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Betreft: Kort verslag overleg van 23 mei 2017 inzake Sportpark De Omloop

Geachte mevrouw Rombout,

Het bestuur van WCR heeft met onbegrip kennisgenomen van het door de heer Eldering 
vervaardigde verslag van het overleg van 23 mei 2017 inzake Sportpark De Omloop. Een overleg dat

van het overleg van 23 mei 2017 deden toekomen.
Ons onbegrip zit met name in punt 5 van bovengenoemd verslag, waarin de gemeente van de 
huidige bewoners van Sportpark De Omloop verlangt te komen tot een zogenoemde 
'intentieovereenkomst' tot fusie naar 1 vereniging.
Wij citeren voorts uit het onderhavige verslag:' Het is noodzakelijk voor het draagvlak dat er duidelijk 
commitment komt voor het vervolgproces. Daar dit best een moeilijk onderdeel is in het proces moet 
er ook niet overhaast worden. De verenigingen moeten de ruimte nemen om hier te komen, maar aan 
de andere kant moet ook de vrijblijvendheid eraf. De verenigingen zouden hiervoor bijzondere 
ledenvergaderingen moeten plannen in augustus-september'.
De heren Baert en van der Grind hebben desgevraagd in onze bijzondere bestuursvergadering van 19 
juni 2017 laten weten dat punt 5 van het verslag van de heer Eldering geen getrouwe weergave is 
van hetgeen tijdens het overleg van 23 mei 2017 in hun aanwezigheid is besproken. Laat staan dat zij 
hiermee zouden hebben ingestemd.

door u en van WCR zijde werd bijgewoond door de heren Baert en van der Grind die ons het verslag
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Wel waren zij van mening dat dit wel een mogelijke oplossingsrichting is waar naar toe zou kunnen 
worden gewerkt.
Deze constatering daargelaten is ons bestuur van mening dat de gemeente Albrandswaard 
momenteel in redelijkheid niet van onze vereniging kan verlangen om te komen tot een 
intentieovereenkomst tot fusie naar 1 vereniging.
Wat de gemeente van onze vereniging verlangt staat haaks op de huidige realiteit waar wij mee 
worden geconfronteerd. En die is dat tot ons op heden door de gemeente iedere vorm van financiële 
duidelijkheid is onthouden waardoor wij als bestuur onze leden zelfs niet eens kunnen informeren of 
een fusie haalbaar zou zijn. Blijft de regeling van 1/3 WCR/1/3 w. Rhoon en 1/3 gemeente in stand 
dan hoeft WCR niet verder na te denken. Dan is het deel dat onze vereniging moet bijdragen een 
onmogelijkheid.
Tegen deze achtergrond beschouwd heeft het voor onze vereniging momenteel geen enkele zin een 
algemene ledenvergadering te organiseren. Graag zouden wij de gevraagde financiële duidelijkheid 
alsnog zo spoedig van u krijgen. Gezien het gevoelige karakter van uw verslag zullen wij 
vanzelfsprekend onze leden informeren over de stap die u van ons verlangt.

Het voorgaande laat onverlet dat wij - hoewel wij ook om andere redenen de meerwaarde van een 
fusie voor WCR niet direct inzien - vanzelfsprekend bereid zijn op gelijkwaardige basis verder samen 
te werken met w. Rhoon.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

cc. gemeenteraad Albrandswaard
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