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ASSEN - Asser Boys wil de kleedkamers verbouwen. De kosten bedragen een slordige 
52.000 euro. De schetsen liggen klaar, maar de financiering is nog niet rond.  
 
door Paul Abrahams  
 
De zondag derdeklasser uit de Drentse hoofdstad vervult een regiofunctie voor de 
zogeheten Topkids. "Dat zijn kinderen uit Noord-Drenthe en Midden-Drenthe met een 
beperking die veel persoonlijke begeleiding nodig hebben", legt Luc Rengers uit. "Vooral 
voor en na de wedstrijd. Hulp bij het omkleden is noodzakelijk. De praktijk leert dat de 
kleedkamers veel te klein zijn. 
 
" Op dit moment telt Asser Boys acht kleedkamers. "Dat worden er door een interne 
herschikking straks zeven", vult voorzitter Jan Puper aan. "Vier kleedkamers veranderen 
niet, de vier andere kleedkamers worden ingrijpend verbouwd tot drie grote kleedkamers 
met aangepaste toiletten en douches. 
 
" In de afgelopen maanden zijn allerhande inzamelingsacties gehouden om de 
verbouwing te kunnen betalen. "We hebben bedrijven benaderd om een financiële 
bijdrage over te maken, fondsen aangeschreven en ook is het mogelijk om onder meer 
mobiele telefoons en cartridges af te geven bij de club. Daarnaast hopen we dat 
spontaan activiteiten plaats vinden als een statiegeld actie of een sponsorloop. Alle 
beetjes helpen. Elke stuiver die wordt overgemaakt is meer dan welkom”. 
 
Puper benadrukt dat de tijd langzaam maar zeker begint te dringen. "Medio maart 
moeten we de knoop doorhakken: go or no go. Dan moeten we besluiten of we het 
traject gaan voortzetten of dat de plannen (tijdelijk) moeten worden afgeblazen. De 
werkzaamheden moeten namelijk worden uitgevoerd in de maanden juni en juli, want in 
augustus beginnen de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Dan moeten de 
kleedkamers weer beschikbaar zijn." Het tweetal benadrukt dat de kosten voor de 
verbouwing flink worden gedrukt, omdat veel vrijwilligers van de voetbalclub bereid zijn 
om de handen uit de mouwen te steken. 
 
 Benefietwedstrijd ACV tegen Achilles 1894 
 "We hopen echt dat het kwartje uiteindelijk de goede kant oprolt. We hebben wel een 
aantal toezeggingen, maar concrete bedragen worden niet genoemd. Wat wel mooi is 
om te vermelden is dat ACV en Achilles 1894 in opmaat naar het nieuwe seizoen een 
benefietwedstrijd gaan spelen. De opbrengst wordt geschonken aan de Topkids."  
 
U wilt meer informatie over de inzamelingsacties van Asser Boys om de verbouwing van 
de kleedkamers voor de Topkids te financieren?  
 
Neem dan contact op met Luc Rengers, 06-54345600. -  


