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Clauslaan 15
3761 CX Soest.

Soest, 30 december 2013.

Geachte sportbestuurder,
Hiermee nodigen wij u uit tot deelname aan de ledenvergadering op
maandag 6 januari 2014
om 20.00 uur
in de kantine van MHC Soest
aan de Bosstraat in Soest
Tijdens de ledenvergadering van 23 december 2013 is unaniem besloten de Kerngroep, met daarin twee bestuursleden
van de Sport Federatie Soest aangevuld net vier verenigingsbestuurders, een brief aan de wethouder stuurt met de
grieven over het proces van de Sportvisie en de nieuwe huursystematiek. De brief aan de wethouder, met een
afschrift aan het college, de gemeenteraad en de media is op 27 december 2013 verzonden en ook u heeft een
afschrift van de brief ontvangen.
De ledenvergadering van 23 december 2013 heeft tevens besloten uitsluitend naar de informatiebijeenkomst van de
gemeente op 9 januari te gaan als uiterlijk vrijdag 3 januari 2014 deugdelijke informatie beschikbaar is gesteld voor
elke vereniging.
Inmiddels heeft de wethouder het bestuur van de Sport Federatie Soest naar aanleiding van de brief uitgenodigd voor
een overleg op maandag 6 januari 2014 en laten weten dat zij bereid is de gevraagde informatie ter beschikking te
stellen. Deze informatie komt echter niet voor het door ons verlangde tijdstip van vrijdag 3 januari 2014 beschikbaar.
De brief van het college is te lezen op de site van de Sport Federatie Soest.
Voorts zegde de wethouder toe dat het karakter van de bijeenkomst zal wijzigen. Het zal dus niet meer gaan om een
informatiebijeenkomst. Er zal een inhoudelijke discussie kunnen plaatsvinden.
Het bestuur van de Sport Federatie Soest zal ingaan op de uitnodiging van de wethouder en het gesprek voeren in
aanwezigheid van een afvaardiging van de Kerngroep. Daar zal kennis worden genomen van de beschikbare informatie
aan verenigingen zonder dat het bestuur een oordeel zal geven. Dat oordeel is aan de ledenvergadering
voorbehouden.
De informatie uit het gesprek met de wethouder zal besproken worden in de ledenvergadering van 6 januari. Daarop
nemen de verenigingen een standpunt in over de reactie van de wethouder.
Bovendien acht het bestuur en de Kerngroep het mogelijk dat er andere initiatieven door bijvoorbeeld de lokale
politiek ondernomen gaan worden, waardoor overleg met elkaar noodzakelijk is.
Kortom er is voldoende aanleiding om bij elkaar te komen, elkaar te informeren en te steunen.
Graag tot 6 januari 2014.
Met vriendelijke groeten,
Hans Moerman,
Voorzitter.

Niels van Looveren,
Secretaris.

N.B. Voor de meest actuele informatie bezoek de site van de Sport Federatie Soest. www.sportfedeartiesoest.nl	
  

