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Betreft: reactie op overleg van 10 juli 2017 inzake Sportpark De Omloop

Geachte mevrouw Rombout,

Hierbij komen wij terug op het tripartiete overleg dat op maandagavond 10 juli 2017 heeft 
plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van w. Rhoon, de gemeente Albrandswaard en WCR. 
Hoewel u heeft aangegeven dat het overleg op onze brief van 20 juni 2017 als zeer positief werd 
ervaren werden wij onaangenaam verrast door uw mededeling dat als WCR de intentieovereenkomst 
tot fusie naar één vereniging niet zou ondertekenen de gemeente Albrandswaard alleen met vv 
Rhoon verder zou gaan en dat WCR niet verder aan het overleg zou hoeven deel te nemen. Uw 
uitsluiting van een vervolgoverleg verbaast ons des te meer daar wij in onze brief van 20 juni 2017 
expliciet hebben uitgesproken bereid te zijn om met w. Rhoon samen te werken.
Vanzelfsprekend is uw mededeling voor ons bestuur aanleiding geweest om onze brief van 20 juni 
2017 aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Wat wij in onze brief van 20 juni 2017 van u 
vragen is niet onredelijk. Fuseren (inclusief het uitspreken van een intentie daartoe) is een 
ingrijpende stap die niet lichtvaardig mag maar weloverwogen moet worden genomen.
Eén van de essentialia daarbij is financiële duidelijkheid voor alle betrokkenen. Voor wat het bestuur 
van WCR betreftrin het kader van 'goed verenigingsbestuur' zijn wij verplicht onze leden op adequate 
wijze te informeren over de financiële gevolgen van een (mogelijke) fusie. Voor dit laatste hebben wij 
van u een financiële onderbouwing nodig en daar hebben wij u in onze brief van 20 juni 2017 dan 

ook om gevraagd.
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Ook om een andere reden werden wij overvallen door uw mededeling WCR bij niet-ondertekening 
uit te sluiten van verder overleg. In het weekblad De Schakel van 14 januari 2016 heeft u immers 
expliciet medegedeeld dat de gemeente niet gaat over de fusie tussen w. Rhoon en WCR, maar dat 
dit louter een verenigingszaak is. Gezien deze uitspraak waarop wij mogen vertrouwen, de 
redelijkheid van ons verzoek van 20 juni 2017, de uitgesproken bereidheid tot samenwerking met w. 
Rhoon en de informatieplicht die wij jegens onze leden hebben kunnen wij ons niet voorstellen te 
worden uitgesloten van het verdere tripartiete overleg. Wij zien de uitnodiging voor het 

eerstkomend overleg dan ook graag van u tegemoet.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

cc. gemeenteraad Albrandswaard
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