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Betreft: Instandhoudingsbijdrage

Geacht college,
Hierbij verzoeken wij u om verhoging van de instandhoudingsbijdrage op grond
van de door u op 17 mei 2016 verstrekte brief (kenmerk l-WL/2016/824).
Op 12 oktober 2016 hebben wij met wethouder Hendriks overlegd over de
bestaande situatie bij Olympia’18, waarbij expliciet is gesproken over het tekort
aan kleedaccommodaties en de wens om de realisatie van een kunstgrasveld..
Onderstaand onze motivatie:
De accommodatie dient in overeenstemming te worden gebracht met de omvang
van de vereniging, hetgeen betekent dat er kleedaccommodaties bijgebouwd
dienen te worden (minimaal 2!) om aan de vraag op de zaterdag, maar ook op
trainingsavonden te kunnen voldoen. Nu worden op trainingsavonden kleedlokalen
gedeeld, en mochten er onverhoopt (inhaal)wedstrijden door de week zijn, dan
worden kinderen verzocht zich thuis om te kleden en te douchen. Daarbij zou het
gewenste kunstgrasveld tevens mee genomen moeten worden, mede ook
vanwege intensiteit van gebruik. Het blijft vreemd dat de grootste sportvereniging in
de gemeente hierin niet gefaciliteerd wordt. Het zou voor de gemeente toch juiste
een uithangbord moeten zijn om dit in de kern Boxmeer te realiseren. Dit laatste
overigens in perspectief, in verband met de huidige discussie over kunstgras.
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Samengevat verzoeken wij u hierbij om de verhoging per direct door te voeren
zodat de genoemde plannen kunnen worden uitgevoerd.
Tot het geven van andere toelichtingen zijn wij uiteraard graag bereid..

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur BSV Olympia ‘18
Jan van Hout
penningmeester
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