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Betreft:voorkeur bestuur WCR voor   de omklapvvapraaptt vvervolg)

Geachte heer Heezen,

Hierbij willen wij een toelichtng geven op onze eerdere brief van 7 november 2018 over het in de 

aanhef genoemde onderwerp. Wij zien hier aanleiding voor omdat ons ter ore is gekomen dat de zin 

'En dat betekent dat van een fusie met vv.Rhoon geen sprake kan zijn' commote bij zowel 

gemeenteraad  als het college heef veroorzaakt. U zult begrijpen dat het veroorzaken van commote 

niet de bedoeling van onze brief was. De eigenlijke bedoeling van de brief was refereren aan het 

constructeve en plezierige overleg dat twee leden van ons bestuur op 6 november 2018 met u 

hebben gevoerd en als bestuur onze voorkeur uitspreken voor 'de omklapvariant'. Vanzelfsprekend  

onder het voorbehoud dat onze leden daarmee willen instemmen. Daarnaast wilden wij u en de 

gemeenteraad van Albrandswaard  tonen dat wij als bestuur van WCR zo transparant mogelijk willen 

omgaan met de 'omklapvariant' richtng onze leden . Door publicate op onze site.    

De zin ´dat van een fusie met vv.Rhoon geen sprake kan zijn” daar staat het huidige bestuur  van WCR

nog steeds achter. Dit wil echter niet zeggen dat wij geen samenwerking met een andere club 

nastreven. In tegendeel,  zowel de leden van WCR als het bestuur zijn voorstander van het 

zogenaamde “Zestenhovenmodel”. Hierbij is 1 clubgebouw gebouwd voor 2 verenigingen. Wel met 

een duidelijke scheidingswand in het midden. En waar beide verenigingen gebruik maken van elkaars

faciliteiten indien dit nodig is. Dit is ook in het gesprek met u aangegeven evenals de uitspraak dat wij

van WCR staan voor onze eigen identteit.                                                                                                           

In het vertrouwen dat wij met deze toelichtng  meer recht gedaan hebben aan de inhoud van ons 

constructeve gesprek  herhalen ons aanbod dat wij bestuur van WCR als steeds bereid zijn tot verder

constructef overleg.

Namens het bestuur van WCR.

Met vriendelijke groet,

mr. P.J. Kwekel                                                                                                                                            
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