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Geachte heer van L.oon,

In de periode 1990-1,991 is, vooruitlopend op de herstructurereingsoperatie, voetbal-
vereniging SCH overgebracht van Grootstal naar Lindenholt. Voor onze sektie korbal
betekende dit dat zij binnen het sportpark Lindenholt noodgedwongen moesten verhuizen.
Op dat moment gebruikte onze vereniging één veld en beschikte over een provisorisch
clubhuis. Door uw dienst werd schadeloosstelling beloofd en onder deze randvoorwaarden
zijn wij gestart met het realiseren van een clubhuis in de Drieskensacker.

Veel overleg heeft uiteindelijk geleid tot het plan voor een nieuw clubhuis. Naast de

onderhandelingen over het clubhuis is toen ook uitputtend gesproken over het veldgebruik
en de daarbij behorende faciliteiten aart kleedkamers, scheidsrechterkleedkamer en
berging. Bij deze gesprekken is aangegeven dat de wens van onze vereniging vooral was
over het grasveld te kunnen beschikken en dat daarbij ook de nevenvoorzieningen reeds
zouden worden aangelegd.

Uiteindelijk is deze discussie beëindigd met uw brief van 30-01-1991 waarin door u is

aangegeven dat veel geld is besteed aan de aanleg van een kunstgrasaccommodatie. Opzet
was hiermee een accommodatie te verkrijgen voor de combinatie van hockey en korfbal
zodat het er naast liggende sportterrein in reserve gehouden kon worden voor "nog zich
ontwikkelende behoeften". Volgens uw brief zouden deze behoeften kunnen ontstaan door
de groei van hockey en korfbal, de gemeente heeft zich ertoe verplicht om bij volledige
bezetting van het kunstgrascomplex het derde veld voor korfbal in te richten.

Om reden van kostenbesparing is door uw dienst uiteindelijk besloten om, in combinatie
met de bouw van ons clubhuis, vast de fundatie aan te leggen voor de nog te realiseren
kleedkamers.



De ontwikkeling gaat soms sneller dan verwacht en, zoals in een gesprek met uw heer
Miltenburg al eerder is aangegeven, moeten wij vaststellen dat zowel korfbal als hockey
in de tussenliggende tijd dusdanig zijn gegroeid dat reeds in 1995 onze vereniging
nagenoeg geen gebruik meer heeft kunnen maken van de kunstgrasvelden. Ook voor het
gebruik van de kleedkamers geldt hetzelfde, leden, tegenpartij en scheidsrechters hebben
zich meerdere malen moeten omkleden in ons clubhuis waarin de enige sanitaire
voorzieningen twee toiletten zijn.

De hockeyvereniging Quik heeft ons nu reeds aangegeven dat volgend jaar van
combinatiegebruik geen sprake meer kan zijn. Dit geldt niet alleen voor de velden maar
eveneens voor de kleedkamers.

We verzoeken daarom op korte termijn om een gesprek betreffende;
- afbouw van het korfbalveld
- realisatie van de nevenvoorzieningen
- het tijdaspect
- de betrokkenheid van onze vereniging bij de afbouw van de accommodatie

Met vriendelijke groeten,
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