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Aan de fracties in de gemeenteraad van Soest.

Soest, 30 december 2013.

Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst Sportvisie

Geachte leden van de gemeenteraad,
Tijdens de onze vergadering van 23 december 2013 is door de leden van de Sport Federatie Soest unaniem besloten
dat het bestuur in overleg met 4 sportbestuurders (de Kerngroep), een brief aan de wethouder bewegen 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, uw gemeenteraad en de media is op 27 december 2013 verzonden en ook u heeft een
afschrift hiervan ontvangen.
De sportverenigingen weten zich verantwoordelijk voor de sport in Soest. Daarom geven zij de noodkreet over de
Sportvisie niet alleen als kritiek. De Soester sport kijkt juist naar mogelijkheden en oplossingen. Als raadsleden beslist
u uiteindelijk over de nieuwe huursystematiek en alle gevolgen die daar aan vast zitten.
Om u te informeren over de huidige pijnpunten en voorziene gevolgen, en zeker ook over onze oplossingen, nodigen
wij u van harte uit voor een informatiebijeenkomst met bestuur en leden Kerngroep op
dinsdag 7 januari 2014
om 20.00 uur
in de kantine van handbalvereniging BDC
aan de H. Blaeckweg in Soest.
Aan de hand van een presentatie en van voorbeelden geven wij een beeld van uit de sportbestuurders over de situatie
en mogelijke oplossingen. Tevens beantwoorden wij graag uw vragen aan ons over dit onderwerp.
Mocht er media belangstelling zijn voor deze bijeenkomst dan zullen wij hen informeren dat hun aanwezigheid niet
gewenst wordt.
Wilt u ons via info@sportfederatiesoest.nl laten weten wie van uw fractie aanwezig is op 7 januari.
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.sportfederatiesoest.nl

