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Gemeente Albrandswaard t.a.v. Gemeenteraad Postbus 1000 
3160 GA Rhoon 

Geachte raadsleden van de gemeente Albrandswaard, 

In de afgelopen 20 jaar heeft S.V. het Trefpunt herhaalde keren aangeven bij de gemeente 
Albrandswaard, behoefte te hebben aan een nieuw accommodatie. Echter, ondanks vele 
toezeggingen in de afgelopen 20 jaar heeft de vereniging nog steeds geen nieuwe 
accommodatie. 

Het bevreemdt het bestuur van S.V. het Trefpunt dat de gemeente Albrandswaard na 20 jaar 
nog steeds geen geschikte locatie heeft weten te vinden ondanks het gereserveerde 
beschikbaar budget van €155.000 en talloze opties voor wat betreft locaties. Deze € 155.000 
heeft in de afgelopen 20 jaar niet gerendeerd en is tevens onderhevig aan de inflatie. Formeel 
houdt dit in dat door het ophouden van het gemeentelijk besluit ons budget verder afneemt. 

Wat ons tevens bevreemdt is het feit dat andere verenigingen wel geholpen kunnen worden 
wat accommodatie betreft, hetgeen wij deze verenigingen natuurlijk ook gunnen, maar dat het 
met onze vereniging maar niet wil lukken. Het bestuur vraagt zich af wanneer het Trefpunt nu 
eens aan de beurt is. Gedurende de laatste 20 jaar heeft de gemeente Het Trefpunt een aantal 
locaties geboden maar het realiseren van een vereniging op deze locaties was bij voorbaat 
geen optie omdat bijvoorbeeld de financiën dit niet toelieten, de locatie simpelweg te klein 
was voor de ruimte die Het Trefpunt nodig heeft of de locatie bij nader inzien niet geschikt of 
beschikbaar en in sommige gevallen zelfs aan andere verengingen gegeven was. Een serieuze 
optie is in de afgelopen 20 jaar nog niet voorbij gekomen. 

S.V. Het Trefpunt is een zichzelf bedruipende vereniging die zich, tot op heden, zonder enige 
vorm van subsidie van de gemeente heeft weten stand te houden. Met een redelijk geprijsde 
nieuwe accommodatie zal dit ook zo kunnen blijven. Bij S.V. het Trefpunt worden twee 
Olympische disciplines van de schietsport bedreven, te weten het schieten met luchtgeweer en 
schieten met het luchtpistool, beiden op 10 meter banen 

Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer V342060 
Girorekeningnummer Postbank 2678333 t.n.v. penningmeester SV Het Trefpunt te Poortugaal 



Voor wat betreft de prestaties van de Albrandswaardse schutters, die mogen niet 
onverdienstelijk genoemd worden, trainers en schutters van onze vereniging hebben in den 
lande een stevige reputatie opgebouwd met hun prestaties. Zelfs internationaal weet men ons 
te vinden, de olympische teams van Noorwegen en Azerbeidzjan hebben ons (gedateerde) 
onderkomen gebruikt om te trainen. Daarnaast heeft het Trefpunt een absolute 
topsportambitie. Het Trefpunt is daarom zelfs met de Koninklijke Nederlandse Schietsport 
Associatie in overleg om als eerste in Nederland gekwalificeerd te worden als 
topsportvereniging. Dit betekent dat alle topschutters (uit het Nederlands Team) en alle 
schutters met een topsportambitie in de regio Noord- en Zuid-Holland "verplicht" bij Het 
Trefpunt moeten komen trainen. Het Trefpunt kan daarmee uitgroeien tot een specialistische 
vereniging en een kenniscentrum in het kader van opleiding van schutters en trainers in 
Nederland. 

Gezien deze ambitie, het feit dat de eigenaar van ons huidig onderkomen zijn onroerend goed 
(waaronder ook ons onderkomen) wil gaan verkopen (vanwege zijn hoge leeftijd en het feit 
dat de eigenaar niet meer in staat is in zijn eigen woning te verblijven), maar ook omdat ons 
huidige onderkomen zwaar gedateerd is, wordt de behoefte tot het vinden van een nieuwe 
locatie voor S.V. het Trefpunt steeds nijpender. 

Daarom luiden wij bij deze de noodklok en hebben wij het dringende verzoek aan de 
gemeenteraad van Albrandswaard. "Help ons aan een onderkomen". Kan de vicieuze cirkel 
die al 20 jaar duurt nu eindelijk eens worden doorbroken? 

Graag ontvangen wij binnen 6 weken uw schriftelijke reactie. 
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