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Betreft: Toekomst Sportvereniging Oranje Wit

Geachte mevrouw Reynvaan,

Allereerst dank voor de constructieve meeting met u en Gerdien Boersma en ondergetekenden op

woensdag 17 december 2014. We zijn reeds ruim 2 jaar in gesprek met de gemeente m.b.t. de
noodzaak voor een 2dekunstgrasveld als vervanging van ons hoofdveld. Als Algemeen Bestuur van de

Sportvereniging Oranje Wit vragen wij uw dringende aandacht voor de beperkte capaciteit van ons

sportcomplex voor voetballende leden.

Capaciteit en ambities

Onze vereniging, bestaande uit een tennisafdeling (ruim 340 leden), een biljartafdeling (ca. 50

actieve leden) en een voetbalafdeling (ca. 1.000 spelende leden, ca. 200 rustende leden), heeft sinds

haar oprichting haar bestaansrecht bewezen. Wij beogen immers onze leden en die van bezoekende

verenigingen te faciliteren om wekelijks in teamverband van de voetbalsport te genieten. De sv

Oranje Wit beschikt over 7 sportvelden, waarvan 5 grasvelden, een zandveld en slechts één

kunstgrasveld. Alleen de laatste twee zijn in principe geschikt om het gehele jaar op te trainen.

Onze vereniging heeft brede talentenontwikkeling hoog in het vaandel; jeugdleden kunnen zich

binnen onze voetbalvereniging in een sociale en veilige omgeving volop ontwikkelen. Daarnaast

investeren we in damesvoetbal, zijn wij voortrekker van het 7 tegen 7 voetbal samen met de

gemeente en zijn we trots op onze spelers van het Gehandicapten team. Met een ledenbestand van

ruim 1.200 leden denken wij op sociaal-maatschappelijk gebied en op het gebied van gezondheid van

grote waarde te zijn voor vele Dordtenaren. Niet voor niets worden wij door de gemeente

aangemerkt als een sterke vereniging.

Huidige situatie

Wekelijks wordt ons secretariaat uitgedaagd om in totaal 67(!) voetbalteams minimaal een uur

trainingstijd te bieden. Jeugdteams moeten in onze visie en die van de KNVB minimaal twee uur per

week trainen. Ter informatie: volgens de KNVB- normen heeft Oranje Wit tenminste drie

kunstgrasvelden nodig om te kunnen voorzien in de behoefte van haar leden.

Twee uur trainingstijd blijkt in de zomermaanden haalbaar hoewel de veranderende klimatologische

omstandigheden ons vaker vroegtijdig parten spelen. In de wintermaanden echter is onze

trainingscapaciteit zwaar onvoldoende: 67 voetbalteams kunnen gebruik maken van slechts een(!)

kunstgrasveld en een zandveld (afschrijvingstermijn bijna bereikt) dat in zeer slechte staat verkeert

en gevaar voor blessures oplevert. Inmiddels hebben we jeugdige voetballertjes op een wachtlijst

moeten plaatsen. Deze wachtlijst is inmiddels gegroeid tot meer dan 40 kinderen! Ouders en

kinderen die bewust kiezen voor onze club. Kinderen die wij in het ergste geval niet toe kunnen laten

omdat de capaciteit van ons complex het niet toelaat. Dit houdt in dat deze kinderen wellicht tegen

hun zin voor een andere club moeten kiezen, een andere sport moeten gaan doen of, erger nog, niet

kunnen sporten.
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Onze acties

Om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden hebben we allerlei (financiële) investeringen

gedaan. We hanteren intern de lijn dat we de trainingstijden zo eerlijk mogelijk verdelen over onze

teams. In plaats van voetbaltrainingen gaan teams noodgedwongen aan hun conditie werken door te

gaan joggen in de omgeving. Ook zijn we genoodzaakt teams op vrijdagavond (minder dan 24 uur

voor aanvang van de competitiewedstrijden!) te laten trainen. Verder hebben we de trainingstijden

vervroegd zodat er met daglicht getraind kan worden op de overige velden (mits de

weersomstandigheden dit toelaten), Wij zetten jeugdleden in tegen betaling van een 'vakkenvullers-

vergoeding', om ruimte te creëren in het trainingsschema. Deze jeugdleden kunnen, anders dan onze

meeste vrijwilligers, tijdens werktijden trainingen verzorgen. Dat deze maatregelen de nodige reuring

geven, met ontevredenheid tot gevolg, moge duidelijk zijn. Op sommige trainingsmomenten zijn er

meer dan 60(!) spelers per veld actief bezig met de voetbalsport. Het is dan onmogelijk om nog een

acceptabele kwaliteit aan die leden te kunnen bieden. U begrijpt dat dit ook zijn weerslag heeft op

de vrijwilligers die zich een aantal avonden in de week inzetten om kinderen te kunnen laten

sporten.

Kansen

We hebben voorstellen voor de nabije toekomst op het gebied van samenwerking op ons

sportcomplex die we graag met u zouden willen delen. Graag denken we met de gemeente mee om

investeringen met gemeentegelden ten goede te laten komen aan zoveel mogelijk

belanghebbenden. Als sterke sportvereniging voelen wij ons verantwoordelijk voor de voetbalsport

in het algemeen en voor de regio in het bijzonder. Wij zijn bereid ons Jeugd Opleidingsplan ook uit te

zetten bij andere clubs, die zelf te weinig capaciteit hebben om dit in eigen beheer te ontwikkelen.

Onze interne opleiding van spelers, maar ook zeker van trainers willen wij graag delen met andere

verenigingen. Bij ons op het complex of op locatie. Denkt u verder aan gebruik van ons sportcomplex

en samenwerking met andere sportverenigingen (Oranje Wit Korfbal), stages voor jongeren,

kinderopvang, studiebegeleiding en sportactiviteiten voor ouderen. Ook zien we mogelijkheden voor

samenwerking met een buurtsportcoach (via Sportbedrijf Dordrecht). Wanneer de gemeente

Dordrecht en een sterke en gezonde sportvereniging als Oranje Wit hierin samen optrekken kunnen

we van toegevoegde waarde zijn voor velen.

We hopen dat we met deze "noodkreet" de noodzaak en tegelijkertijd de meerwaarde van een

snelle aanleg van een tweede kunstgrasveld op ons sportcomplex hebben duidelijk gemaakt. Wij

realiseren ons dat uw raad middels de 'Agenda voor de Stad' een integrale afweging gaat maken

waar het gaat om de toekomst van de sportparken, maar het is duidelijk dat sportpark Stadspolders

(evenals sportpark Schenkeldijk) belangrijke sportparken voor de stad blijven en dat is ook zo

uitgesproken. Wij hopen dus van harte dat u bereid bent om tijdig (uiterlijk feb/mrt 2015) een besluit

te nemen over het extra kunstgrasveld zodat wij er vanaf het komende seizoen gebruik van kunnen

maken en onze wachtlijst kunnen afschaffen.
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Financiën

Wij realiseren ons dat de gemeente met bezuinigingen te maken heeft en daarom willen wij

benadrukken dat de financiële consequenties van de aanleg van het kunstgrasveld zijn te overzien.

Ons zandveld wordt in 2017 vervangen en daarvoor is reeds een fors bedrag in de begroting van het

sportbedrijf opgenomen. Wij vragen u dit bedrag twee jaar naar voren te halen zodat één van onze

slechtste velden aankomende zomer kan worden vervangen voor een kunstgrasveld.

Wij willen daarnaast laten zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen door een deel van de

benodigde financiën op tafel te leggen door het houden van clubacties. De financiën van de club zijn

op orde en wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet mocht de capaciteitsuitbreiding kunnen

worden gerealiseerd.

Gemaakte afspraken

Gerdien Boersma stuurt berekening naar Jan Willem Bozuwa m.b.t. financiering vervanging zandveld.

Beide partijen zullen in een vervolgafspraak de financiële consequenties bespreken in januari 2015.

Wij gaan uw voorstel, dat u mogelijk voor gaat leggen aan de Raad, waarbij sv Oranje Wit ca. C 2.000

tot C 2.500 huur p/m voor het nieuwe kunstgrasveld gaat betalen, verder uitwerken. Wij hebben

afgesproken dat, wanneer onze leden én de Raad akkoord zouden kunnen gaan met dit voorstel,

onze afspraak herzien wordt indien andere voetbalverenigingen in Dordrecht in de toekomst de

beschikking krijgen over nieuwe kunstgrasvelden onder gunstigere financiële condities en aangepast

wordt naar deze lagere tarieven. Onderdeel van dit voorstel is het naar voren halen van de

reservering voor groot onderhoud aan ons grassmasterveld, ca. C 250.000 groot, dat voor ca. C

220.000 meegenomen kan worden in de investering in ons nieuwe veld. Tevens gaan wij een voorstel

uitwerken, waarbij sv Oranje Wit zelf een deel van de investering vooraf op tafel zou leggen,

waardoor het deel dat de Gemeente investeert lager zou kunnen zijn.

Voor nu wensen we u en uw familie alvast hele fijne kerstdagen!

Met sportieve groet,

Namens Algemeen Bestuur sv Oranje Wit

Jan Willem Bozuwa Marco Betel
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