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Aan
Alle leden van de Sportraad.

Datum: 25 maart 2016

Behandeld door: J Dielis
E-mail:

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Telefoon: 0402019660/0649131751
j.dielis1@chello.nl

Onderwerp: Functioneren Sportraad.
Beste leden,
Hierbij willen wij u van het volgende in kennis stellen,
Zoals bij u bekend heeft de Sportraad op 24 maart jl. haar ALV gehouden. Verder als de opening van de
agenda zijn wij niet gekomen omdat onze voorzitter Danny Schuwer in zijn inleiding het functioneren van
de Sportraad aan de orde stelden. Het bestuur van de Sportraad is van mening dat wij als gesprekspartner
door het College niet serieus worden genomen.
In een brief van 21 maart jl. heeft de Sportraad het College hiervan in kennis gesteld (zie bijlage)
en aangegeven om onze leden een drietal keuze mogelijkheden voor te leggen te weten:
1
2
3

Doorgaan zoals de contacten nu verlopen (door het bestuur niet gewenst);
De Sportraad op te heffen (voor ons geen optie);
Sportraad nieuwe stijl (hierin is alles bespreekbaar en moet in overleg nader ingevuld kunnen
worden)

Als bestuur adviseerde wij de aanwezige leden voor punt 3 te kiezen. De reden hiervoor is, dat wij op 20
april 2015 een rapport aan het College hebben overhandigd over een sportraad nieuwe stijl. (zie bijlage)
Dit op aandrang van u in onze ALV van 2015.
Tot op heden hebben wij het standpunt van het College hierover nog niet mogen ontvangen.
Als bestuur zijn wij van mening dat de Sportraad op het moment niet goed functioneert om de belangen
van de georganiseerde en ongeorganiseerde sporters in onze gemeente te behartigen.
Na lang vergaderen hebben de aanwezige leden van de Sportraad besloten om de samenwerking met het
college op te schorten. Dit hebben wij in een brief van 25 maart 2016 aan het college kenbaar gemaakt.(
zie Brief)
Om tot deze moeilijke beslissing te komen heeft zoveel uren gekost dat er van een normale ALV niet veel
meer terecht is gekomen.
Vandaar dat er binnen niet afzienbare tijd een nieuwe ALV wordt gepland. Wij hopen dat u dan gezien de
toekomst van de Sportraad in grote getale aanwezig zult zijn

Danny Schuwer
Voorzitter

Jac Dielis
secretaris/penningmeester

