Wat verwacht u van een sportvereniging in het Westland?:
•
•
•
•
•

Bijdrage aan de gezondheid en welzijn van haar inwoners?
Een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van haar jeugd?
Sociale betrokkenheid bij de Westlandse samenleving?
Uithangbord van Westlandse trots naar de rest van Nederland?
Zich financieel verantwoord organiseren?

C.k.v. Valto denkt aan uw verwachtingen te voldoen:
•
•
•
•
•
•

We zijn een ambitieuze vereniging die qua prestatie de afgelopen 15 jaar van derde klasse
naar overgangsklasse is gegroeid en van 200 leden naar 450 leden;
Ongeveer 300 jeugdleden sporten 3 keer per week, geven trainen of zijn scheidrechter;
We organiseren schoolkorfbal voor alle groepen 3 t/m 5; koningsspelen voor alle kleuters
van De Lier en Westland Korfbal Derby’s voor regio korfbalverenigingen;
We dragen actief bij aan feestweek evenementen; live stream in de kerk tijdens corona en
halen ouderen uit de Triangel op zaterdag naar onze tribune;
We zetten het Westland op de kaart in korfballand door Nederlandse Kampioenschappen op
het hoogste niveau te organiseren;
We zijn ambitieus; sociaal betrokken en ondernemend en weten ons gesteund door leden,
vrijwilligers, kantine inkomsten en een veel trouwe sponsors.

We hebben de gemeente nu nodig!:
•
•
•
•
•

Er is een tekort aan binnen- en buitensport ruimte; u bent deelgenoot van dit probleem
sinds 2010;
Volgens normen van de sportbond (KNKV) is er een tekort aan ruimte van 20%;
We werken NIET met een wachtlijst (dat past niet bij ons doel de jeugd te laten sporten);
wel kampen we al 20 jaar met te drukke sportzalen en/of
onveilige situaties van jeugd die in de winter naar andere dorpen moet fietsen;
De Lier gaat met 800 huizen groeien (een welkome ontwikkeling dat ook past bij onze
ambitie)… echter hiermee worden de genoemde problemen alleen maar erger;
Ruimte voor uitbereiding is beperkt door kassen, wegen en woonwijken.

Wat vragen we?:
•
•
•
•
•

Ruimte voor Sport!
Actie van de gemeente dat de komende jaren er daadwerkelijk ruimte aan sport gegeven
kan worden;
Graag willen we in gesprek met de gemeente om dit samen te realiseren;
in gesprek te gaan met buren en verdere plannen ontwikkelen ter invulling van de ruimte.
Een eerste aanzet is gegeven in ons visie document
We vragen u om de motie die vanavond aan u voorligt vóór te stemmen!

Vanuit de liefde voor korfbal en Valto in het bijzonder is enkele jaren geleden de
supportersbeweging #LierseTrots ontstaan. We willen de gemeenteraad vragen:

Steun ons in #LierseTrots door Ruimte voor Sport te faciliteren!

