AGENDA – BIJEENKOMST VOETBALVERENIGINGEN

(Stadhuis, dinsdag 19 april 2022 19:00-22:30 uur)

Vanaf 18:45u Inloop met koffie en thee.
19:00u Welkomstwoord van gespreksleider Henk Bolhaar met een introductie op de avond en een korte
terugblik op de clustering van sportparken.
19:10u Wethouder Sport Niels van den Berg geeft een toelichting op het gemeentelijke beleid m.b.t. de
clusteringsopgave.
19:20u Projectleider Clustering Robert Schrama geeft een toelichting op de kaders van de clustering. Welke
sportparken worden afgestoten, welke blijven behouden en op welke sportparken de komende jaren
wordtgeïnvesteerd, met voorbeelden van het beoogde gezamenlijke gebruik op deze parken.
19:30u Verenigingen gaan met elkaar in gesprek, waarbij bestuurders plaatsnemen aan een 4-tal tafels
volgens de indeling als gebruikelijk vanuit de FEV (https://www.feenvo.nl/over-ons/):

•

Verenigingen wordt gevraagd om over de volgende punten het gesprek aan te gaan (dit van de voren
graag voorbespreken als bestuur):
o Welke kansen en oplossingen kan de clustering (binnen de gestelde kaders) jullie als
vereniging bieden om een toekomstbestendige vereniging te worden of blijven?

o
o
o

Welke bezwaren loop je nu tegenaan om mee te gaan in de voorgestelde clusters? (Dit zijn:
Zuid, Diekman en Oost/Glanerbrug, of ruimte bieden voor een andere vereniging binnen de
bestaande voetbalvelden/accommodaties op je sportpark)
Hoe kunnen andere verenigingen jullie hierbij helpen, of hoe kan jij anderen helpen?
Welke duidelijkheid vanuit de gemeente is behoefte aan m.b.t. de clustering?

•

De bestuursleden van de FEV schuiven als gespreksleider aan per tafel, maar het woord is aan de
verenigingen.

•

Vanuit de gemeente/Sportaal zullen notulen gemaakt worden van de gesprekken.

20:00 uur Terugkoppeling per tafel door de gespreksleider of notulist.
20:20 uur Samenvatting vanuit Henk Bolhaar van de genoemde punten.
20:30 uur Toelichting op het volgende agendapunt, waarbij de tafelindeling nu in het teken zal staan van de sportparken die herontwikkeld worden of behouden blijven. De vervolggesprekken zijn als volgt ingedeeld per tafel:
[1] Cluster Zuid, [2] Cluster Oost/Glanerbrug, [3] Cluster Diekman, en [4] Sportparken die open blijven en binnen
de bestaande voetbalaccommodaties ruimte bieden voor aansluiting van een andere vereniging:

•

Verenigingen nemen plaats bij het cluster waar zij onderdeel van uitmaken in de al lopende gesprekken.
De andere verenigingen bepalen zelf bij welke tafel / cluster zij aanschuiven.

•
•

Een vereniging kan na 15 minuten besluiten om van tafel / cluster te wisselen.

•

Verenigingen bespreken welke ruimte dit cluster of sportpark biedt en op welke wijze de verenigingen
zich hier in gezamenlijkheid kunnen huisvesten.

•

Verenigingen maken vervolgafspraken om deze samenwerkingsvormen met elkaar verder uit te werken.

Verenigingen geven aan waarom zij willen aansluiten bij dit cluster of sportpark en wat zij kunnen
bijdragen aan de samenwerking met de andere verenigingen binnen dat cluster.

21:00 uur Terugkoppeling per tafel / cluster door de gespreksleider of notulist.
21:20 uur Samenvatting vanuit Henk Bolhaar met de conclusies van deze avond.
Hierbij wordt tevens het tijdspad geschetst voor het vervolg en de daarbij behorende afspraken.
21:30 uur Afsluiting van de avond met een slotwoord vanuit de wethouder Sport, en mogelijkheid tot een
afsluitende borrel om informeel met elkaar na te bespreken.

