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Joppe Verhoeks

Van: Henk van de Wetering <henk.vandewetering@nocnsf.nl>

Verzonden: maandag 18 december 2017 10:15

Aan: Erik Heinrich

CC: Joppe Verhoeks; Richard Veldt; Oswald Velthuizen; Jan Streefkerk; 

dickvandeest@telfort.nl; Paul; Koen Beenen; t.rutten@hospitality-groep.nl

Onderwerp: Reactie stuurgroep sportpark Wilhelmina

         

Geachte heer Heinrich, beste Erik, 

  

De stuurgroep ‘Sportpark Wilhelmina’ heeft zich gebogen over uw reactie d.d. 1 december 2017.  

  

Teleurstelling 

Het moet ons allereerst van het hart dat wij zeer teleurgesteld zijn in uw reactie. De stuurgroep is unaniem van 

mening dat u geen recht doet aan de door ons ingebrachte punten.  

U wekt de indruk dat de Rapportage RIET onder voorwaarden wordt geaccepteerd voor zover dat in de 

uitgangspunten van de gemeente past. De cijfers uit deze rapportage worden gehanteerd maar volledig uit verband 

gehaald. Daarbij is de inzet WSW met een verplichtend karakter ergens ongevraagd in het proces gevoegd. Er dreigt 

een verwarrende rol van WSW-ers onder begeleiding van de gemeente die werkzaamheden van een aannemer gaan 

uitvoeren. Voor de verenigingen is de inzet van WSW-ers geen issue die op dit moment moet worden 

bediscussieerd. Dit kan eventueel aan de orde komen in overleg met de toekomstige stichting en aanbesteding van 

de werkzaamheden. Uw huidige insteek en berekeningen belasten de eventuele overdracht onnodig.  

  

Overleg 20 november 

Wij herhalen hetgeen we in het overleg van 20 november hebben aangegeven (zie het verslag van Joppe Verhoeks). 

Wij vinden het niet nodig deze punten nog een keer toe te lichten in een tweede overleg met de heer Rutten.  

  

Uw voorstel 

We verzoeken u met een realistisch voorstel te komen zoals bedoeld in het overleg van 20 november jl. Met name 

de jaarlijkse bijdrage in de tot nu toe door u gehanteerde tabellen zal door het bestuur van de toekomstige stichting 

bij lange na niet geaccepteerd kunnen worden om tot een gezonde financiële start te komen.  Naast de onterechte 

inbreng voor de inzet van WSW-ers, is ook de aanname uit opbrengst van huur hotels discutabel. Dit vanwege de 

door de KNVB ingezette verlenging van het voetbalseizoen. 

Wat ons betreft dient de basisbijdrage van de gemeente gebaseerd te zijn op de rapportage van bureau RIET, met 

daarbij als kanttekeningen: 

• het technisch onderhoud wordt inclusief het maaien door een aannemer uitgevoerd; de verenigingen willen 

zelf een aantal werkzaamheden uitvoeren conform de matrix die is opgenomen in de rapportage van de 

stuurgroep (mei 2017); 

• een voorstel op basis van het huidige sportpark, zonder kunstgrasveld en eventueel op basis van het hebben 

van 1 kunstgrasveld; 

• andere punten zoals aangegeven in het overleg van 20 november worden in uw voorstel meegenomen. 

  

Zo kan het niet verder: voor de leden en voor de stuurgroep! 

De stuurgroep is, ondanks de teleurstelling over het proces tot nu toe, nog steeds van zins er namens de 

verenigingen alles aan te willen doen om tot een kwalitatief goed sportpark te komen. Helaas bewijst ook het 

huidige voetbalseizoen dat dit voor het sportpark bij lange na niet op gaat. De gemeente Renkum kan op dit 

moment voor de inwoners van Renkum geen sportpark ter beschikking stellen waar de ca. 1000 leden bij weer en 

wind met plezier kunnen trainen en wedstrijden spelen. De laatste jaren hebben we al veel leden verloren aan clubs 

in omliggende gemeenten, waar de sportcomplexen aanzienlijk betere voorwaarden kennen. Dat kan toch niet de 

bedoeling zijn. We hopen dat u zich ook realiseert dat de inzet van ons als vrijwillige bestuurders ook z’n limieten 

kent. Onze leden vragen zich bijvoorbeeld steeds meer af wanneer alle gesprekken eens tot een zichtbaar resultaat 

(fatsoenlijk te bespelen sportvelden!) leiden. 
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Wat ons betreft is de tijd van ‘onderhandelen’ nu voorbij en zien wij uw voorstel, zoals hiervoor bedoeld, tegemoet. 

  

Namens de stuurgroep, 

 

Henk van de Wetering 

06 51 34 84 11 

We winnen veel met sport! 

NOC*NSF is een vereniging naar Nederlands recht en geregistreerd in het handelsregister te Arnhem 

onder nr. 09059703. 

Op overeenkomsten met NOC*NSF zijn uitsluitend de door NOC*NSF gehanteerde algemene voorwaarden 

van toepassing. U kunt onze algemene voorwaarden nalezen en uitprinten op onze website: 

www.nocnsf.nl/algemenevoorwaarden 

Op dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is een disclaimer van toepassing. De disclaimer kunt u vinden op 

www.nocnsf.nl/disclaimer. 


