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Betreft:voorkeur bestuur WCR voor ' de omklapvariant

Geachte heer Heezen,
Onder verwijzing naar het constructieve en plezierige overleg van 1 november 2018 met onze
bestuursleden, de heer M. van de Grind en mevrouw A. Kamerman, hebben wij tijdens onze
bestuursvergadering van 6 november 2018 onze voorkeur voor onze toekomstige locatie besproken.
Een locatie die in de plaats komt van ons huidige sportpark 'De Omloop'. Het verheugt ons u te
kunnen laten weten dat wij gisteravond als bestuur van WCR unaniem onze voorkeur hebben
uitsproken voor de zogenoemde 'omklapvariant'. En wei omdat de keuze voor deze locatie (uiteraard
voorzien van de bij WCR gebruikelijke: in eigendom gehouden opsta!len,waarbij gebruik door derden
vanzelfsprekend is toegestaan)voor onze leden de minste gevolgen heeft,goed bereikbaar is vanuit
Portland en 'last but not least' op deze locatie als traditionele Rhoonse voetbalvereniging het best tot
haar recht komt. Wat dit laatste betreft houdt WCR ook bij realisatie van de 'omklapvariant' vast aan
haar eigen identiteit. En dat betekent dat van een fusie met w. Rhoon geen sprake kan zijn.
Wij zullen als bestuur onze voorkeur voor 'de omklapvariant' bespreken met onze (eden. In eerste
instantie door hen te berichten via de WCR-site. Dit om hen in de gelegenheid te stellen hun
bezwaren tegen 'de omklapvariant’ kenbaar te maken. Als dan blijkt dat onze voorkeur op
onvoldoende draagvlak kan rekenen wordt er een buitengewone algemene ledenvergadering
uitgeschreven waar het onderhavige onderwerp als enig agendapunt wordt besproken en hier over
wordt gestemd. Indien het niet noodzakelijk is een buitengewone algemene ledenvergadering uit te
schrijven wordt 'de omklapvariant' in stemming gebracht bij onze leden tijdens de eerstvolgende
algemene ledenvergadering die begin maart 2019 zal plaatsvinden. Conform onze statuten dienen
onze leden (vanzelfsprekend) het laatste woord te hebben. Uiteraard zullen wij u spoedig daarna
informeren over de uitslag van de stemming.
Omloopseweg 6*
3161 ER Rhoon

Iban nr. NL93RABO 0355 3608 88
KvK: 40343063 Rotterdam
BTW-nr. NL 0031.05.568.B.01

Aangesloten bij:
LBA, NKS, KNVB

o-/»

ROOMS KATHOLIEKE SPORTVERENIGING

WILLEBRORDUS CLUB RHOON
OPGERICHT 1 MEI 1946 - KONINKLIJKE EREPENNING 4 JULI 1996 -

Wij vertrouwen er op met deze brief een positieve bijdrage te hebben geleverd aan het traject
leidend tot een nieuwe locatie. Zoals steeds zijn wij graag bereid tot constructief overleg.
Namens het bestuur van WCR en met vriendelijke groet.
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