Betoog Hockeyclub Kromme Rijn voor
bijdrage tweede veld en garantstelling

Inspreken bij het Open Huis, 15 december 2016
Ton van Hekezen, voorzitter Hockeyclub Kromme Rijn

Geachte raad, geacht college,

Inleiding
Graag maken we gebruik van deze mogelijkheid om het voorstel van het college over het
hockeyveld kracht bij te zetten.

Historie
6 jaar geleden begonnen we met het vormgeven van hockeyclub Kromme Rijn. U heeft daar als raad
een belangrijke rol in gehad door te zorgen dat we in het sportbestel kwamen. Dat was belangrijk,
anders waren we geen gesprekspartner voor de toenmalige wethouder. Pas na dat raadsbesluit
konden er plannen gemaakt worden voor overdracht van het oude clubhuis van de handbal en
aanleg van het kunstgras. Constructieve gesprekken met de raad, het college, en het Sporthuis,
hebben er toe geleid dat we deze eerste stappen konden maken. Zonder subsidie, dat wel.
Alle hulp schiep precies de randvoorwaarden die nodig waren om ons eigen gefinancierde
kunstgrasveld eind 2014 aan te leggen. Een belangrijke en cruciale mijlpaal voor de vereniging.
Iedereen had hier keihard voor gewerkt. Kinderen hadden met acties geld ingezameld. Ouders
hadden extra donaties gedaan, sommige zelf een forse bijdrage. En vele sponsors waren een enorme
steun.

Nu
Nu 2 jaar later heeft de club al 430 leden. Naast het reguliere hockey geven we clinics aan de BSO,
en we hadden een wereldprimeur met Walking Hockey voor 60+. Bovendien geven we Stichting
Seniorenactiviteiten Bunnik de mogelijkheid om hun kaartactiviteiten in ons clubhuis te doen. De
vereniging bloeit en groeit. Met helaas het duurste lidmaatschap uit de gemeente en een behoudend
beleid weten we zelfs wat te sparen voor de toekomst.
430 leden is veel, te veel voor 1 veld. De eerste thuiswedstrijden worden dit jaar al buiten de club
gepland. Het is passen en meten. Een tweede veld is echt noodzakelijk. Daarbij hebben we ook
sportieve ambities. De kleindochter van de heer Buzepol weet dat het dan gaat om een waterveld.
Met een waterveld is het moderne, snellere wedstrijdhockey mogelijk. Bijna alle verenigingen in de
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omgeving hebben om die reden inmiddels zo'n wedstrijdveld. Om de aantrekkelijkheid en de
concurrentiepositie van de club nu en in de toekomst op peil te houden is zo'n hoogwaardig veld
cruciaal voor ons.
Om die ambities te realiseren hebben we ook nu weer uw hulp nodig. We hebben weer vele
constructieve gesprekken gevoerd met de raad en met het college. En daarnaast hadden we ook
goede gesprekken gehad het Sporthuis en Bunnik 73. Zij waren zeer behulpzaam bij de plannen voor
het verplaatsen van het voetbalveld. Dit is straks nodig om plaats te maken voor het hockeyveld.
Voor de realisatie van ons tweede veld is ook nu weer jullie hulp noodzakelijk. Twee zaken zijn
daarbij essentieel:
1. Een bijdrage ter waarde van ongeveer de helft van het veld.
Gezien ons behoudende en succesvolle financiële beleid hebben we al een informele
toezegging van een financier voor de lening van de andere helft van het veld. En daarnaast
dragen leden ook nu weer bij met allerlei acties.
2. Ook de garantstelling van deze lening is essentieel.
Zonder die garantstelling krijgen we de lening niet.
Bovendien bespaart de garantstelling een paar duizend euro financieringskosten jaarlijks.
Geld, dat anders verdwijnt uit de gemeente.
En zeker zo belangrijk: het voorkomt dat bestuurders privé garant moeten staan voor een
forse schuldenlast. Als we willen dat er mooie dingen georganiseerd worden in de gemeente,
dan moeten we deze hobbel echt wegnemen.

Tot slot
Meer dan 125 leden waren in juni in het gemeentehuis aanwezig om te vragen voor een
bijdrage aan het veld. 430 leden – en velen zijn er hier – kijken vandaag met spanning naar
de raad. Er is sowieso toekomst voor hockey in de gemeente. Op welke manier, en of dat in
eerlijke verhouding tot de bijdrages aan de rest van de sport is, bepalen jullie vandaag!
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