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Persbericht 4: 3e kwartaal 2016 

 

SBML zorgt voor warmte, licht en een nieuw geluid 
 

De Stichting Beheer sporthallen Montfoort – Linschoten (SBML) wil zorgen voor prima 
omstandigheden voor de gebruikers van de sporthallen. Daarvoor zijn in de afgelopen 

maanden diverse investeringen gedaan. 
 
Hoflandhal 

Zo is er in sporthal Hofland een nieuwe CV installatie geïnstalleerd. De komende jaren zal 
SBML hiermee een behoorlijke besparing op de kosten kunnen realiseren. Ook is de 
warmwatervoorziening in de Hoflandhal compleet vervangen. Prettig douchen is hiermee 

gewaarborgd. 
 
Het geluid uit de installatie in de Hoflandhal klonk voor velen niet als muziek in de oren. 

Vandaar dat is besloten om de versterker uit 1978 (!) te vervangen voor een exemplaar 
van deze tijd. Inmiddels is het geheel geïnstalleerd. Nu kan er met een draadloze 
microfoon worden gewerkt en kan het geluid in aparte delen van de hal worden toegepast.  

Ook is het mogelijk om eigen muziek af te spelen via een USB aansluiting. 
 

Om de verenigingen en hun activiteiten optimaal voor het voetlicht te kunnen brengen is 
er een folder rek opgehangen bij de beheerdersruimte. Hiermee kunnen verenigingen hun 
sport(vereniging) promoten. 
 

Tenslotte zal er in de nabije toekomst in samenwerking met de SWOM een boekspot 

worden ingericht voor kinderen. Daarover zal later meer worden bekendgemaakt. 
 

De Vaart 

Voor de sporthal in Linschoten staan ook een aantal vernieuwingen op het programma. 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft pas geleden budget beschikbaar 
gesteld om de warmwater voorziening te vervangen. Hierdoor hoopt de stichting dat de 

problemen met de douches zullen zijn verdwenen.  
 

De lichtlijnen in de sporthal (ten behoeve van de verlichting) zullen binnenkort worden 
vervangen alsmede de aansturing ervan.    
 
Reserverings systeem 
Het huidige reserveringssysteem werd door de gebruikers niet erg gebruiksvriendelijk 

ervaren. Vandaar dat SBML een nieuw systeem heeft laten bouwen. Inmiddels is het 
systeem in de testfase beland en hebben een beperkte groep gebruikers hier al mee 
kunnen testen. De eerste berichten zijn erg positief. De opmerkingen die op die avond zijn 

gemaakt zullen worden verwerkt. Ook voor de gebruikers uit Montfoort zal een dergelijke 
avond worden georganiseerd. Binnenkort hopen wij bekend te kunnen maken wanneer het 
nieuwe systeem “live” zal gaan. 
 
 



 

Stichting Beheer sporthallen Montfoort – Linschoten 
 

p/a Verlengde Hoogstraat 43 – A 
3417 EK  Montfoort 

Telefoon: 0348 47 00 13 / 06322 786 20  
 

www.sbml.nl 
info@sbml.nl 

 

 2 Van 2  

 
 

 
Tenslotte hebben wij deze investeringen gedaan zonder de tarieven voor het seizoen 2016 
– 2017 voor de huurders te verhogen. U ziet: wij proberen het sporten voor onze 

gebruikers zo goed en betaalbaar mogelijk te laten plaatsvinden.  
 
 

Namens het bestuur van Stichting Beheer sporthallen Montfoort – Linschoten 
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