Tegelen, 22 oktober 2017

Betreft: Brandbrief toestand velden THC en vervanging

Geachte Gemeenteraad,
Geacht College van B&W,

Mijn naam is Marcel Dahmen en ik schrijf deze brief als voorzitter van de
Tegelse Hockey Club.
Naar aanleiding van de mail van dhr. van Rijn, aan mij verzonden d.d. 20-102017 (zie bijlage 1) is ons schriftelijk bevestigd dat het college van B&W van
de gemeente Venlo het voornemen heeft (lees: besloten heeft) de renovatie
van de toplagen van de twee semiwatervelden van de Tegelse Hockey Club
uit te stellen van 2018 naar 2019. Daarbij is het voorstel dat de bijdrage van
de vereniging voor de vervanging van de basis voorziening (dus voor zand
ingestrooid kunstgras) 50% moet gaan worden (kosten voor de vervanging
bedragen EUR 225.000,-. Dit betekent middels een 50% eigen bijdrage van
de vereniging dat we als vereniging EUR 112.500,- per veld moeten bijdragen
in 2019. Indien er sprake is van vervanging naar een waterveld zou de
bijdrage van de vereniging EUR 112.500 worden voor een basisvoorziening
en EUR 225.000,- voor een waterveld!!.
Het zal u niet vreemd in de oren klinken dat wij dit nieuws met grote verbazing
en verontwaardiging hebben ontvangen. Zowel inhoudelijk maar ook qua
timing. Immers afspraken zoals gemaakt tussen gemeente en vereniging
worden om vijf minuten voor twaalf teruggedraaid. En erger nog spelregels
(het verhogen van eigen bijdragen voor de club) worden gedurende het spel
gewijzigd! Een situatie die voor het bestuur van de Tegelse Hockey Club
volstrekt buiten proportie en niet acceptabel is.
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Wat is het geval?
Reeds meerdere jaren (vanaf 2014) is de problematiek rondom de onveilige
situatie van de twee semiwatervelden bekend bij de gemeente Venlo
(eigenaar en verhuurder van de velden aan de Tegelse Hockey Club). Twee
semi watervelden waarvan de gladheid, als gevolg van de slechte staat van
de velden, zorgt voor onveilige situaties met vele valpartijen en ernstige
blessures als gevolg.
De gemeente Venlo heeft de onveilige situatie en de hoge mate van urgentie
om beide velden te renoveren onderkend. Het veelvuldig gepleegde extra
onderhoud en behandeling van de versleten velden door zowel de gemeente
Venlo als door gespecialiseerde bedrijven hebben geen effect gehad. In
februari 2017 heeft de gemeente aan ons als bestuur kenbaar gemaakt dat
aan de onveilige situatie paal en perk gesteld moet worden. Dit middels het
vervroegd vervangen van de twee semi watervelden door een zandveld en
een kunstgras waterveld. Ambtelijk is de toezegging gedaan deze vervanging
(renovatie) te vervroegen van 2019 naar 2018. Een noodzakelijke stap die
ons inziens, gezien de onveilige situatie, niet terug te draaien is!
Op dit moment is de situatie zo dat er nog steeds sprake is van een zeer
onveilige situatie. Getuige ook weer de vele valpartijen met (ernstige)
blessures als gevolg (zie hiervoor ook bijlage 2: overzicht klachten en
meldingen onveilige situaties)! Het betreft hier slechts een "greep" uit de vele
meldingen die ons schriftelijk, maar ook mondeling, bereiken. Dieptepunt in
dezen is geweest het weekend van 17 september waarin in een wedstrijd een
speler twee banden in de schouders heeft gescheurd en een andere speler
zijn pols heeft gebroken als gevolg van de slechte conditie van het veld!
Volstrekt, maar dan ook volstrekt onacceptabel!
Wij zijn op dit moment als bestuur in gesprek met de persoon die zijn pols
gebroken heeft. Deze persoon is voornemens het bestuur van de Tegelse
Hockey Club aansprakelijk te stellen. Een aansprakelijkheidsstelling die, als
dit van toepassing is, wij als bestuur van de Tegelse Hockey Club direct
zullen doorsturen naar de gemeente Venlo. De gemeente Venlo immers is
eigenaar van de velden en verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie van
dat wat geacht mag worden veilig te zijn.
Met de KNHB lopen al geruime tijd gesprekken met betrekking tot onveiligheid
van velden op ons Sportpark Vrijenbroek. Wij hebben steeds nog begrip bij de
KNHB kunnen creëren door telkens maar weer uit te leggen dat er korte
termijn acties lopen om de gladheid te bestrijden (middels onderhoud en
verzorging van de velden) en dat renovatie van beide velden voor 2018
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gepland staat. Geen ideale situatie zo wordt ook onderkend door de KNHB
(immers onderhoud en behandeling doet niets af aan de gladheid waarvan
sprake is) echter men begrijpt het probleem waar we als vereniging mee
zitten. De KNHB kon hiermee vooralsnog akkoord gaan omdat binnen
afzienbare tijd (lees zomer 2018) overgegaan zou worden tot vervanging. Nu
het besluit van uitstel naar 2019 door het college is genomen heeft de KNHB
aangegeven dat dit voor het spelen van veilige wedstrijden voor hen niet meer
acceptabel is. Het afkeuren van de twee velden, met alle gevolgen van dien
ligt ons inziens dan ook in lijn der verwachting. Vanuit de KNHB krijgen we,
ook naar aanleiding van de klachten, valpartijen en blessures die maar blijven
komen, vragen wat er gaat gebeuren om deze situatie met hoge urgentie te
keren (zie ook de laatste mail d.d. 17-10-2017 gestuurd vanuit het
districtskantoor Zuid Nederland. Een mail gestuurd door Mw. Renskje de Wit,
waarin de vraag (wederom) gesteld wordt wat wij er als vereniging aan doen
zodat alle teams veilig bij ons kunnen spelen?).
Naast dit alles verwijs ik ook nadrukkelijk naar de mail van dhr. Peter van
Rijn (ambtenaar gemeente Venlo) met daarin opgenomen de volgende
zinsnede: "consequentie van uitstel van deze renovaties kan leiden tot
afkeuring van velden, zodat verenigingen geen adequate voorziening ter
beschikking hebben". Een volstrekt onacceptabel vooruitzicht zo stellen wij
als bestuur van de Tegelse Hockey Club!
Dan nog een opmerking met betrekking tot de timing van de boodschap dat
renovatie uitgesteld gaat worden: Sinds het moment dat wij groen licht
hebben gekregen van de gemeente Venlo (februari 2017) zijn wij als bestuur
volop aan de slag om de vervanging van beide toplagen te kunnen realiseren.
Voor de voorgenomen realisatie van een zand ingestrooid kunstgrasveld en
de voorgenomen realisatie van een waterveld is een additionele financiering
nodig van EUR 112,500,- . Een financiering die wij als vereniging zelf moeten
opbrengen (overigens is ook dit nieuw beleid waarmee we door de gemeente
geconfronteerd zijn aanvang dit jaar, echter beleid waar we ons als vereniging
aan geconformeerd hebben. Er was immers geen keuze!). Een financiering
waarmee wij als bestuur al geruime tijd druk doende zijn deze te realiseren.
Wij hebben goedkeuring van Stichting Waarborgfonds Sport (een traject
waarvoor overigens ook kosten zijn gemaakt door de vereniging). SWS staat,
op basis van onze (gezonde) financiële situatie, voor 50% garant voor de
lening die wij als vereniging aan moeten gaan om renovaties van de beide
toplagen te kunnen realiseren. De gemeente Venlo heeft toegezegd voor de
andere 50% garant te staan. Met deze goedkeuring op zak zijn wij op dit
moment bezig met twee banken (Rabobank en Triodos Bank) om offertes tbv
de financiering uit te onderhandelen.
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Afgelopen vrijdag 13 oktober hebben wij onze leden middels een informatieve
ledenvergadering geïnformeerd over van de stand van zaken. Vrijdag 1 O
november a.s. staat een besluitvormende algemene ledenvergadering
gepland. Hier moet, vanuit de leden, de goedkeuring gaan plaatsvinden dat
we:
1) een zand ingestrooid en een waterveld gaan aanleggen
2) we als vereniging een lening aangaan van EUR 112.500,3) we als bestuur goedkeuring vragen voor een contributie verhoging van
EUR 25 (immers dit is nodig om de additionele kosten te dekken voor de
renovaties)
Op basis van de informatieve AL V stellen wij vast dat, ondanks de zeer forse
contributie verhoging van EUR 25, de leden inzien dat renovatie bittere
noodzaak is en dat goedkeuring verleend gaat worden 10
november a.s. tijdens de besluitvormende ALV!!

Geachte gemeenteraad van Venlo,
Ik schrijf u namens het bestuur van de Tegelse Hockey Club deze
"brandbrief' met de volgende vragen:
1) Kunt u zich als gemeenteraad van de gemeente Venlo er sterk voor maken
dat het voorgenomen besluit van het college om het niet renoveren van de
twee semi watervelden bij de Tegelse Hockey Club omkeerbaar wordt
gemaakt?
2) Is het mogelijk om, ook al zou het voorstel van het college voor uitstel van
renovatie in zijn algemeenheid binnen de gemeente Venlo, de Tegelse
Hockey Club een 'status aparte' te geven en dat renovatie van de twee semi
watervelden bij de Tegelse Hockey Club in 2018 kan plaatsvinden? Dit met
als absoluut en keiharde argument dat de VEILIGHEID op dit moment niet
meer gewaarborgd kan worden? Dit onder de financiële condities zoals deze
met elkaar afgesproken zijn.
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Ik hoop dat ik u middels dit schrijven de noodzaak heb kunnen aantonen van
het wel renoveren van de beide toplagen van de velden bij de Tegelse
Hockey Club en wel zo spoedig mogelijk in 2018, uitstel is GEEN optie! Het
gaat om het renoveren, maar veel meer nog gaat het om de VEILIGHEID van
onze leden en van de ons bezoekende teams die wij als bestuur van de
Tegelse Hockey Club niet meer kunnen garanderen. Een volstrekt
onacceptabele situatie!

Mocht u vragen hebben hierover dan ben ik direct bereikbaar middels
onderstaande contactgegevens:
marceldahmenthc@gmail.com
06 53 38 33 07
In afwachting van uw antwoord verblijf ik,
Hoogachtend,

Marcel Dahmen
Voorzitter Tegelse Hockey Club

Bijlage 1: Mail Peter van Rijn d.d. 20-10-2017
Bijlage 2: Inventarisatie klachten op wedstrijdformulieren
Bijlage 3: Mail KNHB aan THC d.d. 17-10-2017
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Gma,1 • FW: toplaagrenovatie kunstgrasvelden VHC
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Gmail
FW: toplaagrenovatie kunstgrasvelden VHC
Rijn van, Peter (PHM) <p.vanrijn@venlo.nl>
Aan: "Marcel Dahmen (marceldahmenthc@gmail.com)" <marceldahmenthc@gmail.com>

20 oktober 2017 om 11 :14

Zie bijgaand.

Met vriendelijke groet,

Peter van Rijn
Beleidsadviseur A Sport

Gemeente Venlo I Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo
M: +31 6 54750691

I

I

Team Participatie en Individuele Ontplooiing

Postbus 3434, 5902 RK Venlo

1 E: p.vanrijn@venlo.nl 11: wwwvenlo.nl
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Van: Rijn van, Peter (PHM)
Verzonden: dinsdag 17 oktober 2017 16:53
Aan: 'voorzitter@vhcvenlo.nl'
Onderwerp: toplaagrenovatie kunstgrasvelden VHC

Hallo Leopold,

Zoals je wellicht weet zijn de toplaagrenovaties van veld 2 en veld 3 van VHC toegevoegd aan het
vervangingsinvesteringsplan 2018. Dit is ook voorbesproken met de accommodatieman van jullie vereniging.
Helaas heeft het college op 11 juli 2017 besloten dat de investeringen in deze renovaties worden
vooruitgeschoven naar 2019 (voorportaal vervangingsinvestering) Dat betekent dat er in 2018 geen
https:/ /mai l .goog Ie .com/mai l/u/0/?ui =2&ik=ac39b9694b&Jsver= ... w=pt&search =i nbox&th= 15f390fe 7993460c&s1ml= 15f390fe 7993460c
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toplaagrenovaties (zowel VHC als THC niet) plaats kunnen vinden als de gemeenteraad akkoord gaat met de
door het college voorgestelde programmabegroting
Daarnaast heeft het college aangegeven het beleid zodanig te willen herzien dat van verenigingen een significant
hogere eigen bijdrage wordt verlangd bij toplaaqrenovatres. De consequenties van deze maatregelen (uitstel van
renovatie met een jaar en een hogere budraqe vaststellen) zijn kenbaar gemaakt aan de wethouder Dit heeft 1n
tweede termijn (september 2017) niet geleid tot een ander standpunt van het college

De consequentie van de maatregelen is intern als volgt verwoord
Het verlangen van een hogere eigen bijdrage (50 ipv 10%) van de beide verenigingen behoeft een toelichtmg. Het
vigerende beleid buitensportaccommodaties merkt zand ingestrooide hockeyvelden aan als een basisvoorziening
(een voorziening die de gemeente aanlegt en onderhoudt met gemeentelijke middelen). Als veren,gingen een
hogere kwaliteitsveld willen. zijn de meerkosten hiervoor volledig voor rekening van de clubs. In het IP-voorstel 1s
rekening gehouden met per vereniging één hogere kwaliteitsveld. Daarop is de eigen bijdrage van€ 50.000
gebaseerd (in dit geval dus bij toeval 10% van de totale investering)
Door van verenigingen 50% te verlangen van de gemeentelijke investering. worden verenigingen geconfronteerd
met nieuw beleid waarbij een fikse eigen bijdrage wordt gevraagd, zonder dat ze de gelegenheid hebben gehad
om voor deze mvestering te reserveren. Veren,gmgen zien dit als het veranderen van de spelregels tijdens de
weostrijä.
Een vereniging krijgt veelal geen lening zonder volledige garantie van de overheid (of Stichting Waarborgfonds
Sport). Dat zou betekenen dat de renovatie zonder SWS en gemeentegarantie geen doorgang kan hebben.
Een overgangsregeling is hier minimaal op zijn plaats Optie 1s dat de gemeente investeert conform plan en dat
het beleid aangepast wordt (nieuwe sportnota 2019). zodanig dat blJ volgende mvesteringen 50% vanwt de
verenigingen dient te worden meegefinancierd voor een zand ingestrooid kunstgrasveld Voor een hogere kwaliteit
veld dienen de meerkosten volledig door de veremging te worden gefinancierd. Zoals gezegd dient het beleid
hierop te worden aangepast. Verenigingen hebben dan de kans om te reserveren voor deze investering.
De toplaagrenovaties zijn een jaar vooruitgeschoven (2019 tpv 2018). Dat betekent dat ais de investering conform
advies vooruitgeschoven wordt naar 2019. de btw in ieder geval kostprijsverhogend wordt. Een kostenpost van
€ 210. 000 die dan conform advies voor de helft voor rekening komt van de verenigmgen. In de overweging van de
keuze voor het definitieve wtvoeringsjaar dient hier rekening mee te worden gehouden.
Consequentie van unsiet van deze renovaties kan leiden tot afkeurmg van velden. zodat verenigingen geen
adequate voorzienmg ter beschikking hebben ·

Ik heb dit ook gedeeld met Marcel Dahmen van THC. Als je hieromtrent vragen hebt. ben ik graag bereid je te
woord te staan

Met vriendelijke groet,

Peter van Rijn
Beleidsadviseur A Sport

Gemeente Venlo I Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling I Team Participatie en Individuele Ontplooiing
Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo

I

Postbus 3434, 5902 RK Venlo

M: +31 6 54750691 1 E: p.vannJn@venlo nl 11:

www venlo.nl
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Denk aan het milieu: is het echt nodig dit mailtje te printen? **************************************h*"******d****h****
******* Het is mogelijk dat er tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Indien er sprake is van een besluit zal de
vastgestelde versie per post aan u worden toe gezonden. Indien er sprake is van overige mededelingen adviseren
wij u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen. ******************************
************************************
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Klaas Beurskens <klaasbeurskens@z1ggo nl>
Aan Marcel Oahmen <marceldahmenthc@gma,1 com>
De breel wil ,k gebroeken als antwoord op deze vraag

Van: Germaine Steijn <germameste11n@gma1I com>
Datum: donderdag 19 oktober 2017 19.10

Aan: Klaas Beurskens <klaasbeurskens@z,ggo nl> "Niels Boots (jeuqdcoördinator THC)"
<melsboots@hotma1I corn>
Onderwerp: Fwd: Tegelen - conditie veld(en)

Hallo Klaas en Niels.

Zou iemand een antwoord op deze marl naar de bond kunnen sturen?

Groeqes Germa,ne

Begin doorgestuurd bericht

Van: KNHB Distnctsxantoor Zuid Nederland <d1smct-zn@knhb

"'>

Onderwerp: Tegelen - conditie veld(en)

Datum: 17 oktober 2017 10:56:57 CEST
Aan: "Tegelen wedstnjdsecr 1urnoren (w~j@tege1sehockeyclub nl)" <WSj@legelsehockeycluo ·11>. "Tegelen
secretanaat (secretanaat@tegelsenockeyclub nl)" <Secretanaat@tegelsehockeyclub nb "Tegelen
wedstrudsecr senioren (wss@tegelsehockeyclub nl)" <Wss@tegelsehockeyclub nbKopie: KNHB o,strictskantoor Zuid Nederland <d1stnct-zn@knno nl>. Chantal Mies
<Chantal m,es@knhb nl>

h1lps.l/ma11.ooogle.com/ma1l/uJO/?u1 2&1k :1c39b9694b&1aver=
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Goedemorgen

We zijn mrmddels halverwege de herfstcompetit,e D,t ,s voor ons een moment om alle opmerkingen op net
OWF nogmaals te analyseren We kijken naar de opmerkingen waar we niet direct actie op hebben
ondernomen. maar die wel meermaals voorkomen B1J Jullie veren1g1ng ,s het ons opgevallen dat we
meerdere keren opmerkingen hebben ontvangen over de condme van Jullie veld(en)

Graag ontvangen wij van Jullie bencht wat julhe n,er als vereniging aan (gaan) doen zodat alle teams veilig
b1J Jullie kunnen spelen
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