Beste <naam>,
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst voor alle
sportbestuurders. Tijdens deze bijeenkomst op – maandagavond 12 mei om
19.30 uur in het gemeentehuis – geven we jullie graag een update over de
opdracht die wij als Sport van de Raad hebben gekregen. De opdracht om
voorstellen te doen om 500.000 euro te bezuinigen op de sportbegroting én
een nieuwe huursystematiek in te voeren.
We zijn als Kerngroep Sportvisie druk bezig met deze opdracht en praten
jullie graag bij. Tevens horen we tijdens deze avond graag van jullie of we op
de juiste weg zijn, zodat we als Sport na de zomer een goed voorstel kunnen
presenteren aan de gemeente.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
Hierbij zullen wij toelichten hoe wij deze uitdaging zijn aangegaan en
wat wij zoal zijn tegengekomen.
2. Analyse financiële gegevens Gemeente Soest
Vanuit onze werkgroep Financiën zal een toelichting worden gegeven
op de van de gemeente Soest ontvangen gegevens. Ook zullen een
aantal eerste conclusies en opvallende zaken worden benoemd.
Tevens zullen op de avond ook financiële gegevens per vereniging
beschikbaar zijn.
3. De bezuinigingen
In welke richtingen valt te denken en wat kan daarmee worden bereikt?
4. Nieuwe Huursystematiek
Uitgangspunt is dat er een relatie komt tussen de kosten van een
accommodaties en de huur. Hoe gaan wij als Kerngroep hiermee aan
de slag?
5. Het Vervolgproces
Wat staat ons voor ogen en hoe stemmen wij dit met jullie af?
6. Conclusies
7. Afsluiting met een hapje en een drankje.

Uiteraard is er tijdens deze avond ruim de gelegenheid om vragen te stellen
en suggesties te doen. Ook horen we graag van jullie wat wij wellicht ook nog
kunnen doen, waar het anders kan, of jullie je in onze aanpak kunnen vinden,
etc. Wij moeten uiteraard met elkaar voorkomen dat we aan na de zomer
moeten concluderen dat de gekozen weg niet de juiste blijkt te zijn en we als
Sport de plank misslaan.
We horen graag vóór 7 mei met hoeveel bestuursleden jullie aanwezig zullen
zijn. Aanmeldingen graag mailen naar kerngroep@sportfederatiesoest.nl.
Tot ziens op 12 mei,
Namens de Kerngroep Sportvisie
Evert P. ten Kate
voorzitter

