Ook op de tweede groep niet sporters kan de 
Klup goed met het centrum inspringen, omdat in het centrum zich verschillende apparaten met 
verschillende moeilijkheidsgraden zullen bevinden. Ook zou maar 40% van de geënquêteerden geen 
gebruik willen maken van het centrum. De overige deelnemers twijfelen of ze gebruik zouden maken 
van het centrum, of ze zouden het centrum graag gebruiken. De spreiding van ‘hoe vaak de 
deelnemers van het centrum gebruik willen maken’ is groot. Deze loopt van 2 tot 5 keer per maand 
tot 1 tot 5 keer per jaar. Wel blijkt uit de resultaten duidelijk dat ongeveer 80% van de deelnemers 
van de enquête gebruik zou maken van het centrum als het €3 kostte, en 62% als het €5 kostte. Dat 
betekent dus dat de onderzoeksvraag ‘wat is de koopkrachtige vraag naar een Fun-ie-Fit centrum?’ 
beantwoord kan worden met bij entreeprijzen van €2, €3, €5 is de koopkrachtige vraag 
respectievelijk 100%, 89% en 63%. 
Ook de volgende vraag, ´wat vinden mensen een ´eerlijke´ entree prijs´ is af te leiden uit de enquête.  
Specifiek onderzoek naar een eerlijke prijs heb ik niet gedaan, maar om een groot gedeelte van de 
potentiële bezoekers gebruik te laten maken van het centrum, en niet te laag te gaan zitten met de 
prijs lijkt mij een prijs tussen de €3 en €5 heel reëel. Dat zou voor de Klup een entreeprijs betekenen 
van €4 per keer, dit zal ik later ook nog op een andere manier onderbouwen. Uit de enquête bleek 
ook dat de doelgroep grotendeels zeer positief denkt over de mogelijkheden van een dergelijk 
centrum, maar ze zien het vervoer (bij fysiek beperkten) als een mogelijk probleem. Hiermee is ook 
de laatste vraag, ‘wat zijn de ideeën van de doelgroep over een dergelijk centrum?’,  beantwoord.   
Tenslotte is er ook nog gekeken naar wat de waarden ‘leeftijd’ en ‘geslacht’ voor invloed hadden op 
de interesse in het gebruik van een dergelijk centrum en dat kunt u in de tabel drie hieronder zien. 
 
Gebruik van het centrum Vrouw Man 

Ja 40% 40% 

Nee 20% 40% 

Misschien 40% 20% 
 

Gebruik van het centrum Leeftijd < 30 Leeftijd > 30 

Ja 50% 0% 

Nee 16,7% 50% 

Misschien 33,3% 25% 

Tabel 3: kruistabel analyse  
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat het geslacht weinig uitmaakt over het feit of mensen gebruik 
zouden maken van het centrum. Bij de vrouwen zijn echter wel meer twijfelaars te zien. Bij de leeftijd 
zien we grotere verschillen. Bij personen jonger dan 30 jaar zou 50% wel gebruik maken van het 
centrum en maarliefst 1/3 van de ondervraagden twijfelt. Bij personen ouder dan 30 zou niemand 
zeker gebruik maken van het centrum en 25% zou het nog niet weten. Hieruit is te concluderen dat 
de Klup, mochten ze zich ook duidelijk ook willen richten op deze doelgroep, eerst goed onderzoek 
naar zou moeten doen wat de voornaamste oorzaken zijn dat de ouderen niet naar een dergelijk 
centrum toe zouden gaan. 

4.4 Organisatorische analyse  
De vrijwilligers en beroepskrachten die direct betrekking hebben op het Fun-ie-Fit centrum zijn: 
1. Harm Hogezand als beheerder van het gehele meester Siebelink huis 
2. Jan Anema als directeurbestuurder van stichting de Klup 
3. De gamecoaches 
4. De schoonmaakster 
5. Een medewerker voor de organisatie 
6. Jan Essink voor de financiële kant 
7. Vrijwilligers voor het onderhoud 

Ten eerste is het van belang de organisatiestructuur van het Fun-ie-Fit centrum in kaart te 
brengen (Boddy, 2008). Voorafgaande aan het bepalen van de organisatiestructuur is het belangrijk 
op te merken dat er bij de Klup er een hele brede Span of Control is en een hele kleine Chain of 
Management. Op deze manier probeert de Klup alles betrokken en persoonlijk te houden.  
Zoals omschreven moet er bij de gekozen strategie een bijbehorende structuur passen. De Klup kiest 
overduidelijk voor differentiatie van hun product, vernieuwing, flexibiliteit en creativiteit. Het beste 
passen hierbij de een network of een team structuur. Voor de Klup zal waarschijnlijk een 
teamstructuur het meest efficiënt zijn, omdat een network structuur, mits perfect geïmplementeerd, 
ook voor veel chaos kan zorgen. In het centrum zullen bovengenoemde betrokkenen in team 
verband samen gaan werken. Dit om de vrijwilligers, zoals gamecoaches direct bij het concept 
betrokken te houden. Een functionele-, divisionele- en matrix-structuren creëren een bepaalde 
afstand tussen de personen en functies onderling die niet gewenst is bij de Klup, dus past een 
teamstructuur het beste bij het Fun-ie-Fit centrum. Evenzo passen in de gewenste situatie de doelen 
van het bedrijf bij de structuur van het bedrijf. Als er sprake is van innovatieve en flexibele doelen 
dan past daar een gedecentraliseerde structuur bij. Op dit moment is er al een gedecentraliseerde 
structuur bij de Klup, dus het toepassen van deze structuur bij het Fun-ie-Fit centrum zal eenvoudig 
zijn voor de stichting. In de globale analyse wordt ‘cost leadership’ ook als een van de strategieën van 
de stichting gegeven. Dit zou het bovenstaande tegenspreken en meer duiden op een functionele of 
divisionele structuur. Dit is echter niet het geval, want hoewel de Klup door de goedkope vrijwilligers 
het zich kan permitteren een lagekostenstrategie te hanteren, wil dat niet zeggen dat de focus 
daarop ligt. Zoals blijkt uit het bovenstaande ligt de focus meer op de overige strategieën.  

Ook de opleidingen van het personeel zijn van belang bij de organisatorische analyse. De 
nummers drie, vijf en zeven in het lijstje op de vorige pagina hebben voor hun bijdrage in het Fun-ie-
Fit centrum een kleine opleiding nodig. Bij de gamecoaches zou dit in het begin kunnen gebeuren 
door de coördinator van het centrum en later door de meer ervaren gamecoaches zelf. Nummer 
zeven moet deels door de handleidingen maar eventueel ook een beschikbare opleiding voor het 
omgaan met de exergame apparaten volgen. De coördinator zou ook een korte opleiding bij een van 
de fitnessgame leveranciers kunnen volgen, om zo basiskennis over exergaming te creëren. De keuze 
voor een bepaald soort tijdelijk personeel is niet van toepassing bij de Klup omdat ze met vrijwilligers 
werken die waarschijnlijk flexibel worden ingezet. 
Belangrijk bij de coördinator is dat hij als sleutelfiguur zal dienen met als functies een stuurder en 
een integrator, hiervoor moet een persoon uitgekozen worden die deze kwaliteiten heeft.  
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De keuze voor een bepaalde ondernemingsvorm is in dit geval zeer eenvoudig; de ‘stichting’ 
de Klup heeft als randvoorwaarde gegeven dat het Fun-ie-Fit centrum binnen de stichting moet 
vallen, en daarmee is dan de ondernemingsvorm gekozen. 
Het grootste deel van de verzekeringen van het Fun-ie-Fit centrum vallen binnen de huidige 
verzekeringen van de Klup. Om de dure exergame apparatuur te verzekeren moet een extra 
verzekering afgesloten worden en zal neerkomen op een extra van €1000 per jaar (Essink, 2010).  

De belangrijkste voorwaarden die de Klup zouden moeten kenmerken bij voldoende 
management vermogen, is toewijding van het management en begrip van de markt van het 
management (Barringer B. , 2007). Tot het management van het Fun-ie-Fit centrum behoren de 
nummers één, twee, vijf en zes. Toewijding heeft het management van de Klup zeker, dat merk je uit 
het hart dat het management voor de deelnemers en de activiteiten van de Klup heeft. Over de 
markt waarin de Klup gaat opereren, is het management misschien nog niet helemaal op de hoogte 
en is het misschien goed nog een cursus of een bijscholingsdag te geven, om zo het management wel 
een duidelijk beeld te geven.  

Om de vraag te beantwoorden of de organisatie voldoende middelen heeft, wordt gekeken 
naar de niet financiële middelen. De Klup heeft voldoende kantoorruimte om het plan ten uitvoer te 
brengen. Vervolgens hoeft de Klup niet te kijken naar de mogelijkheid om aspecten van het Fun-ie-Fit 
centrum rechterlijk te kunnen beschermen, want het idee bestaat uit allemaal bestaande producten 
die tot een nieuwe unieke combinatie samengevoegd worden. Tenslotte kan nog gekeken worden 
naar de nabijheid van gelijke organisaties, clusters. Dit kan een voordeel zijn zoals bij Silicon Valley, 
maar in het geval van de Klup zou dit alleen maar extra concurrentie geven. Het is juist een voordeel 
dat het centrum niet zo in de buurt van de andere exergame centra in Nederland zitten, die vooral in 
het Zuiden en Westen van Nederland liggen. 

Concluderend kan hier gezegd worden dat de Klup als organisatie voldoende management 
expertise, middelen en organisatorische competentie heeft, en hiermee is ook de vierde 
onderzoeksvraag beantwoord. 

4.5 Technische analyse 

4.5.1 Beschrijving van de dienst en het dienstproces 

De eerste stap van de technische analyse, een beschrijving van de dienst, is al in de aanleiding 
voltooid. Het dienstproces kan gedetailleerder beschreven worden met behulp van de cursus 
dienstenmarketing (Open Universiteit Nederland, 2007). Er zijn acht mogelijke indelingen van de 
dienstensector, maar uit tijdsoverwegingen is besloten alleen de eerste twee beschrijvingen te 
gebruiken. De beschrijvingen respectievelijk de indeling naar bedrijfsklassen en de aard van het 
dienstverleningsproces. Bij de indeling naar bedrijfsklassen valt het dienstproces in de categorie van 
overige dienstverlening, omdat het Fun-ie-Fit centrum zowel bestaat uit gezondheids- en veterinaire 
diensten, als cultuur, sport en recreatie diensten. Als er gekeken wordt naar de aard van het 
dienstverleningsproces, dan is er sprake van een Eenvoudig Maatwerk dienst. Het centrum valt in 
deze categorie omdat het dienstproces een verhoudingsgewijs lage complexiteit en een hoge 
individuele afstemming inhoudt. De hogere individuele afstemming is af te leiden uit de mate waarin 
de exergames in verschillende moeilijkheidsgraden en verschillende soorten games afgesteld kunnen 
worden. In de figuur hieronder ziet u de indeling naar de aard van het dienstverleningsproces visueel 
weergegeven.   
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Figuur 9: Classificatie van dienstverleningprocessen (Open Universiteit Nederland, 2007). 

Het nut van bovengenoemde categorisatie is dat hieraan marketingeisen kunnen worden afgeleid 
(Open Universiteit Nederland, 2007). Deze zijn hieronder uitgewerkt en ook is aangegeven of de Klup 
deze dan wel of niet heeft, en of ze moeten proberen deze marketingeisen te genereren. 

1. Hoe hoger de complexiteit en/of het maatwerk, hoe hoger de capaciteiten van het personeel 
dienen te zijn. Het Fun-ie-Fit centrum heeft een lage complexiteit en een hoge individuele 
afstemming. Dit leidt tot een gemiddelde capaciteit van het personeel. De capaciteiten van 
het management en het vaste personeel zijn zeker hoog genoeg hier voor. De capaciteiten 
van de vrijwillige gamecoaches zouden te laag kunnen zijn, maar door opleiding zou de Klup 
deze kunnen vergroten. 

2. Hoe hoger de complexiteit en/of het maatwerk, hoe hoger de onzekerheid van de afnemers. 
Aangezien de Klup hier in kwadrant III zit, duidt dat op een lage complexiteit en op geen 
problemen met de hoeveelheid afnemers, zeker omdat de investering voor deze afnemers 
zeer laag is. 

3. Kwadrant IV is het eenvoudigst te imiteren, maar daar zal het Fun-ie-Fit centrum dus minder 
last van hebben.  

4. Eenvoudige standaarddiensten lenen zich het meest voor e-commercie. Aangezien de Klup 
niet in dat kwadrant zit, zouden zij hier in mindere mate mee van doen hebben. Toch zou de 
Klup, door de virtuele en digitale aard van het centrum, hier eens goed naar de 
mogelijkheden moeten kijken. 

4.5.2 Uitbesteding productieproces 

Bij de Klup gaat het om het leveren van een dienst. Van het leveren van deze dienst zal zo weinig 
mogelijk uitbesteed gaan worden, om de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Het groot 
onderhoud van de apparaten dient de Klup eventueel wel uit te besteden, om zo de garantie en de 
kwaliteit van de apparaten te behouden. Schoonmaak en andere bedrijfsvoeringactiviteiten dienen 
zo min mogelijk uitbesteed te worden, want vrijwilligers zijn in ieder geval goedkoper dan het 
uitbesteden van de activiteiten. 

4.5.3 Innovatie 

Bij deze dienst is innovatie een zeer belangrijk aspect (Straten, 2010). De ontwikkelingen in de game 
industrie gaan nog steeds ongelofelijk snel en aangezien het product in de groei fase bevindt, 
verwacht ik nog vele ontwikkelingen op dit gebied. De Klup dient dit aspect goed in de gaten te 
houden, omdat het continue innoveren hoge kosten met zich mee brengt. Op het gebied van 
innovatie heeft de Klup plannen om met de Universiteit Twente en een hbo school te gaan samen 
werken. Dit is een goed voornemen, omdat op deze manier de ontwikkelingskosten van nieuwe 
apparaten, speciaal voor de doelgroep, gedrukt kunnen worden. Ook voor de Universiteit Twente 
liggen hier kansen met betrekking tot het genereren van kennis in een snelgroeiende markt. 
Daarnaast zouden samenwerking met andere scholen en/of bedrijven in de omgeving hier ook aan 
bij kunnen dragen.  
 Belangrijk bij innovatie zijn ook de ontwikkelkosten die daarbij een rol spelen. De 
ontwikkelkosten die ik daarbij begroot heb, zijn eenvoudigweg de afschrijvingskosten van de 
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apparaten, want er is de mogelijkheid om binnen deze afschrijfkosten nieuwe apparaten aan te 
schaffen. De ontwikkelkosten voor eigen apparaten, al dan niet in samenwerking met een school of 
universiteit, dienen in ieder geval lager te zijn dan de afschrijfkosten van de apparaten, anders is het 
voor de Klup niet functioneel zelf apparaten te gaan ontwikkelen. 

4.5.4 Identificatie locatie 

De identificatie van de locatie is overbodig, omdat in de randvoorwaarden gesteld is dat het centrum 
op de locatie van het Meester Siebelink huis aan de Berlagelaan 2 te Almelo dient te komen. 

4.5.5 Logistiek en benodigde grondstoffen 

De hoeveelheid grondstoffen die de Klup bij het Fun-ie-Fit centrum gaat gebruiken, is nihil. Dit komt 
omdat de verschillende apparaten alleen energie verbruiken. Naast de apparaten zullen er bij de bar 
in het centrum drank en versnaperingen verkocht worden. Met de inkoop van de drank en 
versnaperingen aan de bar is eenmalig een investering gemoeid van €2.500/2= €1.250 (Kooy, 2010).  

Bij logistiek zijn verschillende activiteiten te onderscheiden (Thinktank centers of 
entrepeneurship, 1995). De volgende logistieke activiteiten zijn functioneel voor de Klup: het in 
voorraad houden van de producten, het interne transport van het product en de controle van de 
voorraad. Het in voorraad houden van de drank en versnaperingen zal logistiek geen probleem zijn, 
aangezien de Klup achter de bar een ruimte heeft om voldoende drank en versnaperingen voor een 
langere tijd op te slaan. De controle hiervan dienen ze te doen via handmatige kassaverrekeningen of 
digitale kassaverrekeningen. Hierbij zou mijn persoonlijke voorkeur uit gaan naar digitale 
kassaverrekeningen, omdat het digitale aspect mooi bij de rest van het centrum past. Tot slot is er 
het interne transport; in het geval van de Klup, het in voorraad houden van personen. Het ‘in 
voorraad houden van’ klanten kan door een klein deel bij de bar te laten zitten en toe te laten kijken 
en een deel bij de apparaten te laten kijken. Er is voor de Klup geen andere manier van op voorraad 
houden mogelijk. Om niet onnodig veel klanten te laten wachten (op voorraad te hebben), is het 
essentieel een online systeem te maken waarin opgenomen zijn: 

1. Een webcam, die laat zien hoe druk het is en die een sfeerimpressie geeft. 
2. Een reserveringssysteem, om te laten zien wie er met hoeveel personen voor wanneer 

gereserveerd heeft.  
3. Een teller van het aantal mensen in het centrum. 
4. Vermeldingen van vooraf afgesproken groepsactiviteiten.  

Over het interne transport, dus de wijze waarop de deelnemers van activiteit naar activiteit lopen, 
dient later nader nagedacht worden, als de indeling definitief gemaakt is. 

Het productie volume kan gezien worden als het aantal mensen dat het Fun-ie-Fit centrum 
herbergt. De keuze van het aantal mensen in het centrum hangt af van de het aantal apparaten, dat 
in het centrum staat, en het aantal mensen dat er fysiek aanwezig mogen zijn, wat weer afhangt van 
het aantal bedrijfshulpverleners.  

Om over het aantal exergames dat op een aantal vierkante meters staat iets te kunnen 
zeggen, is gekeken naar het aantal vierkante meters bij ‘ConnectandPlay’ te Rotterdam en 
‘Embedded fitness’ te Eindhoven, dat gebruikt wordt voor de apparaten, en het desbetreffende 
aantal exergame apparaten.  

Het Fun-ie-Fit centrum dient uiteindelijk 11.38 groepen exergame apparaten te bevatten. In 
bijlage 9.4 kunt u de berekening zien van het aantal exergame apparaten voor stichting de Klup.  
 Verderop in de technische analyse kunt u lezen dat het Fun-ie-Fit centrum maximaal 32 
mensen tegelijk geacht wordt te bevatten. Aangezien er onder normale omstandigheden één 
bedrijfshulpverlener per 50 man nodig is (Hoogerdijk, 2010), dient er dus minimaal één 
bedrijfshulpverlener aanwezig te zijn. Deze is op dit moment in ieder geval bij de Klup Twente 
aanwezig, aangezien de beheerders allen een diploma hierin hebben. 
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4.5.6 Keuze exergames 

Voordat een begin gemaakt kan worden met het kijken naar de hoogte van de vaste kosten en 
opstartkosten van het centrum in de financiële analyse, zal er eerst duidelijk moeten zijn wat voor 
apparatuur er in het centrum geplaatst gaat worden. De meeste exergames van dit moment, 160 
stuks, heb ik bij elkaar gevoegd in het bijgevoegde Excel bijlage één en beoordeeld. Tot deze lijst ben 
ik gekomen door onderzoek op het internet; door gebruikt te maken van informatie gekregen op de 
FIBO (internationale beurs in Duitsland over fitness apparatuur); en gebruik te maken van een lijst op 
‘The Exergaming Network Wiki’ (The exergaming network Wiki, 2009). 
Om de exergaming apparaten te beoordelen, zijn samen met dhr. Anema de volgende criteria 
gedefinieerd: 

1. Uitstraling (hoe goed de apparaten er uit zien; hoe beter, hoe hoger de score). 
2. Creëren van gelijkwaardigheid (in welke mate er gelijkheid gecreëerd wordt tussen valide en 

invalide mensen; hoe groter de gelijkheid, hoe hoger de score). 
3. Gebruik rolstoelgebruikers (hoe goed rolstoelgebruikers gebruik kunnen maken van het 

apparaat; hoe eenvoudiger het gebruik, hoe hoger de score). 
4. Gebruik overige doelgroepen (hoe goed zijn mensen in het algemeen, met een fysieke 

beperking, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige 
beperking, slechtzienden en valide mensen in staat gebruik kunnen maken van het apparaat; 
des te beter zij gebruik kunnen maken van het apparaat, des te hoger de score). 

5. Funfactor (hoe leuk het apparaat is; gelet op de door de fabrikant beoogde doelen en mijn 
eigen interesse; hoe leuker, hoe hoger de score). 

6. Benodigde ruimte (de hoeveelheid ruimte die het apparaat inneemt; hoe kleiner de 
benodigde ruimte, hoe hoger de score). 

7. Originaliteit (ten opzichte van thuisgebruik en de exploitanten van exergame apparaten in 
Nederland; hoe origineler, hoe hoger de score). 

8. Mogelijke platforms (aantal platformen waarop het apparaat gebruikt kan worden; hoe meer 
platformen, hoe hoger de score). 

9. Verwachte beweging (des te meer beweging des te hoger de score). 
10. Leeftijdsbereik (wat het verwachtte leeftijdsbereik is van het apparaat. Iets wat zeer geschikt 

is voor kinderen, maar niet geschikt voor ouderen heeft verhoudingsgewijs een lagere score 
dan iets wat voor beide doelgroepen geschikt is; hoe hoger, hoe hoger de score). 

11. Therapeutische doeleinden (de mate waarin het apparaat voor therapeutische doeleinden 
geschikt is; hoe meer, hoe hoger de score). 

12. Het aantal personen (het aantal bezoekers dat tegelijk gebruik kan maken van het apparaat; 
hoe meer, hoe hoger de score). 

13. Verwachte duur gebruik (de verwachte duur waarmee het apparaat nog gebruikt kan worden 
en leuk blijft ten opzichte van de ontwikkelingen op de markt; hoe langer; hoe hoger de 
score). 

De criteria ‘aantal personen’ en ‘de benodigde ruimte’ overlappen deels. De keuze om het aantal 
personen en de benodigde ruimte als aparte criteria te nemen, en niet als het aantal mensen per 
vierkante meter is gebaseerd op het feit dat dit voor mij zo eenvoudiger af te leiden was. Om een 
waarde toe te kunnen kennen aan een criteria, is gebruik gemaakt van de Crossimpact matrix (VDI-
Taschenbuch, 1976) om zo een hiërarchie van belangrijkheid tussen de criteria te creëren.  
 In bijlage 9.5 kunt u de methode van het scoren van het gewicht van de criteria met de 
bijbehorende waarden bekijken. Hieronder is de uiteindelijke hiërarchie van de criteria weergegeven 
(van belangrijk naar minder belangrijk): 

1. Creëren van gelijkwaardigheid: 2,2 
2. Gebruik Rolstoelgebruikers: 2,1 
3. Toepassing overige doelgroepen: 2,0 
4. Mogelijke platforms: 1,9 
5. Funfactor:1,8 
6. Originaliteit: 1,7 
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7. Verwachte beweging: 1,6 
8. Aantal personen: 1,5 
9. Verwachte duur gebruik: 1,4 
10. Benodigde ruimte: 1,3 
11. Leeftijdsbereik. 1,2 
12. Uitstraling: 1,1 
13. Therapeutische doeleinden: 1,0  

 
De evaluatie methode voor de waarde van de criteria is gebaseerd op methode van Schelker 
(Schelker, 1976). De problemen worden gescoord op een schaal 1, 2, 3, 4 of 5 {1: zeer slecht, 2: 
slecht, 3: gemiddeld, 4: goed, 5: zeer goed}. De prijs van de apparaten is hierbij bewust niet als 
criteria meegenomen, omdat ik een soort ideale situatie heb proberen te schetsen voor de Klup en 
daarna na de kosten van die situatie heb gekeken. 

In de Excel bijlage 1 kunt u de evaluatie van de apparaten zien met de gescoorde waarden. 
De scores, die zijn toegekend, berusten deels op mijn persoonlijke verwachtingen en deels op 
informatie van de fabrikanten. 

De waarde van het gewicht van de criteria onderling is niet random genomen. Om alle 
criteria wel een rol te laten spelen in het besluit, want ze zijn allemaal belangrijk, is gekozen om het 
gewicht van het maximale criterium niet meer dan 2,5 keer het gewicht van het laagste criterium te 
laten zijn. Om dan eenvoudige schaalstappen te maken van 1/10 komen we uit op bovenstaande 
gewichten. Bij maximale score op alle criteria met deze gewichten is de score acht. 

Om een keuze te maken welke soort apparaten mogelijk wel op te nemen zijn en welke niet 
zijn op te nemen in het centrum heb ik de grens bij ĉ = 5/8 gelegd (Heerkens J. , 2008). Dit houdt in 
alle apparaatsoorten met een score hoger dan vijf in acht genomen worden bij de oplossing. 
In de Excel bijlage zijn alle waarden met een score hoger dan vijf groen gekleurd. 
De precieze keuze voor het soort apparaat bij bepaalde leveranciers dient de Klup zelf te maken. Met 
deze Multi Criteria Decision analyse wil ik alleen aangeven welke soorten apparaten er zijn, met 
welke voordelen, en welke het meest geschikt zijn voor het Fun-ie-Fit centrum. Voor de keuze voor 
de precieze apparaten onderling zal de Klup zelf nog onderzoek moeten doen, aangezien zij op deze 
manier ook nog invloed hebben op de kosten van het gehele centrum. Na deze analyse kan ook de 
zesde onderzoeksvraag beantwoordt worden; ‘Wat voor soorten systemen kunnen gebruikt worden 
om zo groot mogelijk deel van de doelgroepen te bereiken?’ Om een zo groot mogelijk deel van de 
doelgroepen te bereiken, moeten er apparaten zijn met verschillende moeilijkheidsgraden, 
uitdagingniveaus en toespitsing op verschillende doelgroepen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er 
zowel apparaten voor rolstoelgebruikers, als niet rolstoelgebruikers aanschaft moeten worden. 
 

Als allereerst zal ik hieronder drie apparaten noemen met een score hoger dan vijf, maar die 
nog in ontwikkeling zijn. Dat zijn;  
3d depth sensing;  5,8 
Xbox 360 kinect;  6,5 
Gamerunner;   5,7 
Wii Jog;   6,0 
Omdat deze apparaten hoge scores hebben en er veelbelovend uit zien, dient de ontwikkeling 
rondom deze systemen goed in de gaten gehouden te worden door de Klup en mogelijk later tot een 
eventuele aankoop over te gaan. 
Mocht de Klup eventueel zich meer willen gaan richten op innovatie dan dienen ze de ‘therapie tiles’ 
in de gaten te houden. 

De overige exergame apparaten die al op de markt zijn met een score boven de vijf ziet u 
samengevat in onderstaande tabel vier op pagina 33. 
Nu dienen er volgens de berekening van het aantal apparaten maar 11,38  groepen exergame 
apparatuur te zijn. Door het centrum efficiënt in te delen, moet het lukken hier 11 groepen exergame 
apparatuur in te plaatsen zonder dat het centrum er dichtbezet uitziet.  
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U kunt zien in tabel vier dat de Klup 15 groepen exergames heeft om uit te kiezen. Hier dienen er dus 
nog een paar van af te vallen. Ten eerste moet vermeld worden dat er daadwerkelijk 13 systemen in 
het centrum kunnen, omdat twee systemen absoluut géén ruimte in nemen. Het projectiesysteem 
heeft de op twee na hoogste score en neemt nagenoeg geen ruimte in. Het kan overal geplaatst 
worden, aan de muur of aan de wand en met behulp van een enkele rail aan het plafond. Daarnaast 
is er natuurlijk ook het mobieltjes systeem voor buiten, dat ook geen ruimte in neemt. Dus inclusief 
het projectiesysteem en het systeem met de mobieltjes, komt dat op een totaal van 13 groepen 
exergames.  
Uit de 15 exergame apparaten dienen er dus nog twee gekozen te worden om af te laten vallen. 
Daarvan dienen er dus nog twee af te vallen. Ten eerste het ik ervoor gekozen om het wel unieke 
systeem met de grote consul van Visual Sports af te laten vallen door de zeer grote prijs; vanaf 
€25.000. Daarnaast heb ik er voor gekozen om de het Exxr-station af te laten vallen, omdat ik het nut 
van alle andere apparaten persoonlijk meer in zag en dit apparaat niet meer gemaakt wordt. 
Bovengenoemde afgevallen systemen zijn in tabel vier rood gekleurd.  

Ook kunt u zien dat er bij de systemen ‘3-kick’ en de ‘interactieve muren’ maar één 
aanduidend nummer staat. Er is er voor gekozen om deze systemen samen te nemen omdat ze min 
of meer de zelfde doelen en uitgangspunten hebben met betrekking tot het exergamen. De Klup 
dient dus ook nog een keuze tussen een van deze twee systemen te maken, maar deze zal 
waarschijnlijk vooral afhangen van de overige inrichting van het centrum. Voor de financiële analyse 
verderop heb ik gekozen om gebruik te maken van de ‘3-kick’, vanwege de €4.949 lagere prijs. De 
‘interactieve muren’ heb ik geel gemarkeerd. Ze zouden dus eventueel in het centrum gebruikt 
kunnen worden in plaats van de 3-kick, maar dat is niet meer meegenomen in het onderzoek. De 
prijzen gegeven in tabel vier zijn inclusief belasting en eventuele import rechten et cetera. Hierbij is 
van een tarief uitgegaan van 2,7%+19%=21,7.% (douane.nl, 2010). 

Bij onderstaande berekening van de apparatuur in het Fun-ie-Fit centrum wordt uitgegaan 
van een High Defenition diaprojector van €800 en een High Defenition televisie met een doorsnede 
van 140 cm van €1.300. Bij de audio is uitgegaan van draadloze koptelefoons voor 80€ per stuk en 
geluidssets van €1.000.  
  



 Naam systeem en score: Aantal 
stuks: 

Prijs (€): Prijs console 
/toebehoren (€): 

Prijs 
audio(€): 

Prijs 
beeld(€): 

Totale prijs 
incl. (€): 

Bron: Aantal 
personen bezig: 

1. Een roei systeem; 5,2 - 6,8 2 2.300 Pc: 800 0 700 6.100 (concept2, 2010) 2 

2. Een mobiel loopsysteem outdoor; 6,3 4 3 Vier mobiele 
telefoons + gps: 400 

0 0 
412 

(tele2 mobiel, 2010) 4-8 

3. Een projectie systeem; 5,2-6,3 1 13.161 0 1.000 0 14.161 (firecube, 2010) 2 
4. Een handfiets systeem; 6,1/6,2 2 6.450 0 160 1.300 14.360 (Connect and Play, 2010) 2 

5. Een 3 Kick of 1 7.211 0 0 0 7.211 (exergamefitness, 2010) 2 
      een interactieve muur/vloer; 5,5 -6,2 2 6.000 0 160 0 12.160 (Twall medewerker, 2010) 2 

6. Een playstation 3 met Eye en guitar hero; 5,0 
tot 5,8 

1 300 664 1.000 700 

2.664 

(consoleshop, 2010) 2 

7. Een DDR systeem; 5,5 - 6,3 1 13.972 0 1.000 700 15.672 (Connect and Play, 2010) 8 

8. Een WII systeem met alles er op en aan; 5,8 1 300 279 1.000 1.300 2.879 (Wiihome, 2010) 2 

9. Het xavix systeem (soort Wii); 5,6 1 84,7 653.4 160 1.300 2.197 (Xavix, 2010) 2 

10. Een grote losse console; 5,4 1 24.800 0 0 0 24.800 (Pasteris, 2010) 1 

11. De trazer 2; 5,4 1 12.595 0 160  700 
13.455 

(motionkids, 2010) 1 

12. Een stepper systeem; 5,3 2 205.7 350 160  1.300 2.220 (gamercize stepper, 2010) 2 

13. Een ski/ snowboard systeem; 5,1 2 1.217 350 160 700 3.644 (Ebay, 2010) 2 
14. Een exxr-station voor de playstation; 5,1 3 49 300 160 700 1.307 (Ebay, 2010) 2 

15. silverfit revalidatie systeem; 5,16 1 11.900  0 160 1.300 13.360 (Dekkers, 2010) 1 

Totaal: (rood en geel niet meegerekend). 20 79.879 3.496 4.960 10.000 98.335 - 32 

Tabel 4: exergame apparaten geschikt voor het Fun-ie-Fit centrum 

Ook zou de Klup nog kunnen kijken naar de mogelijkheden van het diaprojectiesysteem, het activ revolution board van Hillen kantoor efficiency genaamd 
van €4000. Dit zou deels gebruikt als scherm kunnen worden, maar ook deels als exergame apparaat op zich. Ik heb er voor gekozen om deze buiten de prijs 
berekening te laten, omdat het geen echt exergame apparaat is, maar het is te duur om als een normaal scherm te gebruiken. 

Met bovengenoemde kan ook de vijfde onderzoeksvraag beantwoordt worden; ‘Welke combinatie van exergamingsystemen, kijkend naar de 
verschillende soorten en de hoeveelheid, exergames, geeft welke mate van haalbaarheid van het Fun-ie-Fit centrum?’ 
 In het meest ideale geval zouden 13 exergames in het centrum geplaatst moeten worden, waarbij de meest ideale combinatie gegeven is in tabel vier. De 
verschillende maten van haalbaarheid waren uiteindelijk minder van belang omdat het hier ging om een ideaal gegeven situatie. De haalbaarheid van deze 
situatie zal in het hoofdstuk vijf behandeld worden. 



4.5.7 De investeringen in vaste activa 

De kosten van land zijn niet in deze berekening meegenomen, aangezien het centrum al eigendom is 
van stichting de Klup. De investeringen in vaste activa kunnen in een paar delen verdeeld worden: de 
gebouwen, de uitrusting, en overige. In bijlage 9.6 kunt u de plattegrond van het centrum op dit 
moment vinden, met bijbehorende legenda. Als naar een locatie verwezen wordt in onderstaande 
investeringen in vaste activa kunt u het daar terug vinden. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 
btw.  

4.5.7.1 De gebouwen 

Bij het inrichten en verbouwen van de sporthal zullen de volgende dingen een rol spelen: de bar, de 
klimaatbeheersing, de vloer en het interieur. 
De bar 
In het Fun-ie-Fit centrum moet een bar komen. Deels om gezelligheid en samenhorigheid te creëren, 
maar ook om kleine extra inkomsten te genereren. Het bouwen van een bar in het centrum zal 
€7.389 kosten. Voor een toelichting op de hoogte van het bedrag, kunt u bijlage 9.7 inzien. 
De klimaatbeheersing  
Om het klimaat in de sporthal te beheersen, zal hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt worden van 
luchtkasten voor het verwarmen en koelen van het centrum. Deze zullen neerkomen op €32.725. 
Voor een toelichting op de hoogte van het bedrag, kunt u bijlage 9.8 inzien. 
De vloer 
Voor de vloer heeft de Klup een keuze uit; een nieuwe sportvloer, vloerbedekking zoals bij Connect 
and Play, of eventueel zelfs parket voor een stijlvolle uitstraling. Het grote nadeel van parket is dat 
het erg geluidgevoelig is, terwijl het van belang is dat het centrum vrij geluidsdempend is, om zo het 
geluid van de verschillende exergame apparaten te kunnen dempen. Een sportvloer is ook mogelijk, 
maar is verhoudingsgewijs duurder dan vloerbedekking en vaak minder stijlvol, daarom heb ik 
gekozen voor het gebruik van vloerbedekking in het centrum. Deze vloer zou de Klup €5.856 kosten. 
Voor een toelichting op de hoogte van het bedrag, kunt u bijlage 9.9 inzien. 
Het interieur (+tussenmuren) 
Voor het interieur is €20.000 begroot. Omdat de betrokken interieurspecialiste geen bedrag kon 
noemen, omdat dit heel erg van de wensen van de Klup af hangt, is hier in overleg met dhr. Anema 
€20.000 voor begroot. 
Doucheruimte 
De doucheruimte gaat €5.845 kosten. Voor een toelichting op de hoogte van het bedrag kunt u 
bijlage 9.10 inzien. 
Ruimte gamecoaches 
De vloer van de ruimte van de gamecoaches is al meegenomen in de berekening van het gehele 
centrum. Daarnaast moet in de gamecoach ruimte minimaal een bureau, bureaustoelen en een 
computer met accessoires komen te staan. Dit zal dus respectievelijk €300+€200+€400+€100 = 
€1.000 kosten. 

4.5.7.2 De uitrusting 

De uitrusting van het centrum zal bestaan uit hardware en software van exergame apparaten, de 
bekabeling van de apparaten en de verlichting. 
Hardware  
De hoogte van de kosten van de hardware zijn in hoofdstuk 4.5.6 al uitgerekend. Deze komen op een 
totaal van €98.335. 
Software 
De kosten voor de softwareproducten zijn zeer verschillend, maar gemiddeld worden spellen voor de 
verschillende consoles tussen de €20 en €70 verkocht. Dus dat is gemiddeld €45 inclusief btw. Bij 
systeem 4, 6, 8, 11 en 13 in tabel vier moet de software er los bijgekocht worden en deze is dus niet 
in de prijs inbegrepen van het systeem. De Klup dient hier goed over de keuze van de console na te 
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denken, omdat bij eenzelfde console de verschillende games onderling uitgewisseld kunnen worden. 
Uitgaande van een afwisseling van minimaal 6 games per exergame apparaat, wordt dat; 6*5*45= 
€1.350 inclusief btw. 
Verlichting 
De verlichting en ophanging gaan totaal €7.500 kosten. Voor een toelichting op de hoogte van het 
bedrag kunt u bijlage 11 inzien.  
Bekabeling 
De bekabeling gaat €6.188 kosten. Voor een toelichting op de hoogte van het bedrag kunt u bijlage 
9.12 inzien.  
Site 
Een schatting van de kosten van de site is €800 (Wenting, 2010). 

4.5.7.3 Overige 

Reclamekosten 
Voor de promotie denkt de Klup €8.500 nodig te hebben (Anema, 2010). 
 Na dit hoofdstuk kan ook de zevende onderzoeksvraag beantwoordt worden; ‘Wat zijn de 
variabelen die een rol spelen bij het inrichten van een Fun-ie-Fit centrum?’ De belangrijkste variabelen 
die een rol spelen bij het inrichten van een Fun-ie-Fit centrum zijn de kosten van; de exergame 
apparatuur, de bar, de vloer, klimaatbeheersing, doucheruimte, ruimte gamecoaches, het interieur 
en de verlichting en bekabeling. Naast de kosten is de gekozen soort exergame apparatuur de 
belangrijkste variabele. 

4.5.8 Schatting benodigde werknemers 

Voor het centrum zal minimaal de volgende hieronder genoemde werknemers moeten hebben. Ten 
eerste zal iemand aanwezig moeten zijn om de groepen et cetera te begeleiden. Nu wil de Klup dit 
opvangen door gamecoaches. Deze gamecoaches moeten gecoördineerd worden en dat een vaste 
kracht acht uur per week kosten (Anema, 2010). In het centrum zal hoogstwaarschijnlijk de 
aanwezigheid van één gamecoach als Full Time Employee (FTE) voldoende zijn. Omdat het 
hoogstwaarschijnlijk niet zo zal zijn, dat er een gamecoach bereid is daadwerkelijk fulltime vrijwillig 
aanwezig zal zijn, zal deze FTE aangevuld moeten worden met gamecoaches die allen deeltijd 
vrijwilliger zijn. Met het barpersoneel heb ik bewust geen rekening gehouden, of omdat de bar 
waarschijnlijk ook door de gamecoaches beheerd kan worden, of omdat dit opgevuld kan worden 
door mogelijke stage plaatsen of re-integratie projecten. Tot slot moet er ook nog rekening met een 
schoonmaker gehouden worden. De overige kleinere werkzaamheden heb ik hier niet bij vermeld, 
omdat dit door heel weinig extra werk door de nu al werkende Klup leden opgevangen kan worden.  
 
Met deze werknemers gaan ook kosten gepaard. Voor de financiële analyse in het volgende 
hoofdstuk zijn deze hier alvast bepaald. Voor een toelichting op de hoogte van de bedragen, zie 
bijlage 9.13. Bij de berekening van de benodigde werknemers is uitgegaan van het feit dat het 
centrum vijf dagen open zal zijn per week.  
- De gamecoaches kosten €1.128 per jaar. 
- De coördinatie kost €16.920 per jaar. 
- De schoonmaak kost €1.332 per jaar.  

4.5.9 Schatting van hoeveelheid en type afval 

Het centrum zal relatief weinig afval produceren. Het afval zal vooral bestaan emballage en afval van 
etenswaren. Maar we spreken hier over zondanig kleine hoeveelheden, dat de Klup hier geen 
speciale voorzieningen voor hoeft te treffen.  

4.5.10 Vergunningen 

De Klup Twente moet rekening houden met de volgende vergunningen bij het starten van het Fun-ie-
Fit centrum: 
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1. De vestigingsvergunning 
2. De drank- en horecavergunning 
3. Bouwvergunning 
4. Eventueel de Hinderwetvergunning 

Nadere informatie over bovenstaande vergunningen kunnen ze inwinnen bij de Kamer van 
Koophandel en de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente. 

4.5.11 Vraag en schatting van inkomsten 

Uit de enquête blijkt dat er vraag is naar een Fun-ie-Fit centrum. Hoe groot de vraag precies zal zijn, 
is lastig vast te stellen aangezien het om een nieuw concept gaat en de enquête op te kleine schaal is 
gehouden om daar precies inzicht in te geven. Door het vergelijken van de activiteiten van het Fun-
ie-Fit centrum met andere actieve vergelijkbare activiteiten, paintball en fitness zal er een 
bezettingsgraad en sportduur vastgesteld gaan te worden. Ook zal de vraag voor een groot deel van 
de promotie activiteiten van de Klup afhangen.  
In bijlage 9.14 staat een berekening over het aantal mensen per dag in het centrum. Concluderend 
kan daaruit gezegd worden dat ik uit zal gaan van 29 mensen per dag in het centrum, op dagen dat 
het centrum open is. 
Het centrum is vijf weken per jaar gesloten, (zomervakantie en een kerstvakantie) en dat is 52-5=47 
weken per jaar. 
In de Excel bijlage 2 kunt u onderstaande berekening van de inkomsten bekijken. Daar zijn naast de 
entree inkomsten ook de barinkomsten in meegenomen. Daar is er vanuit gegaan dat een op de 
twee deelnemers een drankje nuttigt. Deze drankjes zijn onder te verdelen in standaard ‘frisdrank en 
sport drank. Standaard ‘frisdrank kost €0,50 inkoop en wordt verkocht voor €1. Daarnaast zal de 
sportdrank voor gemiddeld €0,75 ingekocht worden en verkocht gaan worden voor €1,50. Voor de 
eenvoud is bij de berekening van de gemiddelden uitgegaan. De inkoopprijs ligt dan op €0,625 en de 
verkoopprijs ligt dan op €1,25. 
Zoals te zien zijn de inkomsten aan verscheidene variabelen onderhevig. Deze zullen in de financiële 
aan een gevoeligheidsanalyse onderworpen worden.  
Uitgaande van een gemiddeld aantal bezoekers (29), gemiddelde inkomsten, (5 niet lid en 3 lid), en 
een gemiddeld percentage bezoekersaantallen van leden niet leden (50% leden en 50% niet leden) 
komt dat neer op totale inkomsten van €31.519,- 
Wat belangrijk is te vermelden bij de schatting van inkomsten, is dat hier niet gebruik gemaakt is van 
abonnementen, maar van of strippenkaartmogelijkheden of van het per keer apart betalen. Dit is 
bewust gedaan omdat de vraag naar de maand en/ of abonnementen, zoals uit de enquête blijkt, 
nihil is. Naar mijn inzien komt dat, omdat mensen zich nog niet voor kunnen stellen wat het centrum 
precies in houdt, of omdat ze een dergelijk centrum niet afwisselend genoeg vinden voor veelvuldig 
gebruik. Tegen laatstgenoemde is natuurlijk in te brengen dat een sportschool ook niet afwisselend 
is, of dat mensen ook abonnementen op dierentuinen nemen, hoewel die ook niet zeer veranderlijk 
zijn. Een laatste optie zou natuurlijk ook kunnen zijn, dat ik door de kleine steekproef geen goed 
beeld heb gekregen naar de precieze vraag naar bepaalde betaalopties. De Klup zou hier zelf dan ook 
in een later stadium nog goed naar moeten kijken. 

4.5.12 Kosten onderzoek  

De kosten van het onderzoek komen op; kosten van de Wetenschapswinkel + onkosten Don Stenden 
+ kosten aan 100 uur voorbereiding van de Klup = €428,40 + €400 +100*€45 = €5.328,40 
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4.6 Financiële analyse 

4.6.1 Investeringsbegroting, financieringsplan en beginbalans 

Hieronder ziet u achtereenvolgens de investeringsbegroting in figuur tien, het financieringsplan in 
figuur 11 en tot slot de balans in figuur 12. Bij de figuren zijn de genoemde bedragen inclusief btw. 
De stichting is vrijgesteld van inkomstenbelasting, maar moet de belasting op inkopen volledig 
betalen. Ook is het gebruikelijk bij de stichting de btw op te nemen in de financiële data (Essink, 
2010).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De totale investeringsbegroting is dus €210.857.  
Vervolgens ziet u hieronder het financieringsplan. Daarbij dient vermeld te worden dat de Klup voor 
het project maximaal 25% uit de huidige liquide middelen wil ontrekken (Essink, 2010) en de rest van 
het geld op wil halen uit sponsoring. Details hierover kunt u vinden onder het hoofdstuk 4.7, 
financiering van het project. Ook de achtste onderzoeksvraag kan dan beantwoordt worden; ‘Welk 
financieel risico wil de Klup nemen?’ want de Klup wil maximaal 25% van de kosten van het project 
financieren uit eigen vermogen. Ook de negende onderzoeksvraag; ‘Wat is de hoogte van de kosten 
van alle aspecten die invloed hebben op de financiële analyse?’ kan beantwoordt worden aan de 
hand van figuur 10. Hierin staan alle aspecten overzichtelijk weergegeven met de bijbehorende 
bedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De balans is als volgt opgesteld. Als eerste zijn er vlottende activa aan toegevoegd, dat zijn in dit 
geval de drankjes achter de bar. Daarnaast is van de liquide (€267.477) middelen van de Klup 25% 
van het te besteden bedrag afgetrokken (Administratiekantoor Essink, 2010). Dan komt dit neer op 
€267.477-€52.714-€1.200= €214.763. Bij het financieringsplan is dan ook de waarde van de 
apparaten neergezet naast het betaalde eigen vermogen.  
  

Investeringsbegroting: 
Vaste activa 

- Inventaris (kantoor gamecoaches)  €1.000 
- Machines en installaties   €105.873  

(Exergame apparatuur, software en installatie)  
- Interieur (verlichting + decor)  €27.500 
- Bouwkundige voorzieningen   €51.815 

(Bar/interieur/klimaatbeheersing/vloer) 
- Site     €800 

Aanloopkosten 
- Kosten reclame campagne    €8.500 
- Kosten onderzoek    €5.328 

Onvoorzien 
- 5% (Provinciaal blad Gelderland, 2010) €10.041  

 
Totaal      €210.857 

 

Financieringsplan: 
Eigen vermogen 

- Max 25%    €52.714 
Te genereren fondsen    

- Inkomsten Sponsoring, overige fondsen en 
provincie    €158.143 

 
Totaal:     €210.857 

 
 

Figuur 10: Investeringsbegroting Fun-ie-Fit centrum 

Figuur 11: Financieringsplan Fun-ie-Fit centrum 
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Er zou hierboven in de balans de indruk gewekt kunnen worden dat er ten opzichte van de 
investeringsbegroting ‘ineens’ €426.820-€210.857= €215.963 erbij komt. Dit is echter gewoon het 
liquide vermogen van de Klup dat opgenomen is in de balans – 25% eigen vermogen gestopt in 
exergame apparatuur van het Fun-ie-Fit centrum. 

4.6.2 Liquiditeitsprognose 

Bij de Liquiditeitsprognose zijn een aantal aannames en berekeningen gemaakt. Deze kunt u 
terugvinden in bijlage 9.15 en Excel bijlage drie. 
Ontvangsten (per 
kwartaal) 

1 2 3 4 1 Jaar 5 6 7 8 2 jaar 

Beginsaldo 
€ 0 

€ -587 € -1.173 € -1.760 € -2.347 € -2.347 € -2.934 € -3.520 € -4.107 € -4.694 

- ontvangst 
debiteuren (bruto = 
netto) 

€ 7.880 € 7.880 € 7.880 € 7.880 € 31.519 € 7.880 € 7.880 € 7.880 € 7.880 € 31.519 

Totaal ontvangsten € 7.880 € 7.543 € 7.206 € 6.870 € 30.172 € 6.533 € 6.196 € 5.859 € 5.523 € 28.825 

                     

Uitgaven         € 0         € 0 

leveranciers energie € 
1.346,32 

€ 
1.346,32 

€ 
1.346,32 

€ 
1.346,32 

€ 5.385 € 
1.346,32 

€ 
1.346,32 

€ 
1.346,32 

€ 
1.346,32 

€ 5.385 

koffie € 282,00 € 282,00 € 282,00 € 282,00 € 1.128 € 282,00 € 282,00 € 282,00 € 282,00 € 1.128 

Verzekering € 250 € 250 € 250 € 250 € 1.000 € 250 € 250 € 250 € 250 € 1.000 

kosten drank € 532 € 532 € 532 € 532 € 2.130 € 532 € 532 € 532 € 532 € 2.130 

Salarissen 
coördinatie 

€ 4.230 € 4.230 € 4.230 € 4.230 € 16.920 € 4.230 € 4.230 € 4.230 € 4.230 € 16.920 

schoonmaak € 333 € 333 € 333 € 333 € 1.332 € 333 € 333 € 333 € 333 € 1.332 

promotiekosten € 250 € 250 € 250 € 250 € 1.000 € 250 € 250 € 250 € 250 € 1.000 

reparatiekosten € 1.243 € 1.243 € 1.243 € 1.243 € 4.971 € 1.243 € 1.243 € 1.243 € 1.243 € 4.971 

Totaal uitgaven 8466,49 8466,49 8466,49 8466,49 33865,96 8466,49 8466,49 8466,49 8466,49 € 33.866 

Eindsaldo € -587 € -1.173 € -1.760 € -2.347 € -2.347 € -2.934 € -3.520 € -4.107 € -4.694 € -4.694 

Tabel 5: liquiditeitsprognose 

Eigen vermogen 
- 25% besteed aan apparatuur €267.477 

+ niet bestede liquide middelen 
Te genereren fondsen    

- Inkomsten Sponsoring, overige €159.343 
Fondsen en provincie    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal:     €426.820 

 
 

Vaste activa 
- Inventaris (kantoor gamecoaches)  €1.000 
- Machines en installaties   €105.873  

(Exergame apparatuur, software en installatie)  
- Interieur (verlichting + decor)  €27.500 
- Bouwkundige voorzieningen   €51.815 

(Bar/interieur/klimaatbeheersing/vloer) 
- Site     €800 

Vlottende activa 
- Voorraden (frisdrank/sap/koffie e.d.)  € 1.200 
- Debiteuren    € -  

Liquide middelen 
- Bank en Kas (25%)    €214.763 

Aanloopkosten 
- Kosten reclame campagne    €8.500 
- Kosten onderzoek    €5.328 

Onvoorzien 
- 5% (Provinciaal blad Gelderland, 2010) €10.041  

Totaal:      €426.820 

Balans na investering 

Figuur 12: beginbalans Fun-ie-Fit centrum 
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Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld aantal deelnemers voor een gemiddelde prijs waarvan 50% 
leden niet leden; dus 29 mensen per dag voor gemiddeld €4, dit kunt u terugvinden in Excel bijlage 
drie. 
In de liquiditeitprognose wil men dat er altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden. In 
de tabel vijf hierboven zou dat niet kunnen gebeuren, omdat er €337 per kwartaal negatief gedraaid 
wordt. Toch zou dit voor de stichting met een liquide vermogen (na de aanbesteding van de 
exergame apparaten en verbouwing) van €214.763 absoluut geen probleem moeten zijn. De liquide 
situatie zal dus niet in gevaar komen. Om een idee te geven zou de Klup 60 jaar lang een negatief 
resultaat van €-2.347 per jaar moeten hebben, om in totaal een negatieve liquiditeit te krijgen. 
Alleen op zeer lange termijn bestaat de kans dat de Klup in gevaar zou kunnen komen. Het zou 
mooier zijn, dat de liquiditeitsprognose neutraal, of positief was. Bij het hoofdstuk 
gevoeligheidsanalyse zal ik nader ingaan op de invloeden van bepaalde variabelen op de prognose. 

4.6.3 Resultatenrekening 

Bij de resultaten rekening is het belangrijk onderstaande aannames mee te nemen: 
- Er is gekozen voor een vaste afschrijving van 1/5 van het bedrag van de exergame apparatuur 

en site per jaar.  
- De overige investeringen zullen afgeschreven worden over 15 jaar, omdat de verbouwing van 

de gymzaal lang mee kan.  
- In de zorgsector wordt vaak gebruik gemaakt van egalisatiereserves. Dit houdt in dat de 

sponsorgelden geactiveerd worden en op de balans terechtkomen en op de 
resultatenrekening. Dit houdt ook in dat er dus na vijf jaar opnieuw gekeken moet worden 
naar de status van het centrum. Deze egalisatiereserve is gezet op 1/5*€159.343 = €31.867. 
In tabel zes zie u eerst de resultatenrekening inclusief egalisatiereserve, en vervolgens de 
resultatenrekening zonder egalisatiereserve. 

 
De resultatenrekeningen kunt u in onderstaande tabel 4 zien en in Excel bijlage 4. 
 

Resultatenrekening met egalisatiereserve: Resultatenrekening zonder egalisatiereserve: 

Inkomsten 
 

Inkomsten  

-          Omzet: € 31.519 -          Omzet: € 31.519 

-          Egalisatiereserve: € 31.867 -          Egalisatiereserve: € 0 

Kosten 
 

Kosten  

-          personeelskosten € 18.252 -          personeelskosten € 18.252 

-          huisvestingskosten € 5.385 -          huisvestingskosten € 5.385 

-          promotiekosten € 8.500 -          promotiekosten € 8.500 

-          verzekeringen € 1.000 -          verzekeringen € 1.000 

-          algemene kosten € 8.229 -          algemene kosten € 8.229 

Exploitatieresultaat 
 

Exploitatieresultaat  

-          Afschrijvingen € 27.229 -          Afschrijvingen € 27.229 

Winst voor belastingen = netto winst 
 

Winst voor belastingen = netto winst  

Netto winst € -5.209 Netto winst € -37.076 

Tabel 6: resultatenrekeningen 

Nu zou het normaal zijn als de liquiditeitsprognose na een jaar overeenkwam met de 
resultatenrekening - afschrijving. In dit geval klopt het niet, omdat er gebruik gemaakt is van een 
egalisatiereserve, en omdat ik de promotiekosten buiten de liquiditeitsprognose gehouden heb. Deze 
heb ik erbuiten gehouden, omdat de resultatenrekening het eerste jaar alleen zo hoog zijn, en de 
kosten daarna jaarlijks een stuk lager zullen zijn. In dit geval is de liquiditeitsprognose dus gelijk aan 
de netto winst + egalisatiereserve – afschrijvingen - promotiekosten. De promotie kosten zijn wel in 
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de resultatenrekening opgenomen, omdat deze na het eerste jaar is. Voor de volgende jaren zal de 
netto winst door het verlagen van €8.500 aan promotiekosten tot €1.000 waarschijnlijk dus hoger 
uitkomen. 

4.6.4 Belangrijke Ratio’s 

4.6.4.1 Winstmarge 

Netto winstmarge berekent bij gemiddelde verkoop, gemiddeld aantal mensen en 50% lid en 50% 

niet lid = 
                     

     
 = 

      

      
 * 100% = -17% 

Deze is negatief dat betekent dus dat het centrum verlies zou draaien, zoals eerder ook al 
aangegeven. 

4.6.4.2 Solvabiliteit 

Bij de stichting is er, omdat er geen vreemd vermogen is, geen echte solvabiliteit te bereken. Wat er 
als vreemd vermogen gezien zou kunnen worden in het geval van de stichting is het te genereren 
vermogen, dus wat de stichting moet genereren om met het centrum te kunnen beginnen.  

Solvabiliteit = 
              

               
 =   

       

       
 = 0,63   

Omdat deze 0,63 boven de 0,3 ligt, wil dit zeggen dat het eigen vermogen ten opzichte van het 
sponsorvermogen zeer hoog is. 

4.6.5 Gevoeligheidsanalyses 

In dit hoofdstuk wil ik laten zien wat er gebeurd als er bepaalde variabelen, die een rol spelen bij het 
centrum, veranderen. Dit zal ik doen door de volgende analyses: 

1. Een simpele break even analyse, waar vooral de prijs van het product een rol zal spelen, te 
zien in Excel bijlage vijf. 

2. Een analyse waar ik de waarden uit de Excel bijlage 6, 7, 8 en 9 laat variëren. Dit zullen de 
volgende variabelen zijn:  
- Dit zullen het aantal dagen in de week zijn waarop het centrum geopend is. 
- Het aantal bezoekers. 
- En het aantal drankjes per bezoeker. 

4.6.5.1 De breakeven analyse 

De breakeven analyse is uitgevoerd bij de Klup met 50% leden en 50% niet leden, dit om de eenvoud 
te bewaren. U kunt de berekening van onderstaande analyse in Excel bijlage 5 terugvinden. 
 

 
Figuur 13: Breakeven analyse 
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Aantal pers. inkomsten: 7+5 inkomsten: 6+4 inkomsten: 5+3 inkomsten: 4+2 inkomsten: 3+1 

0 € -37.691 € -37.691 € -37.691 € -37.691 € -37.691 

2500 € -22.691 € -25.191 € -27.691 € -30.191 € -32.691 

5000 € -7.691 € -12.691 € -17.691 € -22.691 € -27.691 

7500 € 7.309 € -191 € -7.691 € -15.191 € -22.691 

10000 € 22.309 € 12.309 € 2.309 € -7.691 € -17.691 

12500 € 37.309 € 24.809 € 12.309 € -191 € -12.691 

15000 € 52.309 € 37.309 € 22.309 € 7.309 € -7.691 

17500 € 67.309 € 49.809 € 32.309 € 14.809 € -2.691 

20000 € 82.309 € 62.309 € 42.309 € 22.309 € 2.309 
Tabel 7: breakeven analyse 

In bovenstaande figuur 13 en tabel zeven ziet u links het aantal personen dat jaarlijks gebruik maakt 
van het Fun-ie-Fit centrum, boven het bedrag dat betaalt dient te worden voor deelname in het 
centrum en daaronder het ‘bedrijfs’resultaat. Uit de tabel is bijvoorbeeld af te lezen dat bij een 
gemiddeld inkomen van €4 =((5 + 3)/2) er ongeveer 9.000 personen per jaar nodig zijn, om het 
centrum op een neutraal resultaat uit te laten komen. Dat is naar een aantal mensen per dag uit te 
rekenen door die 9000 personen / (47*5) = 39 mensen per dag. Deze berekening kan ook bij andere 
waarden uitgevoerd worden. Ook deze analyse kunt u terugvinden in de Excel bijlage vijf.  
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Nu wilde ik ook nog laten zien wat er zou gebeuren als de Klup overwoog geen gebruik te maken van 
de egalisatie reserves. Dat zou de volgende grafiek 14 opleveren. 

 
Figuur 14: breakeven analyse + egalisatie reserve 

U kunt hier zien dat er in dat geval meer klanten nodig zijn, om het centrum financieel neutraal te 
laten zijn. Uit de grafiek is hier af te lezen dat bij een gemiddeld inkomen van €4 =((5 + 3)/2) er in 
deze situatie ongeveer 17.500 personen per jaar nodig zijn, om het centrum op een neutraal 
resultaat uit te laten komen. Dat is naar een aantal mensen per dag uit te rekenen door die 17.500 
personen / (47*5) = 75 mensen per dag. Deze berekening kan ook bij andere waarden uitgevoerd 
worden. Ook deze analyse kunt u terugvinden in de Excel bijlage vijf.  
 

4.6.5.2 Variatie waarden Excel bijlage 6, 7, 8 en 9 

Variatie van aantal dagen in de week zijn waarop het centrum geopend is. 
In Excel bijlage 6 kunt u zien wat er veranderd aan het inkomen als de Klup een dag langer, of minder 
lang open blijft. Nu staan er in de Excel bijlage heel veel losse getallen, en heb ik voor het overzicht 
een formule hierbij gezocht. Uit de reeksen blijkt dat als je van 4  5 dagen per week open gaat dat 

die stap 1,25 = 1
 

 
  keer zo groot is. Bij 5  6 dagen open, blijkt dat die stap 1,20 = 1

 

 
  keer zo groot 

is. Daarbij wordt de formule dan; x = 1
 

   
  x met x = opbrengsten en n = aantal dagen open. 

Dat betekend dat als de Klup de omzet met 1
 

   
  x wil vergroten, moet het centrum een dag langer 

open moeten gaan dan voorheen. 
 
Het aantal bezoekers. 
Ook het aantal bezoekers per dag heeft een grote invloed op het inkomen. Deze berekening 
hieronder kunt u volgen in Excel bijlage zeven. Bij de berekening zijn, om eerlijk te vergelijken, alle 
waarden constant gehouden (op vijf dagen per week open, 50% lid en niet lid en €4 gemiddeld 
inkomen) en alleen het aantal bezoekers is veranderd.  
Het aantal bezoekers is per keer verdubbeld vanaf 15 personen, en nu bleek de volgende grafiek te 
verschijnen. 
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Figuur 15: inkomen bij verschillend aantal bezoekers 

Dit betekent dat de inkomsten bij een verdubbeling van het aantal bezoekers bijna exponentieel 
groeiden (op dit bereik) volgens de formule; y=8222e0,676x.  
 
Het aantal drankjes per bezoeker. 
Het aantal drankjes per bezoeker heeft invloed op het inkomen. Deze berekening hieronder kunt u 
volgen in Excel bijlage acht. Bij de berekening zijn, om eerlijk te vergelijken, alle waarden constant 
gehouden en is alleen het aantal bezoekers is veranderd.  
Het aantal drankjes per bezoeker is een simpel rechtevenredig verband. Bij twee keer zoveel 
bezoekers is het inkomen op de drankjes per bezoeker twee keer zo groot. 

 

Figuur 16: Aantal drankjes per bezoeker 

4.7 Financiering van het Project 

4.7.1 Algemene financiering 

Stichting de Klup heeft vastgesteld dat zij 25% van het Fun-ie-Fit centrum met eigen vermogen willen 
gaan financieren (Essink, 2010). Dit is in het geval van het Fun-ie-Fit centrum zoals beschreven in dit 
onderzoek €52.714. Dat betekend dat de Klup nog €159.343 te financieren heeft. In het vervolg zal ik 
hiernaar verwijzen met €160.000, om ongewenste nauwkeurigheid tegen te gaan. De Klup wil dit 
financieren door gemeentelijke, provinciale en sponsor gelden van bedrijven en particulieren. In 
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principe heeft de Klup genoeg eigen vermogen om het project te kunnen voltooien en toch liquide te 
blijven, maar het is niet verstandig om zo een groot deel van de financiën op te geven voor deze ene 
specifieke activiteit.  

Om voldoende financiering te verkrijgen zal de Klup zich dus vooral moeten richten op de 
creatievere geldbronnen. De Klup zou kunnen nadenken over de mogelijkheden voor financiering bij 
de leveranciers over een bepaalde periode of nadenken over samenwerking met bestaande 
bedrijven in Nederland.  
 Met grote waarschijnlijkheid kan gezegd worden, dat de Klup met hun unieke en innovatie 
product een grote kans op subsidie heeft bij de gemeenten en/of provincie. Wat daarnaast heel 
belangrijk voor de Klup kan zijn is een strategische partner. Daarbij moet de Klup goed kijken naar de 
daadwerkelijke interesse in de maatschappelijke doelen van een bepaalde strategische partner, of 
dat de samenwerking puur uit eigen gewin zou plaatsvinden. Tijdens mijn onderzoek heb ik 
oriënterende gesprekken gevoerd met dhr. Van Iersel van de fysiotherapie praktijk van Iersel (Iersel, 
2010). Dit is een van de partijen die ook daadwerkelijk interesse hadden voor de maatschappelijke 
doelen van de stichting. Door eventuele samenwerking zouden beide partijen zowel kosten als 
moeite kunnen besparen. Tot slot worden er jaarlijks prijzen verloot voor projecten die uitblinken in 
innovativiteit in de zorg en in andere sectoren. Ook hier zou de Klup nog naar de mogelijkheden die 
er zijn op het gebied van ‘prijzengeld’ kunnen kijken.  

4.7.2 Daadwerkelijk benodigde financiering 

Met grote waarschijnlijkheid kan gezegd worden, dat het project daadwerkelijk minder zal gaan 
kosten, als dat er in bovenstaande paragrafen begroot is. Dit komt door de volgende redenen. Ten 
eerste zijn de meeste bedragen standaard prijzen. Over de genoemde prijzen is in veel gevallen nog 
zeer goed te onderhandelen (Connect and Play, 2010). Daarnaast is de markt voor fitness apparaten 
gestabiliseerd en is met leveranciers goed over de prijzen te praten. In sommige gevallen kan dit zelf 
oplopen van 20% tot 50% (Regteren, 2010). Natuurlijk zit exergaming niet helemaal in dezelfde 
markt, maar met de aanschaf van de roeiapparaten kan hier rekening mee gehouden worden. Ook 
zal het feit dat stichting de Klup dergelijk goed maatschappelijk werk doet, extra korting afdwingen, 
van bijvoorbeeld de leveranciers van televisie schermen. Daarnaast is ook nog eens 5% onvoorziene 
kosten begroot, wat ook een aanzienlijk bedrag is. Tot slot zijn de apparaten ook gekozen op ideale 
omstandigheden en niet om de prijs. Dat wil zeggen dat met de prijs weinig rekening is gehouden bij 
het ontwerpen en samenstellen van dit centrum en er een soort ideale situatie gecreëerd is. Door 
ook in de beslissing van onder andere de exergame apparatuur meer de prijs als criteria mee te 
nemen, kan het totale prijsplaatje ook nog aangepast worden. Kortom denk ik dat de Klup eenvoudig 
in staat moet zijn over het gehele bedrag nog een ‘korting’ van 20% te kunnen genereren. Dit is niet 
100% volledig wetenschappelijk te onderbouwen, maar door alle bovenstaande redenen heb ik, toch 
ervoor gekozen hier rekening me te houden. 
In dat geval zou het centrum nog ‘maar’ 4/5*€210.857 = 168.685 kosten. Als er dan 25% eigen 
vermogen van de Klup in het project wordt geïnvesteerd, zou er €42.171 in geïnvesteerd worden. En 
het laatstgenoemde bedrag is ook de laatste onderzoeksvraag beantwoord; Hoeveel geld wil de Klup 
maximaal in het centrum steken. 

Dat zou betekenen dat de Klup in staat zou moeten zijn om nog €126.514 op te halen om het 
centrum haalbaar te maken. In het vervolg zal ik hiernaar verwijzen met €130.000, om ongewenste 
nauwkeurigheid tegen te gaan 
Dan zijn de al toegezegde financiële middelen cruciaal voor het project. De Rotary Club Almelo heeft 
de Klup al een cheque van €10.000 overhandigd voor het Fun-ie-Fit centrum. Dus heeft de Klup dan 
nog een ‘te genereren fondsen’ van €120.000. Belangrijk bij die daadwerkelijk benodigde financiering 
is dat de Klup die €120.000 niet in geldelijke termen gegenereerd hoeft te worden. De Klup 
bijvoorbeeld de benodigde televisies in natura kunnen laten sponsoren door een elektronicazaak.  
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5. Beslissing 
In het vorige hoofdstuk zijn alle onderzoeksvragen beantwoord. In onderstaand hoofdstuk zal ik de 
probleemstelling proberen te beantwoorden en daarbij horende beslissingen. De vraag was; is een 
Fun-ie-Fit centrum voor stichting de Klup financieel haalbaar? Het Fun-ie-Fit centrum heeft zoveel 
unieke maatschappelijke doelen dat het vanuit dat oogpunt mijn advies zijn; probeer zo een centrum 
te realiseren. Ook is het centrum voor de Klup organisatorisch en markt en product technisch 
haalbaar. De vraag is dan natuurlijk of het financieel haalbaar is voor de Klup. 
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven wil ik de vraag eerst uit gaan splitsen in twee delen. 
Deze uitsplitsing maak ik, omdat de financiële haalbaarheid eigenlijk uit twee delen bestaat, de 
haalbaarheid voor het opzetten van een centrum, en vervolgens de haalbaarheid van de continuering 
van een dergelijk centrum. 

1. Is het opzetten van een dergelijk centrum voor de Klup haalbaar? 
2. Is het mogelijk om het centrum liquide genoeg te maken om voortzetting van het centrum te 

continueren? 
3. Is het mogelijk de resultaten rekening neutraal te krijgen en zo de continuering op lange 

termijn van het centrum veilig te stellen. 

5.1 Is het opzetten van een dergelijk centrum voor de Klup realiseerbaar? 
Zoals op de balans te zien is, is het opstarten van het Fun-ie-Fit centrum, als het alleen met eigen 
vermogen zou gebeuren van de Klup zelf, een te risicovolle investering om het project groen licht te 
geven. Mocht de Klup dus in staat zijn een X bedrag op te halen aan sponsoring en subsidie dan is het 
mogelijk om een dergelijk centrum op te zetten. Ook hierbij zijn weer twee scenario’s mogelijk. Het 
eerste scenario is de financieel harde kant, waarbij geen rekening is gehouden met de mogelijkheden 
tot korting voor de Klup en waarbij van de standaard kostprijzen wordt uitgegaan. Mocht de Klup nu 
in staat zijn om de €160.000-€10.000 (toegezegd geld Rotary Klup) = €150.000 op te halen aan 
sponsoring en subsidie, dan is het project voor de Klup haalbaar. Er is nog een tweede scenario 
mogelijk waarin korting is inbegrepen. Tot dit scenario is te komen omdat ik, zoals eerder vermeld, 
een ‘unieke’ situatie heb proberen te schetsen qua inrichting en nergens op de prijs heb gelet. 
Bovendien heb ik geen rekening gehouden met kortingen et cetera en heb ik prijzen gebruikt heb 
waar nog niet over onderhandeld is. Tot slot heb ik ook geen rekening gehouden met bedrijven die 
korting zullen geven omdat ze de maatschappelijke doelen van de Klup zo mooi vinden. Hieruit is te 
concluderen dat er nog een scenario met korting mogelijk is. Dit scenario is beschreven in het 
hoofdstuk ‘De Financiering’. Daaruit blijkt dat het project haalbaar zal zijn voor de Klup als de Klup 
eenmalig €120.000 (geld Rotary inbegrepen) weet te genereren.  

5.2 Is het mogelijk om het centrum liquide genoeg te maken om 

voortzetting van het centrum te continueren? 
Qua liquiditeit zal de Klup zich geen zorgen hoeven maken, omdat de Klup op dit moment €267.477 
aan liquide middelen heeft. En na de investeringen op de investeringsbalans heeft de Klup nog steeds 
€214.763 aan liquide middelen. Toch is te zien in de liquiditeitsprognose dat het jaarlijkse saldo 
negatief uitkomt op €-2.347. Dat zou betekenen dat, als de Klup in staat is om jaarlijks €2.347 op te 
halen aan sponsoring, het centrum financieel haalbaar is. Omdat dit getal een nauwkeurigheid 
aangeeft die niet gewenst is zal er in het vervolg van €2.500 uitgegaan worden. Nu zou dit ook op 
een andere manier opgelost kunnen worden. Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat een hoger aantal 
bezoekers, drankjes, openingsdagen en toegangsprijs een hoger opbrengst geeft. Toch is het lastig 
om het aantal bezoekers en de drankjes en toegangsprijs te verhogen. Door de toegangsprijs te 
verhogen zou je een prijs barrière kunnen veroorzaken met als gevolg dat er minder bezoekers naar 
het centrum gaan. Daarnaast is het lastig om mensen meer drankjes te verkopen dan ze eigenlijk 
willen, en ook het aantal mensen dat dagelijks naar het centrum komt heeft een plafond. Het 
eenvoudigste te beïnvloeden is het aantal dagen dat het Fun-ie-Fit centrum open is. De 
liquiditeitsprognose van het centrum bij zes openingsdagen per week ziet u in de tabel acht 



Haalbaarheid Fun-ie-Fit centrum Pagina 46 
 

hieronder. Naast het feit dat alleen de inkomsten hierdoor vergroot worden, worden natuurlijk ook 
de kosten verhoogd. De kosten die verhoogd worden zijn de energie, koffie, kosten drank en 
schoonmaakkosten. Deze worden dus allemaal van vijf dagen naar zes dagen vermeerderd dus 
dienen deze keer 1/1/5 = 1,2 gedaan te worden.  
Ontvangsten (per 
kwartaal) 

1 2 3 4 1 Jaar 5 6 7 8 2 jaar 

Beginsaldo 
€ 0 

€ 742 € 1.484 € 2.226 € 2.968 € 2.968 € 3.710 € 4.452 € 5.194 € 5.936 

- ontvangst debiteuren 
(bruto = netto) 

€ 9.456 € 9.456 € 9.456 € 9.456 € 37.823 € 9.456 € 9.456 € 9.456 € 9.456 € 37.823 

Totaal ontvangsten € 9.456 € 10.198 € 10.940 € 11.682 € 40.791 € 12.424 € 13.166 € 13.908 € 14.650 € 43.760 

                      

Uitgaven         € 0         € 0 

leveranciers energie € 
1.615,50 

€ 
1.615,50 

€ 
1.615,50 

€ 
1.615,50 

€ 6.462 € 
1.615,50 

€ 
1.615,50 

€ 
1.615,50 

€ 
1.615,50 

€ 6.462 

koffie € 338,40 € 338,40 € 338,40 € 338,40 € 1.354 € 338,40 € 338,40 € 338,40 € 338,40 € 1.354 

Verzekering € 250 € 250 € 250 € 250 € 1.000 € 250 € 250 € 250 € 250 € 1.000 

kosten drank € 639 € 639 € 639 € 639 € 2.556 € 639 € 639 € 639 € 639 € 2.556 

Salarissen coordinatie € 4.230 € 4.230 € 4.230 € 4.230 € 16.920 € 4.230 € 4.230 € 4.230 € 4.230 € 16.920 

schoonmaak € 400 € 400 € 400 € 400 € 1.598 € 400 € 400 € 400 € 400 € 1.598 

reparatiekosten € 1.241 € 1.241 € 1.241 € 1.241 € 4.965 € 1.241 € 1.241 € 1.241 € 1.241 € 4.965 

Totaal uitgaven €8713,75 €8713,75 €8713,75 €8713,75 €34855 8713,75 €8713,75 €8713,75 €8713,75 € 34.855 

Eindsaldo € 742 € 1.484 € 2.226 € 2.968 € 2.968 € 3.710 € 4.452 € 5.194 € 5.936 € 5.936 

Tabel 8: Liquiditeitsprognose bij 6 dagen open 

Zoals nu te zien is, heeft het centrum in dat geval een positieve liquiditeit en is het centrum zeker 
liquide genoeg. Ook op deze vraag kan dus als antwoord ja gegeven worden. Ja, het is mogelijk om 
het centrum liquide genoeg te maken om voortzetting van het centrum te continueren, mits het 
centrum 6 dagen per week open gaat, of dat het centrum vijf dagen per week open gaat en de Klup 
jaarlijks €2.500 op weet te halen voor het centrum. 

5.3 Is het mogelijk de resultaten rekening neutraal te krijgen en zo de 

continuering op lange termijn van het centrum veilig te stellen. 
Het grootste probleem zit het bij de Klup in de hoge afschrijving van de exergame apparatuur. Deze 
apparatuur is zeer innovatiegevoelig en dient over ongeveer 5 jaar afgeschreven te worden. Dat 
betekent dat er op dit moment een afschrijving is van nabij €21.000 per jaar aan exergame 
apparatuur en dat lijdt tot een totale afschrijving (inclusief verbouwing) van € 27.229 per jaar, in het 
vervolg zal ik uitgaan van €27.500 om ongewenste nauwkeurigheid tegen te gaan. Bij de 
resultatenrekening zou deze bij het resultaat van het Fun-ie-Fit centrum bij de negatieve liquiditeit 
bij vijf openingsdagen per week erbij gerekend worden en dan kom je erg negatief uit. Naar de 
haalbaarheid van het centrum kan dan op drie manieren gekeken worden.  

1. Als de Klup een manier weet om deze € 27.500 te verkrijgen, door sponsoren, is het centrum 
financieel haalbaar voor langere termijn (langer dan 5 jaar).  

2. Als er uitgegaan wordt van de financiering van alles met de eerder verklaarde 20% korting, 
dan hoeft er nog maar een totale afschrijving van ongeveer 4/5*€ 27.229 = €21.783 
opgehaald te worden, in het vervolg zal ik uitgaan van €22.000 om ongewenste 
nauwkeurigheid tegen te gaan De Klup dient het laatstgenoemde bedrag te zien verkrijgen, 
door sponsoren en subsidie, om het centrum financieel haalbaar voor langere termijn te 
maken (langer dan vijf jaar).  

3. Tot slot kan nog gebruik gemaakt worden van de in de zorg vaker gebruikte egalisatiereserve, 
het activeren van sponsorgelden. Dat betekent dat dit bedrag dan opgeheven wordt door de 
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egalisatiereserve van €31.867 en dan dient er na vijf jaar opnieuw gekeken te worden naar 
de mogelijkheden van de continuering van het centrum. 

5.4 Korte samenvatting beslissing 
Kortom het centrum is financieel haalbaar voor de Klup, mits het eenmalig aan sponsoring €150.000 
weet te genereren, of uitgaande van de 20% korting, nog ‘maar’ €120.000. Om de liquiditeit veilig te 
stellen op jaarbasis, moet de Klup €2.500 generen, of het centrum moet één dag langer open zijn. Tot 
slot moet voor de continuering op langere termijn van het centrum, of gebruik gemaakt worden van 
de egalisatiereserve, of er moet jaarlijks €27.500, of met de eerder genoemde 20% korting €22.000 
gegenereerd worden. Door eventueel het meer benutten van een aantal commerciële 
mogelijkheden, zoals de verhuur van de apparaten of de mogelijkheid tot bedrijfsuitjes leveren en 
het vinden van een vaste sponsor, zoals genoemd in het aankomende hoofdstuk zes, moet het voor 
de Klup mogelijk zijn de begroting sluitend te krijgen. 

6. Implementatie 
Bij dit hoofdstuk over implementatie zal ik de Klup advies geven over wat te doen, mochten ze het 
Fun-ie-Fit centrum gaan realiseren. Bij het implementeren van het Fun-ie-Fit centrum moet er ten 
eerste nogmaals nagedacht worden over de keuze van de verschillende exergames. Dit kan de Klup 
doen door in de Excel bijlage één te kijken om zo toch nog eventueel andere apparaten te 
overwegen. Dan zou de Klup er goed aan doen om de volgende sites in de gaten te houden om op de 
hoogte te blijven van het laatste nieuws op gebied van exergaming: 
- http://exergamelab.blogspot.com/ 
- http://exergaming.pbworks.com/Current-Exergames 
De Klup zou bovendien de kosten van de apparaten goed in het oog moeten houden. Ook zit er veel 
prijsverschil in nagenoeg dezelfde apparaten. Hier moet de Klup nog goed naar kijken. Vervolgens 
moet de Klup bij het inrichten van het centrum goed denken aan het geluid dat alle apparaten door 
elkaar produceren. Het vele geluid kan irriterend zijn voor volwassenen, maar ook voor kinderen met 
een beperking. Door geluiddempende vloeren en wanden en koptelefoons moet de Klup in staat zijn 
het geluid te beperken.  
Ook zou de Klup aan vervoersmogelijkheden voor bepaalde groepen moeten denken. Zo is het 
misschien verstandig om mensen die zichzelf niet kunnen vervoeren, tegen kleine bijdrage op te 
laten halen, mocht dit financieel mogelijk zijn. Deze vraag naar speciale vervoersmogelijkheden bleek 
uit de enquête. 
 Het zou goed zijn dat, voordat de Klup aan een dergelijk centrum besluit te beginnen het 
bestuur en andere betrokkenen en personeelsleden eventuele cursussen of andere mogelijkheden 
tot scholing tot kennis over exergaming gegeven wordt. Zodat de betrokkenen allemaal een goed 
idee hebben van wat de Klup te wachten staat. 
 Het op de juiste manier inzetten van gamecoaches kan de Klup veel financieel dure 
begeleiding schelen. Bij de eerste paar gamecoaches is het misschien verstandig om een korte cursus 
te geven, maar daarna kunnen zij waarschijnlijk de kennis doorspelen aan de gamecoaches die er 
later bij komen. Deze cursus dient er ook voor te zorgen dat zij klein onderhoud aan de apparaten 
zelf kunnen doen. Eventueel groot onderhoud aan de apparaten zou de Klup wel uit kunnen 
besteden, dit om de garantie en kwaliteit van de apparaten te behouden. 
 Wat na de oprichting van het centrum heel belangrijk zou zijn, is samenwerking met het 
bedrijfsleven, scholen en universiteiten en eventuele andere samenwerkingsverbanden. Door samen 
te werken met het bedrijfsleven zou een groot financieel draagvlak kunnen creëren voor het 
centrum. Door samenwerking met scholen en universiteiten in de vorm van stagemogelijkheden of 
(afstudeer) opdrachten en projecten, zouden ontwikkeling en onderhoudskosten sterk kunnen 
worden gereduceerd. De Klup zou zo in staat zijn door bijvoorbeeld met de Universiteit Twente 
nieuwe producten te ontwikkelen en zo de kosten die gepaard gaan met de nodige innovatie van het 

http://exergamelab.blogspot.com/
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centrum sterk te reduceren. Belangrijk bij de overige samenwerking is de daadwerkelijke interesse 
van het bedrijf in het idee achter het centrum, en niet alleen de interesse voor het eigen gewin van 
het bedrijf. Om dezelfde redenen adviseer ik de samenwerking met ConnectandPlay zo minimaal 
mogelijk te houden, tenzij het eventueel gaat over alleen het bestellen van exergame apparaten die 
niet op een andere manier te verkrijgen zijn. Daarnaast adviseer ik juist wel om verdere gesprekken 
tot samenwerking te houden met dhr. Van Iersel, van Fysio van Iersel, ten eerste om de oprechte 
interesse, en ten tweede om de locatie van de fysiotherapiepraktijk, ongeveer acht minuten lopen 
van het nog te realiseren Fun-ie-Fit centrum. Door deze samenwerking zouden beide partijen 
aanzienlijke kosten kunnen sparen.  

Daarnaast moet er over de site goed nagedacht worden, omdat deze het visitekaartje van het 
centrum gaat worden. Deze site zou om onderscheidend te zijn van de huidige exergame bedrijven, 
juist zeer strak en vooral niet te kinderachtig moeten zijn, in lijn met de rest van het centrum. Bij het 
implementeren van het Fun-ie-Fit centrum dient eraan gedacht te worden dat de volgende aspecten 
in het centrum en de website opgenomen worden om de beleving van het Fun-ie-Fit centrum te 
versterken.  

1. Een webcam, die laat zien hoe druk het is. 
2. Een reserveringssysteem, om te laten zien wie er met hoeveel personen voor wanneer 

gereserveerd heeft. 
3. Een teller van het aantal mensen in het centrum. 
4. Vermeldingen van vooraf afgesproken groepsactiviteiten.  

Bij de keuze van de exergame apparaten dient de Klup goed te kijken naar de exergame 
apparaten die ik aangemerkt heb als ‘in ontwikkeling’. Deze zagen er zeer belovend uit, en bij vroege 
instap met deze apparaten zou de Klup een nog uniekere status van het centrum kunnen creëren. 
Wat daarnaast belangrijk is, is de console keuze bij de verschillende exergame apparaten. 
Verschillende exergame apparaten werken zowel op bijvoorbeeld een Xbox 360 als een playstation 
drie. Als bij de verschillende apparaten dezelfde console wordt gekozen, is het mogelijk de software 
uit te wisselen en geld te besparen. Toch moet er dan ook goed gekeken worden naar het verlies aan 
diversiteit van de consoles.  

Om het centrum in het begin te promoten zou de Klup in het eerste jaar er goed aan doen 
om er ook een redelijk bedrag in promotie te steken. De daaropvolgende jaren zal dat een stuk 
minder nodig zijn omdat dan de mond op mond reclame een deel van het werk over zal nemen. 

Om nog een extra optie voor het creëren van extra ontvangsten te geven, zou de Klup 
kunnen denken aan het geven van kinderfeestjes arrangementen. Dat wil zeggen een groep kinderen 
een kinderfeestje daar laten houden inclusief een frietje en een drankje, want dit is eenvoudig te 
realiseren door te toch al aanwezige keuken. Naast kinderfeestjes zouden ook de vraag en de 
mogelijkheden voor bedrijfsuitjes onderzocht kunnen worden.  

Daarnaast zouden ook de mogelijkheden van verhuur en het uitlenen van de exergame 
apparaten onderzocht moeten worden. Als het uitlenen relatief weinig (werk) kost en de Klup er 
grote financiële voordelen door kan behalen, zouden ze over het uitlenen van deze apparaten na 
moeten denken. 

Voor de sponsoring is het belangrijk dat de Klup sponsoren de mogelijkheid geeft, om ze hun 
naam op een bord in het Fun-ie-Fit centrum te laten plaatsen, op de ‘wall of thanks’ of door 
eventueel een bepaalde exergame hoek naar de sponsor te benoemen. Zo worden de bedrijven 
meer in het project betrokken en wordt er een win- win situatie gecreëerd doordat er ook positieve 
MVO reclame voor de bedrijven is. Daarnaast zou de Klup ook kunnen kijken naar de mogelijkheden 
tot samenwerking met het NOC-NSF. 

De Klup dient er bij het bouwen van de bar op te letten dat daar ook een laag gedeelte is, om 
zo ook rolstoelgebruikers van de bar gebruik te kunnen laten maken. Mocht de Klup er voor kiezen 
om ook zeer slechtzienden in het centrum deel te laten nemen, is het handig om te denken aan het 
aanleggen van geleideroutes in de gymzaal. 

De Klup zou in een later stadium, naast het gebruik van strippenkaartmogelijkheden of van 
het per keer apart betalen, kunnen kijken naar de vraag naar abonnementen. Uit de enquête bleek 
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dat deze vraag nul is, maar dat zou kunnen komen door de kleine steekproef die ik gebruikt hebt. 
Aan de hand voor de interesse naar de abonnementen zou de Klup ook eventueel abonnementen in 
hun assortiment op kunnen nemen.  

Tot slot dient de Klup het aspect van innovatie erg hoog in het vaandel te houden. Aangezien 
de exergame markt een snelgroeiende en snelbewegende markt is, moeten ze proberen modern, 
competitief en uitdagend te blijven. Door op zijn tijd de apparatuur te vernieuwen en te updaten.  

7. Evaluatie 
In onderstaand hoofdstuk heb ik nader toegelicht op wat voor aspecten de Klup moet letten nadat 
de implementatie van het hele plan heeft plaats gevonden. Ten eerste dient te Klup te kijken hoeveel 
bezoekers het centrum nu daadwerkelijk heeft. Dan dient de Klup aan de hand van een simpele 
break even analyse kijken, of misschien de prijzen te hoog of te laag zijn, om zo de aantallen 
bezoekers te verhogen of te verlagen. Daarnaast moet gekeken worden hoe de doelgroepen op de 
prijzen reageren en aan de hand van de te hoge of te lage prijs dienen ze deze aan te passen. 
Vervolgens dient de Klup te kijken of de maatschappelijke doelen daadwerkelijk gehaald worden, 
door te kijken naar de doelen per doelgroep. Dat betekend dus dat de Klup moet kijken of 
onderstaande doelen ook daadwerkelijk gehaald worden. 

1. Gelijkwaardigheid van iedereen (beperking speelt een kleinere rol in de virtuele wereld).  
2. De drempel voor het sporten wordt verlaagd. 
3. Een ontmoetingsplaats voor zowel jongeren met een handicap of ziekte onderling als valide 

mensen. 
4. Het dient een kenniscentrum voor nieuwe technologieën te worden. 
5. Het werven van jonge vrijwilligers, in een omgeving die hen aanspreekt (gaming). 
6. Het centrum dient ook de mogelijkheid open te houden om ook voor therapeutische of 

revalidatie doeleinden gebruikt te worden. 
7. Het centrum dient re-integratie in de samenleving van bepaalde groepen te bevorderen. 
8. Het bevorderen van beweging om zo obesitas tegen te gaan. 
9. Ouderen. 
10. Maatschappelijke stages. 
11. Voorbeeld voor anderen. 

Deze doelen dient de Klup als norm te nemen en daarna te bekijken of het centrum wel de gewenste 
effecten en in welke mate met zich meebrengt. Mochten deze doelen nauwelijks gehaald worden, 
dan moet de Klup goed te raden gaan, op welke manier ze deze doelen als nog zouden kunnen 
bereiken. In hoeverre de Klup erin geslaagd is de doelen te bereiken, dient de Klup aan de hand van 
Key Performance Indicators (KPI’s) te meten, die hieronder in tabel negen te zien zijn. Eventueel zou 
de Klup hier een onpartijdige derde voor in kunnen schakelen, omdat deze hier met een heldere en 
onpartijdige blik naar kan kijken.  
In onderstaande tabel negen ziet u de doelen, eerst om het centrum levensvatbaar te houden, en 
dan de maatschappelijke doelen en hun bijbehorende KPI’s vermeld: 
 

Doelen: KPI: 

Liquide blijven Current ratio en quick ratio. 

Neutraal resultaat behalen ‘Bedrijfs’resultaat rond de 0. 

Gelijkwaardigheid De mate waarin mensen met een beperking 
gelijkwaardig voelen tijdens het exergamen ten 
opzichte van valide mensen. 

Sportdrempel verlagen Het aantal mensen met een handicap dat 
voorheen niet sportte, en nu wel. 

Ontmoetingsplaats Het aantal vriendschappen tussen mensen met 
een beperking onderling en tussen mensen met 
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een beperking en valide mensen. 

Kenniscentrum Het aantal onderzoeken dat in het centrum 
gedaan wordt. 

Werven jonge vrijwilligers Het aantal vrijwilligers onder de 18 die de Klup 
er bij krijgt. 

Therapeutische en revalidatie doeleinden Het aantal therapeuten dat gebruik maakt van 
het centrum. 

Re-integratie in samenleving Het aantal personen dat gere-integreerd wordt 
via de Klup. 

Obesitas tegen te gaan Het aantal kilo’s dat personen met overgewicht 
afvallen. 

Ouderen minder digibeet te maken Het aantal ouderen dat gebruik maakt van het 
centrum. 

Maatschappelijke stages Het aantal maatschappelijke stages dat de Klup 
verschaft.  

Voorbeeld voor anderen Het aantal stichtingen/bedrijven dat het 
voorbeeld van het Fun-ie-Fit centrum volgt. 

Tabel 9: De doelen en hun bijbehorende KPI's voor de Klup 

De KPI’s zouden tweemaandelijks gerapporteerd moeten worden, en vergeleken moeten worden 
met de resultaten van voorgaande rapportages en zo de voortgang richting de doelen overzichtelijk 
weer te geven. 
Bij het niet bereiken van de doelen, zou de Klup kunnen kijken naar mogelijkheden om deze doelen 
wel te bereiken. Als er bijvoorbeeld te weinig ouderen zouden deelnemen in het centrum, zou de 
Klup of het centrum aantrekkelijker kunnen maken voor ouderen, of het centrum meer promoten 
ten opzichte van ouderen. 
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8. Conclusie en samenvatting 
In dit onderzoek is er gekeken of een Fun-ie-Fit centrum markttechnisch, organisatorisch, technisch 
en financieel haalbaar is voor de Klup.  

Het centrum dat de Klup voor ogen heeft, heeft zoveel unieke maatschappelijke doelen, dat 
het project een aanvulling zou zijn voor de maatschappij. Op basis van die doelen zou mijn advies 
zijn; probeer een dergelijk centrum te realiseren. Gebaseerd op de markttechnische, 
organisatorische en technische analyse dient de Klup het centrum evenzo te realiseren. Ook uit 
financieel oogpunt dient het centrum voor de Klup gerealiseerd te worden. Wat daarbij wel van 
belang is, is dat er voldoende sponsorvermogen opgehaald wordt. Zoals op de balans te zien is, is het 
opstarten van het centrum, als het alleen uit het eigenvermogen van de Klup zelf gefinancierd zou 
worden, een te risicovolle investering om te ondernemen. Het centrum is wel financieel haalbaar 
voor de Klup, mits het eenmalig aan sponsoring €150.000 weet op te halen, of uitgaande van de 20% 
korting, nog ‘maar’ €120.000. 

Om de liquiditeit veilig te stellen op jaarbasis, moet de Klup voor de exploitatie €2.500 
genereren, of een dag per week langer open gaan. Tot slot moet voor de continuering op langere 
termijn van het centrum, of gebruik gemaakt worden van de egalisatiereserve, of er moet jaarlijks 
€27.500, of met de eerder genoemde 20% korting moet er €22.000 opgehaald worden.  

De genoemde 20% korting is niet 100% wetenschappelijk te onderbouwen, maar aangezien 
ik voor de projectkosten van standaardprijzen ben uitgegaan, waar nog niet over onderhandeld is, is 
daar nog korting te behalen. Ook kan de Klup de genoemde bedragen nog zeker terug dringen door 
te onderhandelen bij de bedrijven en gebruik te maken van mijn sheet waarin de meeste exergame 
apparatuur bij elkaar staat nog eens te bekijken en verschillende fabrikanten qua prijs/functionaliteit 
te vergelijken. Ook zullen waarschijnlijk leveranciers van apparaten, inrichting en andere toebehoren 
rekening met de prijs houden aangezien het een stichting is.  

Wat belangrijk is te vermelden bij de sponsoring is dat deze ook in natura kan zijn. Voor de 
Klup zou het misschien ook dan een idee zijn een elektronica zaak aan te trekken, om zo de televisies 
en diaprojectoren gesponsord te krijgen.  

Door eventueel het benutten van een aantal commerciële mogelijkheden, zoals de verhuur 
van de apparaten of de mogelijkheid tot bedrijfsuitjes leveren en kinderfeestjes en het vinden van 
een vaste sponsor, moet het voor de Klup zeker mogelijk zijn de begroting sluitend te krijgen.  

Wat heel belangrijk is voor de continuering van het centrum, is dat het constante innoveren 
een grote kostenpost is. Toch kan de Klup in staat zijn deze kostenpost te verminderen door 
bijvoorbeeld alleen de consoles te veranderen, of juist alleen de apparatuur. Ook zouden ze zelf 
apparaten kunnen gaan ontwikkeling in samenwerking met universiteiten en scholen.  

Met grote waarschijnlijkheid kan gezegd worden, dat de Klup met hun unieke en innovatieve 
product een grote kans op subsidie heeft bij de gemeenten en/of provincie. Ook zou de Klup nog 
kunnen kijken naar de mogelijkheden die er zijn op het gebied van ‘prijzengeld’ en dan specifiek in 
het kader van innovativiteit en zorg die ze binnen zouden kunnen halen. 

Door goede samenwerking met universiteiten, scholen, fysiotherapeuten en eventuele 
andere bedrijven zal de synergie er voor zorgen dat het Fun-ie-Fit centrum van de Klup een succes 
wordt.  

 

  Figuur 17: de exergame evolutie 
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8.1 Aanbevelingen 
Een deel van de aanbevelingen is al eerder in het verslag genoemd. Hier zijn de belangrijkste 
aanbevelingen kort en bondig bij elkaar geplaatst.  

Ten eerste zou de Klup met hun centrum moeten proberen in het landelijk nieuws te komen. 
De aandacht die daarmee gepaard gaat zou de Klup veel (financiële) steun op kunnen leveren. 
Daarnaast adviseer ik de Klup, zodat ze niet gebruik te hoeven maken van het egalisatiereserve, een 
langdurig contract met een sponsor proberen te verkrijgen. Ook zou de Klup de mogelijkheid moeten 
overwegen om eventueel op zondagen en/of de vakantie open te gaan, mits de inkomsten hiervan 
ruimschoots opwegen tegen de kosten. De Klup wil eventueel in een later stadium zelf apparaten 
gaan ontwikkelen in samenwerking met andere instanties, maar de apparaten dienen alleen zelf 
ontwikkeld te worden als dit goedkoper is voor de Klup ten opzichte van het gewoon kopen van 
apparaten. Een andere mogelijkheid voor het drukken van de kosten zou zijn; het commercieel 
uitbaten van bepaalde activiteiten. Daarbij zou de Klup kunnen denken aan kinderfeestjes en/of 
bedrijfsuitjes. Wel is het belangrijk dat dit geen hoofdactiviteiten worden, maar nevenactiviteiten om 
de hoofdactiviteiten te bekostigen. 

Een samenwerkingsverband zou voor de Klup financiële voordelen kunnen opleveren. 
Belangrijk bij deze samenwerking is de daadwerkelijke interesse van het bedrijf in het idee achter het 
centrum, en niet alleen de interesse voor het eigen gewin van het bedrijf. Om dezelfde redenen 
adviseer ik de samenwerking met ConnectandPlay zo minimaal mogelijk te houden, tenzij het 
eventueel gaat over alleen het bestellen van exergame apparaten die niet op een andere manier te 
verkrijgen zijn. Daarnaast adviseer ik juist wel om verdere gesprekken tot samenwerking te houden 
met dhr. Van Iersel, van Fysio van Iersel.  

Tot slot zouden ook de mogelijkheden van verhuur en het uitlenen van de exergame 
apparaten onderzocht moeten worden. Als het uitlenen relatief weinig (werk) kost en de Klup er 
grote financiële voordelen door kan halen, zouden ze over het uitlenen van deze apparaten na 
moeten denken. 

Voor de sponsoring is het belangrijk dat de Klup sponsoren de mogelijkheid geeft, om ze hun 
naam op een bord in het Fun-ie-Fit centrum te laten plaatsen, op de ‘wall of thanks’ of door 
eventueel een bepaalde exergame hoek naar de sponsor te benoemen. Zo worden de bedrijven 
meer in het project betrokken en wordt er een win- win situatie gecreëerd doordat er ook positieve 
MVO reclame voor de bedrijven is.  

8.2 wetenschappelijke relevantie 
Aan de hand van een haalbaarheidsanalyse (Clifton & Fyffe, 1977) (Thinktank centers of 
entrepeneurship, 1995) is er gekeken naar de haalbaarheid van een Fun-ie-Fit centrum voor de Klup. 
Specifiek is daarbij ook gekeken naar welke exergame apparaten het beste bij een dergelijke 
doelgroep passen. Deze keuze voor de exergame apparaten zou ook generiek gebruikt kunnen 
worden voor andere zorgcentra of andere exergame exploiteur. Concurrentie technisch gezien is het 
natuurlijk geen goed idee om deze keuze voor bepaalde exergames bekend te maken. Toch zou op 
langere termijn, als het centrum al gevestigd is, dit bekend gemaakt kunnen worden en zo zou het 
overal op de wereld mogelijk gemaakt kunnen worden, om een centrum met dezelfde 
nastrevenswaardige doelen te plaatsen. Niet alles kan natuurlijk gegeneraliseerd worden. De 
analyses die gedaan zijn met bijvoorbeeld de hulp van de BCG matrix (BCG, 1977) en de financiële 
analyse zijn alleen specifiek voor de Klup. 

8.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Tijdens dit onderzoek zijn ook nog een aantal vragen onbeantwoord gebleven voor de Klup. Dit is 
gekomen door tijdgebrek en de maximale grootte van de opdracht. Daarom adviseer ik de Klup om 
naar de hieronder genoemde zaken nog verder (wetenschappelijk) onderzoek te doen. Ten eerste 
zou de Klup nog eens grondig onderzoek kunnen doen naar de prijsverschillen tussen de 
verschillende soorten gelijkwaardige exergames. Uit de enquête bleek dat het vervoer voor bepaalde 
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doelgroepen van de Klup een probleem zou zijn, ook hier zou de Klup nog nader onderzoek naar 
kunnen doen. Ook zou het voor de Klup goed zijn nog nader te kijken naar de ouderendoelgroep. Uit 
de enquête bleek dat er door ouderen een stuk minder vraag was naar een dergelijk centrum dan de 
jongeren. De Klup moet dus goed onderzoeken of het centrum wel voor de ouderendoelgroep 
geschikt is. Tot slot zou de Klup bij de keuze van de exergame apparaten nog nader onderzoek 
kunnen doen naar de exergame apparaten die ik aangemerkt heb als ‘in ontwikkeling’. Deze zagen er 
zeer belovend uit, en bij vroege instap met deze apparaten zou de Klup een nog uniekere status van 
het centrum kunnen creëren.  
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9. Bijlagen 

9.1 Haalbaarheidsanalyse indeling 
 

 

Figuur 18: Project feasibility analysis flow chart (Clifton & Fyffe, 1977) 
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9.2 Haalbaarheidsanalyse indeling financieel 
 

 

Figuur 19: Financial analysis flow chart (Clifton & Fyffe, 1977) 
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9.3 Vragenlijst 
Zoals eerder gemeld heeft de enquête zowel online als offline plaatsgevonden. De link naar de online 
enquête is de volgende: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=46632. 

9.3.1 Enquête Fun-ie-Fit centrum 

Stichting de Klup Twente is van plan om hun oude sporthal gebruiksrendabel te maken door er een 
zogenaamd Fun-ie-Fit centrum van te maken. Het Fun-ie-Fit centrum dient een ruimte te zijn waarin 
exergaming gaat plaatsvinden. Exergaming is, gamen en sporten tegelijk. Een goed voorbeeld hiervan 
is de WII.  

De doelstellingen van Fun-ie-Fit zouden zijn; Gelijkwaardigheid van iedereen (beperking 
speelt in kleinere rol in de virtuele wereld); Een ontmoetingsplaats voor zowel jongeren met een 
handicap of ziekte onderling als valide mensen; Het werven van jonge vrijwilligers, in een omgeving 
die hen aanspreekt (gaming); Het centrum dient ook de mogelijkheid open te houden om ook voor 
therapeutische of revalidatie doeleinden gebruikt te worden. 

 
Met deze enquête wil de Klup kijken naar de interesse voor een dergelijk centrum en naar de 

fitness en game apparaten die de doelgroep het meeste aanspreken. 
Bijgevoegd kun je de afbeeldingen van de fitness en game apparaten zien, en daarnaast kun 

je eventueel nog op het diascherm filmpjes ervan zien. Bij de afbeeldingen en diaprojectie staan de 
nummers van de bijbehorende vragen. Bij de vragen 11 tot 20 zitten afbeeldingen en/of 
diaprojecties. Bekijk voordat je met de enquête begint kort even hiernaar zodat u een idee heeft wat 
voor fitness en game systemen het centrum zou bevatten. 
Om de vragen te beantwoorden kun je bij de vragen het rondje voor de gewenste keuze inkleuren, of 
op de stippellijntjes uw antwoord in te vullen.  
 

1. Wat is je geslacht? 
o Man 
o Vrouw 
 

2. Wat is je leeftijd? 
………… 
 

3. Wat is je beperking? 
o Ik heb een fysieke beperking 
o Ik heb een (licht) verstandelijke beperking 
o Ik heb een meervoudige beperking 
o Ik ben visueel beperkt 
o Ik het reuma 
o Anders, nl:………………………………………………………………………………………………………………..... 
o Geen 

 
4. Wat geeft het beste jou reactie weer op het idee van een Fun-ie-Fit centrum, toen u 

bovenstaande tekst gelezen had? 
o Heel goed 
o Goed 
o Behoorlijk 
o Slecht 
o Zeer slecht 

 
5. Doe je op dit moment iets aan sport? 

o Ja 

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=46632
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o Nee 
Zo niet, wat is dan de reden dat je geen sport doet? 

o Te ver weg 
o Te moeilijk 
o Te duur 
o Te weinig tijd 
o Te weinig faciliteiten 
o Geen vervoer 
o Anders, nl:………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
6. Zou je waarschijnlijk gebruik maken van het Fun-ie-Fit centrum? 

o Ja 
o Nee 

Zo ja, hoe vaak denk je gebruik te maken van het Fun-ie-Fit centrum: 
o 1 keer per jaar 
o 1-5 keer per jaar 
o 1 keer per maand 
o 2-5 keer per maand 
o Meer dan 5 keer per maand 

 
7. Hoe denkt je dat de activiteiten van het Fun-ie-Fit centrum bij stichting de Klup aansluiten: 

o Uitstekend 
o Heel goed 
o Goed 
o Behoorlijk 
o Slecht 
o Zeer slecht 

 
8. Wat lijkt je het aantrekkelijkste aan een dergelijk centrum? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Wat lijken je de nadelen aan een dergelijk centrum? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Als je naar het Fun-ie-Fit centrum toe zou gaan, op welk dagdeel zou je dit het liefste doen. 

o ’s morgens  (8:00-12:00) 
o ’s middags  (12:00-17:00) 
o ’s avonds (17:00-21:00) 
o ’s nachts (21:00-24:00) 

 
In onderstaande negen vragen zie je bepaalde exergame apparaten waarover wij graag uw mening 
zouden willen weten.  
Geef per apparaat aan of je begrijpt hoe het werkt, hoe leuk je het apparaat lijkt en hoe goed het bij 
de rest van het centrum past (eventueel kijkend naar de doelstellingen). 
 

11. Apparaat 1: het projectiespel 
Begrijp je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 
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 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
12. Apparaat 2: de Wii/playstation/Xbox 360 

Snap je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 

 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
13. Apparaat 3: het dans systeem 

Snap je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 

 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
14. Apparaat 4: de loopband 

Snap je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 

 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
15. Apparaat 5: de fietsen 

Snap je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 

 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
16. Apparaat 6: het ski apparaat 

Snap je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 

 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 
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Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
17. Apparaat 7: het tikspel 

Snap je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 

 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
18. Apparaat 8: de interactieve muur/ vloer 

Snap je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 

 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
19. Apparaat 9: het roeien 

Snap je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 

 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
20. Apparaat 10: het lazersquash 

Snap je wat het apparaat doet? 
o ja o nee 

 Hoe leuk vindt je het apparaat: 
o heel leuk o leuk o matig o niet leuk 

 Hoe goed past het apparaat bij een Fun-ie-Fit centrum 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

Hoe goed kun je van het apparaat gebruik van maken 
o heel goed o goed o matig o niet goed 

 
21. Zou je bereid zijn hiervoor te betalen? 

o Ja 
o Nee 

 
22. Zou je, als het Fun-ie-Fit centrum 2€ per keer kost, gebruik maken van centrum? 

o Ja 
o Nee 

Zo ja, zou je als het centrum 3€ per keer kost, nog gebruik maken van het centrum? 
o Ja 
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o Nee 
Zo ja, zou je als het centrum 5€ per keer kost, nog gebruik maken van het centrum? 

o Ja 
o Nee 

 
23. Zo ja, wat zou je een handige manier vinden van entree betalen: (je mag meerdere opties 

aankruisen) 
o Een 10-ritten kaart, dus een soort strippenkaart 
o Een maand abonnement 
o Een jaar abonnement 
o Per keer los betalen 
o Anders, nl:………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
24. Zou je überhaupt geïnteresseerd zijn in een abonnement? 

o Ja 
o Nee 

 
25. Heb je nog suggesties en/of aanbevelingen voor het Fun-ie-Fit centrum (wat zou je graag 

willen dat het centrum nog meer inhield)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.3.2. Bijlage bij de enquête 

11. Apparaat 1: Het projectiespel 
Uitleg: Met deze game kunnen mensen door te bewegen voor een projector allerlei 
handelingen uitvoeren. Zo kunnen ze voetballen of biljarten en de bal voortbewegen met 
hun handen. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
12. Apparaat 2: de Wii/playstation/Xbox 360 

Uitleg: alom bekende game apparaten, maar dan op grote schermen en met alle toebehoren 
 

 

 

 

 

 

 

13. Apparaat 3: het dans systeem 
Uitleg: Het oude dance dance revolution systeem in een nieuw jasje. Met een groep 
draadloos dansen op de muziek. Ook mensen met een fysieke beperking kunnen mee doen 
door middel van de hand pads. 
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14. Apparaat 4: de loopband 
Uitleg: Een interactieve loopband waarop je spelletjes en wedstrijden kunt doen d.m.v. 
hardlopen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Apparaat 5: de fietsen 

Uitleg: terwijl je fietst, racen in een digitale omgeving, denk aan Mario kart etc. Je komt 
alleen vooruit in het spel wanneer je fietst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Apparaat 6: het ski apparaat 
Uitleg: skiën, snowboarden of skaten op een loopband en niet in de sneeuw. 
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17. Apparaat 7: het tikspel 
Uitleg: reactie vermogen verbeteren door zo snel mogelijk tegen dingen aan te slaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Apparaat 8: de interactieve muur/ vloer 
Uitleg: Spelletjes doen op een vloer die met LED reageert. Dus bijvoorbeeld het alom 
bekende pong (een soort tennis, balletje heen en weer slaan) op de vloer spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

19. Apparaat 9: het roeien 
Uitleg: Een game op de playstation/WII echt roeien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Apparaat 10: het lazersquash 
Uitleg: Zo snel mogelijk door de lazerstralen slaan 
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9.4 Bijlage berekening aantal apparaten in het centrum 
De informatie over het aantal vierkante meters is gewonnen uit Google maps, en is niet 

precies nauwkeurig. De informatie over het aantal apparaten is gebaseerd op de bezoeken bij beide 
bedrijven.  

Bij Embedded fitness is de oppervlakte ongeveer 12*12=144 m2. Daarop hebben zij 12 
groepen systemen geplaatst. Dat is dus per systeemgroep 12 m2.  
Bij ConnectandPlay hebben ze een oppervlakte van 20*10+10*10= 300m2 voor de systemen. Daarop 
hebben ze 14 exergame groepen geplaatst. Dus dat is per systeemgroep 300/14= 21 m2.  

Voor mijn gevoel was ´Embedded fitness` te krap opgezet en ConnectandPlay weer te ruim. 
De gulden middenweg geeft dan een gemiddelde van (21+12)/2=33/2=16,5 m2 per verschillende 
groepen exergame apparaten. De stichting heeft ter beschikking: 
- Een gymzaal van 17,91*9= 161.19 m2  
- En de helft van de oude materiaalruimte van 6*(8,90/2)= 26,7 m2.  
De keuze om deze door twee delen berust op het feit dat er ook nog een ruimte voor de 
gamecoaches moet zijn. Dus dat geeft een totaal van 161.19+26.7 voor groepen exergame machines. 
Dat zijn 187.89/16.5 = 11.38 groepen exergame machines.  
 
 

 



9.5 Bijlage scoren gewicht van de criteria 
criteria Uitstraling

: 
Creëren 
gelijkwaar
digheid: 

Gebruik 
overige 
doelgroep
en: 

Gebruik 
Rolstoelge
bruikers: 

Funfactor: Benodigd
e ruimte: 

Originalite
it: 

Mogelijke 
platforms: 

Verwacht
e 
beweging: 

Leeftijdsb
ereik: 

Therapeut
ische 
doeleinde
n: 

Aantal 
personen: 

Verwacht
e duur 
gebruik: 

Score: 

Uitstraling: X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 12 

Creëren 
gelijkwaardighe
id: 

2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Toepassing 
overige 
doelgroepen: 

3 2 X 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Rolstoelgebruik
ers: 

4 2 4 x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Funfactor: 5 2 3 4 x 5 5 8 5 5 5 5 5 5 

Benodigde 
ruimte: 

6 2 3 4 5 x 7 8 9 6 6 12 13 10 

Originaliteit: 7 2 3 4 5 7 x 8 7 7 7 7 7 6 

Mogelijke 
platforms: 

8 2 3 4 8 8 8 x 8 8 8 8 8 4 

Verwachte 
beweging: 

9 2 3 4 5 9 7 8 X 9 9 9 9 7 

Leeftijdsbereik: 10 2 3 4 5 6 7 8 9 x 10 12 13 11 

Therapeutische 
doeleinden: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 12 13 13 

Aantal 
personen: 

12 2 3 4 5 12 7 8 9 12 12 x 12 8 

Verwachte duur 
gebruik: 

13 2 3 4 5 13 7 8 9 13 13 12 X 9 

Tabel 10: scoren gewicht van criteria



9.6 Bijlage plattegrond meester Siebelink huis nu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bar 
2. Sporthal  
3. De opslag ruimte, die deels een ruimte voor de gamecoaches en deels een verlengde van de 

sporthal gaat worden.  
4. De kleedkamers 

  

9.7 Bijlage berekening kosten bar 
Het verbouwen van de bar op zichzelf, dit is inclusief glazen et cetera zal rond de €6.000 gaan kosten 
(Kooy, 2010). Daarbij komen dan de kosten voor zeven barkrukken van €75 per stuk = €525.  
Daarnaast komt dat het hokje achter bar van de sporthal, zie bijlage 9.7, betegeld moet worden. De 
oppervlakte dit hokje is: 2,63*4,10= 10.783. Het aantal meters dat dan betegeld moet worden, is 
voor de wanden 2*4,10+2*4,10+2*2,63= 21,66 en voor de vloer 2,63*4,10= 10.783. Dat kost 
respectievelijk 21,66*25 + 10,783*30 (Lommers, 2010) = €864. Het totaal van de bar komt dan op 
€7.389,- 

9.8 Bijlage berekening klimaatbeheersing 
De prijs voor een klimaatsysteem met luchtkasten zal heel globaal tussen de €25.000 en €30.000 
liggen (Hoogstraten, 2010). Ik heb er voor gekozen om als waarde dus het gemiddelde van €27.500 
exclusief btw te nemen, om mee te rekenen dat wordt inclusief €32.725,- 

2 

3 

4 1 

Figuur 20: plattegrond meester Siebelinkhuis nu 
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9.9 Bijlage berekening vloer 
Op de vloer van de sporthal ligt op dit moment een sportvloer in redelijke toestand, die wel als 
ondervloer kan worden gebruikt voor de nieuwe vloer. Een tapijtvloer kost €23* 192 m2 (sporthal + 
huidige opberghok) = €4.416 + 7,5*192 voor het leggen van de vloer geeft een totaal van €5.856 
(kantoortapijt, 2010) (Riemsdijk, 2010). 

9.10 Bijlage berekening doucheruimte 
De oude doucheruimten moeten om ze er weer nieuw en fris uit te laten zien, nieuwe betegeling 
krijgen en twee invalide toiletten. De nieuwe betegeling van de kleedkamers kost: 
(2*((2*(2*6+2*2,70)))*25)+6*2,70*30) + 2*€1.100 = 2.712 +2.200 = €4.912. Inclusief btw wordt dat 
dan €5.845 (Hoogstraten, 2010). 

9.11 Bijlage verlichting 
Voor de verlichting van het centrum dienen 16 LED lampen opgehangen te worden, die totaal €1.200 
kosten. Daarnaast dient om die lampen op te hangen van 24 meter ophanging van €2.400 uitgegaan 
te worden en rekening gehouden worden dat deze nog aan het plafond bevestigd moet worden. 
Voor de gymzaal moet voor het licht ongeveer op een totaal van €7.000/€8.000 gerekend worden. 
Dat is dus gemiddeld €7.500 (Schepers, 2010). 

9.12 Bijlage bekabeling 
Omdat de precieze prijs van de bekabeling lastig is in te schatten, is samen met Hans van Riet van 
stichting de Klup de volgende berekening gemaakt. Per exergame apparaat zal ongeveer vier uur aan 
het bekabelen nodig zijn *13 exergamesystemen *€50 per uur = €2.600. Daarnaast per apparaat 
100€ aan VGA/HDMI bekabeling en €100 aan geluid en energie bekabeling. Dat maakt: 2*100*13= 
€2.600. Het totaal komt dan op €5.200 exclusief btw. Voor de stichting komt dat neer op 
€5.200*119%= €6.188. 

9.13 Bijlage kosten personeel 
Kosten die gepaard gaan met de gamecoaches zijn de kosten van acht kopjes koffie/thee (Regteren, 
2010) 8*0,30 per vier uur. Er van uitgaande dat het centrum 8 uur per dag open is, zijn dat 2,40*2= 
€4,80 per dag. Uitgaande van het centrum dat 5 dagen per week open is, en vier weken is gesloten in 
de zomervakantie en een week met kerst, dan is dat 52 weken – 5 = 47 weken*4,80*6= €1.128 per 
jaar.  

Daarnaast moeten deze gamecoaches gecoördineerd worden en dat gaat ongeveer 8 uur per 
week kosten (Anema, 2010). Deze coördinatoren kosten de stichting €45 bruto, en dat komt neer op 
(8*45)/5 (per dag) = €72 per dag. Dat is per jaar; 8*45*47= €16.920. 

Voor de schoonmaak moet rekening gehouden worden dat op een centrum van 468 m2 met 
een gebruik van 8:00 tot 24:00, zeven dagen per week dat twee uur per dag schoonmaak nodig is 
(Regteren, 2010). Dat houdt in dat, omdat er bij het Fun-ie-Fit centrum dat waarschijnlijk maar 8 uur 
per dag gebruikt gaat worden en vijf dagen per week open zal zijn, er maar 5/7*1 uur schoonmaak 
kosten nodig zijn. Omdat de oppervlakte ook nog eens 468/192= 2,43 keer zo klein is, zal de 
schoonmaaktijd 0,71*60 min/2,43 = 17,64 minuten per dag zijn. In het sportcentrum waarop deze 
berekening gebaseerd is, werden er zeer slechte shirtjes door studenten gedragen en wordt het 
centrum zeer intensief gebruikt, dus rond ik de geschatte tijd voor het schoonmaken af op 17 
minuten per dag. Een schoonmaker kost ongeveer €20 per uur inclusief btw (Anema, 2010). Dat 
betekend dat er per week ((17 min*5)/60)*20= €28,33 aan schoonmaakkosten zijn. Dat is jaarlijks 
€28,33*47=€1.332 per jaar. 
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9.14 Bijlage berekening aantal mensen in centrum 
Uitgaande van 13 apparaten betekent dit dat er maximaal 32 mensen in het centrum tegelijk bezig 
kunnen zijn. Daarbij is bij het ‘outdoor’ spel gekozen om daar een minimum van vier man aan te 
verbinden voor de berekening. Er is dan nog een mogelijkheid om deelnemers aan de bar te laten 
wachten, maar er is aangenomen dat niet alle 32 apparaten voor iedereen geschikt zijn en er dus een 
paar van die 32 al aan de bar zitten, of toekijken. Gemiddeld zal er ongeveer 1,7 uur in het centrum 
gesport worden. Dit is gebaseerd op gegevens van Paintball Twente (Paintballtwente.nl, 2010) waar 
de actieve pleziersport ongeveer 2,5 uur duurt en op een standaard fitness training van gemiddeld 
één uur (Stenden, 2010). Dat houdt in dat er op een gemiddelde dag van 8 uur ongeveer 8/1,7= 4,7 
deelnemers shifts kunnen plaatsvinden in het centrum. Dus 4,7*32*5 dagen = 752 mensen per week. 
Dit is echter bij een bezettingsgraad van 100%. Het centrum zal naar mijn inzien in het begin 
überhaupt maar voor de helft van de tijd bezet zijn, en dan maar voor 75% van het aantal personen 
dat in het centrum kunnen. Dus dat maakt het een aantal van 752*0,5*0,75= 282 mensen per week. 
282/5= 57 mensen per dag. Omdat de vraag slecht te onderbouw is, en 57 mensen per dag misschien 
vrij hoog is voor een nieuw concept zal ik uit gaan van de helft, gemiddeld 29 mensen per dag. Bij de 
gevoeligheidsanalyse zal ik alsnog laten zien wat er gebeurd als het centrum 57 bezoekers per dag 
had met de financiële positie van het Fun-ie-Fit centrum. 

9.15 Bijlage Liquiditeitsprognose 
Voor de liquiditeitsprognose moesten nog een aantal dingen berekend worden om deze compleet te 
maken. Deze zijn achtereenvolgens; het totale stroomverbruik, de kosten van de verkochte drank en 
de reparatiekosten. De overige tabel koppen bij de liquiditeitsprognose zijn al eerder berekend in de 
technische analyse. 

9.15.1 Het totale stroomverbruik 

Het totale stroomverbruik bestaat uit de stroom die de exergame apparaten en de schermen 
verbruiken en het verbruik van het klimaatsysteem. 
Het klimaatsysteem 

Bij een standaard klimaatsysteem geldt dat er gerekend wordt met kosten van €3,5 per 
vierkante meter per jaar (aclvb-brussel, 2010). Dat is in het geval van de Klup 161,19+26,7= 187,89 
m2*€3,5 = €657,62. Bij deze berekening wordt uitgegaan van een kantoor gebouw van ongeveer 2,5 
meter hoog. Nu is de gymzaal 6 meter hoog. Dat is 2,4 keer zo hoog als waarbij in de berekening van 
uitgegaan is. Dus zullen we voor de berekening de kosten 2,4 x zo hoog nemen, en dat komt dan op: 
€1578,28. 

De exergame apparaten en schermen 
Verbruik gameconsoles:  (hardcoreware, 2010) 
Computer:    198,02 Watt 
Wii:     17,8 Watt 
XBOX 360:    185,1 Watt 
Playstation:    193,6 Watt 
De hoogte van de waarden is in actieve toestand. De stand-by waarden liggen hier niet zo gek veel 
vanaf, maar voor de eenvoud zijn de actieve waarden genomen. 
Verbruik schermen:  (mediamarkt, 2010) 
Scherm:    291 Watt  
Projector:    339 Watt  
Verbruik overige apparaten: (exergamefitness, 2010) 
T-wall:     200 Watt 
Verbruik lampen:  (hbelectronica, 2010) 
Led slang(40 meter):   45,6*4=182,4 Watt 
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Overige lampen 4*50:   200 Watt 
 
Omdat het wattage afhangt van het nog door de Klup te kiezen exergame apparaat en soort scherm, 
wordt er met gemiddeldes gerekend. Voor een exergame apparaat wordt er gemiddeld 200 Watt 
gerekend en gemiddeld 310 Watt voor een scherm. Dat maakt dat er een verbruik is van 510 Watt = 
510 J/s per exergame apparaatgroep. Dat zijn er 13, dus 510*13=6.630 Watt. 
Dat geeft een totaal van 200+182+6630= 7.012 Watt. 
Daar is er een 10% marge genomen, dus dan komt dat neer op 7713 j/s.  
Bij 8 uur per dag, 5 dagen per week, 47 weken lang, komt dat neer op 7.713*3.600 =  
5*8*47= 14.501 KWh. 
De kosten daarvan zijn; Standaard kosten RWE 155 + heffingskorting = 
(0,0483+0,2142)*14.501=€3806,46. Afgerond zijn de stroomkosten dan €3.807.  
Deze energiekosten samengenomen met de energiekosten van het klimaatsysteem geeft een totaal 
van €5.385 aan energiekosten. 

9.15.2 Kosten verkochte drank 

De verkochte drank heeft als inkoopprijs €0,625. Er is aangenomen dat een op de twee mensen een 

drankje neemt, en dat wil dus zeggen dat er volgens de volgende formule drankjes verkocht zijn; ‘het 

aantal mensen’/2*€0,625= 6815/2*€0,625= kosten verkochte drank. In dit geval bij een gemiddeld 

aantal mensen, en een gemiddelde verkoop, kost dat €2.130. 

9.15.3 Reparatiekosten 

Connect and Play (Connect and Play, 2010) hanteert 7% onderhoud en reparatie kosten op de 
grotere exergame apparaten. De grotere exergame apparaten hebben minstens een aanschafwaarde 
van €10.000 per jaar. Dit houdt in dat er jaarlijkse onderhoudskosten zijn van; 
14.161+14.360+15.672+13.455+13.360 = 71.008*0,07= €4.971. 
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