
 

Crowdfundingactie ‘Bouw mee aan de toekomst van K.C. Harich’ 

Bij de korfbalclub Harich zijn de huidige kleedkamers aan renovatie toe. De korfbalclub in Harich is 
een bindende factor in het dorp Harich en belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Naast de 
korfbalactiviteiten wordt het veld en de accommodatie voor bredere doelen ingezet, zo wordt er op 
de velden het dorpsfeest gehouden en is de accommodatie wekelijks een ontmoetingsplaats voor 
de leden van de korfbalclub en de mensen uit het dorp. 

Eind jaren ’80 is de huidige kleedaccommodatie gebouwd. Dit is toen gebeurd met behulp van 
vele vrijwilligers en veel zelfwerkzaamheden. De accommodatie is dus bijna 30 jaar oud, en het 
gebruik heeft zijn sporen nagelaten. Tevens is de huidige accommodatie (te) klein (3 douches per 
kleedkamer) en het installatiewerk is aan het eind van zijn levensduur. Kort geleden is een 
bouwcommissie in het leven geroepen om te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om de 
kleedaccommodaties weer zodanig te verbouwen zodat er meer ruimte wordt gecreëerd en dat de 
installatie weer gaat voldoen aan de huidige (moderne) eisen (energiezuinig/legionellaproof). 
  
Er is eerst gekeken of het huidige pand ook gerenoveerd kan worden. Gebleken is dat het dak lekt 
en grotendeels vervangen moet worden. Tevens is de uitbreiding van 3 naar 4 douches per 
kleedkamer niet mogelijk in het bestaande gebouw. Wel is de fundering van de huidige 
accommodatie nog goed en dus herbruikbaar. Het opgestelde plan bestaat dan ook uit het op de 
bestaande fundering bouwen van een nieuwe grotere kleedaccommodatie, welke 
installatietechnisch gezien aan de huidige moderne standaarden zal voldoen. 
Met deze nieuwe accommodatie moeten we dan tenminste weer 25 jaar vooruit kunnen. 
 
Hier is geld voor nodig, veel geld. 
 
Naast alle acties, subsidies en andere geldtoezeggingen zetten we een modern middel in: crowd 
funding, om een doel van alle tijden te bereiken: geld inzamelen voor de club.  
Daartoe zoekt de club niet één grote sponsor, maar de medewerking van iedereen die K.C. 
Harich een warm hart toedraagt: de ‘crowd’ dus. 
 
Alle beetjes dragen bij aan het uiteindelijke doel wat we hebben gesteld’ in de komende 10 
weken willen we 10.000 euro inzamelen! 
 
Via de site www.voorjebuurt.nl/kc-harich kunt u ons steunen en een donatie doen. 
 
Alle steun is welkom en daarvoor zijn we u dankbaar.   
 

Bouwt u mee aan een toekomst van K.C. Harich? 


