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Krombos 23
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Oss/Uden, 28 mei 2020

Inspreektekst voor de raadsvergadering van 28 mei 2020
Geacht College, Leden van de raad,
Per mail vroegen wij u om een subsidie als bijdrage in de huisvestingskosten van MBV De Wissel.
Met gekrenkte trots, want we wilden het gigantische gat in de begroting zelf zien te dichten.
Aangezien oplossen door verhoging van de contributie een verdrievoudiging van de contributie zou
betekenen en een negatieve spiraalbeweging in gang zou zetten van opzeggingen en verdere
verhogingen van de contributie is daar met enige realiteitszin geen oplossing te vinden. Uiteindelijk
zou, door steeds weer hernieuwde (exorbitante) verhogingen een steeds grotere leegloop optreden
met als te verwachten resultaat dat de contributie oploopt naar 1000 euro per jaar per lid of meer en
dat daarmee het einde van de vereniging in zal worden geluid.
De weg die we in gedachten hadden was het verwerven van extra inkomsten door workshops en
dergelijke op te zetten, waardoor gelden van buiten de vereniging gegenereerd zouden kunnen
worden. Covid 19 heeft daar een dikke streep door gehaald. De gaten die nu in de begroting ontstaan
kunnen we niet zo maar even inlopen en bedreigen het voortbestaan van MBV De Wissel, sinds 43
jaar een vaste waarde in het Osse landschap. Een vereniging die het verleden van Oss levend wil
houden door modellen van gebouwen uit het verleden op schaal weer tot leven te brengen. Een
vereniging die de aangesloten ouderen lichamelijk en geestelijk in beweging kan houden. Een
vereniging die jongeren in contact wil brengen met het verleden, maar ook met moderne technieken
en vaardigheden wil leren omgaan, door gebruik te maken van toegepaste automatisering, 3D
CadCam technologieën. Vandaar dat we u om een financiële ondersteuning in deze bijzondere tijden
vroegen.
Het voelt vreemd om dit verhaal nu aan u toe te lichten, want nog voordat onze brief aan u, College en
leden van de raad, door u behandeld is hebben we de afwijzing al ontvangen.
Bizar dat onze vereniging financieel ten onder dreigt te gaan.
Bizar, in een periode waar meerdere nieuwe leden zijn ingeschreven.
Bizar, nu we wellicht de mogelijkheid hebben de gebouwen van het voormalige kinderdagverblijf aan
de Jeneverbes over te kunnen nemen, mits we daarvoor een stuk grond kunnen vinden waarop deze
gebouwen opnieuw opgebouwd kunnen worden. Om op te kunnen bouwen is grond nodig. Grond die
wij niet zelf kunnen verwerven, maar waarvoor we, zoals in het verleden ook andere verenigingen
deden, een beroep op de Gemeente zullen moeten doen. Ook daarvoor zouden we ons tot u willen cq
moeten richten.
Vandaar dat we u, aanvullend op het inmiddels afgewezen subsidieverzoek, zouden willen vragen of
het enig nut heeft u om een bereidwillige medewerking te vragen in deze. Zo niet willen we dat graag
eerlijk weten. Dan weten we of MBV De Wissel na 43 jaar nog toekomst heeft in de gemeente Oss.
Dank u wel voor uw aandacht.
Namens Modelbouwvereniging De Wissel
Jan van Berkensteijn, voorzitter
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