Delden, 26 maart 2019
Best SV Delden lid,
Eind 2013 heeft de gemeente Hof van Twente een accommodatievisie opgesteld waarin voor de
sportaccommodaties in Delden wordt gesproken over toekomstbestendigheid en multifunctionaliteit. Twee
sportaccommodaties in Delden (sporthal de Reiger en sportpark De Mors) zijn aan vervanging toe. Vier
verenigingen, te weten: handbalvereniging DHV, korfbalvereniging Zwart-Wit, voetbalvereniging SV Delden en
volleybalvereniging DEVOC, slaan samen met Stichting Beheer Registergoederen Stad-Delden (SBR) de handen
ineen om de herinrichting van sportpark De Mors te realiseren. Het uitgangspunt is om te komen tot een
duurzame sportaccommodatie en een duurzame toekomst van de verenigingen.
In de afgelopen periode is er in de stuur- en werkgroepen heel veel nagedacht en gesproken over thema’s zoals
bouw en infrastructuur, identiteit, horeca, vrijwilligers, financiën en de organisatiestructuur. Hieronder volgt
een korte samenvatting.
SAMENVATTING
We hebben met elkaar gekozen voor een organisatiemodel waarin de SBR verantwoordelijk wordt voor de
exploitatie van de sporthal en de algemene vergaderruimten en dat de verenigingen een rol vervullen bij de
exploitatie van de sportkantine. Dit gaat middels een stichting horeca, die verantwoordelijk wordt voor het
resultaat van de exploitatie. De verenigingen zijn alle vier vertegenwoordigd in deze stichting, zodat er vanuit de
verenigingen zeggenschap is over zaken zoals openingstijden, productvoering, prijsbeleid en uitstraling van de
horeca. Gezamenlijk trekken we op om met de leden van de verenigingen de bemensing van de horeca te
organiseren. We hechten daarbij waarde aan deskundige ondersteuning en hebben hier in onze
exploitatiebegroting rekening mee gehouden.
Ons uitgangspunt is dat de sportkantine van sportpark De Mors ons ‘thuishonk’ wordt waarin gastvrijheid,
vriendelijkheid en sportiviteit centraal staan. Door de inzet van de verenigingen is er een groot “voor ons – door
ons” gevoel. We vinden het essentieel om voor elke partij een win-win-win situatie te creëren:
een win voor de verenigingen;
een win voor de vrijwilligers.
een win voor de stichting horeca;
Belangrijke aandachtspunten bij het vrijwilligersbeleid zijn thema’s zoals binnenhalen, begeleiden, belonen en
behouden van onze vrijwilligers.
We zien de herinrichting van sportpark De Mors en de onderlinge samenwerking als unieke kans om de sport in
Delden en omgeving ook in de toekomst te behouden. In het beslisdocument zijn onze volledige plannen
concreet uitgewerkt. In de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst hebben we gezamenlijk formele
afspraken gemaakt. Beide documenten zijn in te zien op zaterdag 6 april en zaterdag 13 april tussen 10.00 uur
en 12.00 uur. Er is dan gelegenheid tot het stellen van vragen. Op dinsdag 9 april is er een informatieavond
voor leden tot 15 jaar en hun wettelijk vertegenwoordiger en op woensdag 10 april is de informatiebijeenkomst
voor leden vanaf 15 jaar. De kantine is geopend om 19.45 uur en de informatiebijeenkomst start om 20.00 uur.
Wij nodigen u uit om te komen stemmen voor het Sportpark de Mors op maandag 15 april 2019. Als bijlage is
toegevoegd de agenda van deze buitengewone ALV op 15 april en het machtigingsformulier.
We zien uw stem graag tegemoet.
Namens het bestuur
Hans van Laarhoven
Voorzitter SV Delden

