Aan het College van de gemeente Woudrichem
Betreft: sportverenigingen die gebruikmaken van sporthal de Jager.
Giessen, 27 juli 2015
Geacht College,
De Sportraad van de gemeente Woudrichem is op de hoogte gebracht van de
onrust die op dit moment bij meerdere gebruikers van sporthal de Jager leeft.
De verenigingen worden geconfronteerd met fikse huurverhogingen, vooral de
huur voor 2/3 baan is buitensporig verhoogd n.l. met 24,55%.
B.C. Hunters die op dinsdagavond 2/3 baan huurt is het afgelopen jaar
geconfronteerd met deze huurverhoging, concreet moet men 1001,22 meer
betalen. Een direct gevolg van een en ander was dat men de contributie met 25
euro heeft moeten verhogen.
Voor het komende seizoen heeft B.C. Hunters de aanzegging gehad dat de
vaste speelavond op dinsdag niet meer beschikbaar is en dat men nu op
woensdagavond moet gaan spelen. Gelijktijdig worden de speeluren aangepast
waardoor men een uur later kan gaan beginnen.
Het mag duidelijk zijn dat deze aanpassing voor grote onrust binnen deze
vereniging heeft gezorgd namelijk:
 Men speelt al 45 jaar op dinsdag
 Uit een enquête onder de leden blijkt dat veel leden bij het verlaten van
de vaste dinsdag gaan afhaken.
 Een uur later beginnen betekent meer wachttijden, etc.
Wij erkennen de noodzaak en vrijheid van een exploitant om alles te doen om
een gezonde exploitatie te krijgen doch vragen ons af of bovenstaande binnen

de grenzen van het toelaatbare valt en in lijn is met de afspraken die bij de
exploitatieovereenkomst is gemaakt.
BC Hunters is een vereniging met een uitstekende staat van dienst die
bovendien een groot aantal oudere leden heeft en daardoor belangrijk is voor
het mede realiseren van de doelstelling “meer ouderen aan het sporten” in de
gemeente Woudrichem.
Het zou volgens ons een verarming voor het sportaanbod in de gemeente
Woudrichem zijn als deze vereniging als gevolg van secundaire zaken zou
moeten besluiten zich te moeten opheffen.
Wij willen een en ander dan ook met klem onder uw aandacht brengen en
verzoeken U al het mogelijke te doen om in breed overleg met alle
betrokkenen tot een oplossing te komen.
Met vriendelijke groet
Namens de Sportraad
Denis Vos
Secretaris.

