
Multitreffer van 1983 tot heden in een notendop en de noodzaak tot uitbreiding. 

 

Sporthal Multitreffer opende in 1983 de deuren. 

Na een aantal moeilijke financiële jaren mocht het bestuur de exploitatie uitbreiden met wat 

meer commerciële activiteiten vanaf 1987. 

Het consultatiebureau vertrok uit de  multifunctionele Multitreffer en het bestuur vond in het 

Gastouderbureau een nieuwe huurder. 

In 1990 verhuisde het Gastouderbureau binnen de muren van Multitreffer en nam IT bedrijf 

MultIT zijn intrek in de vrij gekomen ruimte. 

In de jaren daarvoor, rond 1988, haalde het bestuur de welbekende Lelieshow binnen wat een 

hele gunstige uitwerking had op de negatieve exploitatie. 

Toen in 2001 de Lelieshow ophield te bestaan moest het bestuur van stichting sporthal 

Multitreffer op zoek naar een oplossing voor het ontstane financiële gat wat was 

achtergebleven door het wegvallen van de Lelieshow. 

Mede in opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Zijpe, destijds, kwam het 

bestuur van de Multitreffer met de oplossing in de vorm van een Sportschool/Fitnessschool 

namelijk Multifit. Dit dichtte het financiële gat van de Lelieshow ruimschoots en was tevens 

voor de lange termijn een schot in de roos. 

Omstreeks 2011 groeide het inmiddels groot geworden MultIT, uit zijn jasje en vertrok naar 

een eigen onderkomen elders in het dorp. De vrijgekomen ruimte bleek ideaal voor de 

bibliotheek die in opdracht van de Gemeente moest bezuinigen en dus een kleinere 

compactere ruimte wel zag zitten, Zo geschiedde en verhuisde de bibliotheek binnen de 

multifunctionele Multitreffer muren om op deze manier verder te kunnen en te overleven in ’t 

Zand. 

Op zijn beurt groeide Multifit uit zijn jasje en in samenwerking met de Gemeente realiseerde 

de Stichting Sporthal Multitreffer de verhuizing van Multifit naar de voormalige bibliotheek 

die behoorlijk groter was en dus paste bij de groei van de sportschool. Dit is gerealiseerd in 

2013 waarbij de Gemeente de huurprijs van de Fitness school bepaalde voor de stichting. 

 

Waarom Nieuwbouw/verbouw? 

-Het verenigingsleven in ’t Zand groeit (snel). 

-Grotere vraag dan aanbod 

-Gymzaal is volledig afgekeurd om meerdere redenen  

-2014 beleid gemeente Bibliotheek verhuizen naar scholen. 

-5 jaar bestuurlijke inzet voor uitbreiding 

-Nog multifunctionelere rol voor Multitreffer 

 

Ons oorspronkelijke plan was een nieuw te bouwen sportzaal aan de achterkant van de 

Multitreffer maar door het verdwijnen van de bibliotheek naar de brede school en daarmee het 

verdwijnen van een maatschappelijke ruimte binnen onze muren ontstond de unieke 

mogelijkheid om een sportzaal inpandig te creëren. Aangezien de urgentie van vervanging 

van de gymzaal is dit een unieke kans om het te combineren. Door de huidige afgekeurde 

gymzaal en de aangrenzende ruimte (voormalige bibliotheek) te vervangen door 

nieuwbouw/verbouw van een sportzaal kunnen wij als bestuur aan de vraag van verenigingen 

en scholen voldoen. De maatschappelijke functie blijft zodoende en de scholen maken van de 

mogelijkheid gebruik om goed en degelijk bewegingsonderwijs aan te bieden. Wij exploiteren 

de accommodatie Multitreffer al sinds 1983 met veel enthousiasme en toewijding en doen dit 

samen met de gemeente en met deze vernieuwbouw leggen we samen een nieuw fundament 

voor een prachtige sportieve toekomst. 
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