
 

 
Notulen Extra  Algemene Leden Vergadering S.C. MUIDEN 

 
 
Datum: 11 juni 2015 
 
Aanwezig:  
Bestuur: F. Blonk, A. Gieling-van den Berg, E. Karel, R. van Kooij en W. de Leeuw-
Smit 
Leden: M. Gieling, D. Loy, Doufikar, B. Oevermans, J.A. Zeeman, E. de Leeuw, 
H.W. van Kooij, F. Le Miere, M. Medik, D. Gieling, E. Groen, C. van Dijk, M. 
Tibbertsma, E. Lefeber, J. Veerman, J. van Lom, B. Metze, A. Vellekoop, M. 
Hoekstra, A. de Jong, P. van de Akker, J. de Jong, F. van Waard, H. van Wees, H. 
ten Brinke, B. Reijseger, H. van Dijk, W. van de Bos, P. Nell, M. Ramon Jansen, S. 
Groen, T. van der Heijden, H v.d. Sluis. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Inleiding 
4. Varianten van tijdelijke- en definitieve locatie 
5. Schorsing 
6. Stemming 
7. Publiciteit 
8. Hoe verder 
9. Sluiting 
 
1. Opening 

Frank opent de vergadering met de mededeling dat er nog geen witte rook is. 
Officieel moeten wij per 1 juli deze velden verlaten. Op de medewerkers avond 
hadden wij gemeld nog geen bericht van de KNSF te hebben ontvangen. De 
volgende dag ontvingen wij het officiële schrijven van de KNSF met beëindigings 
datum. Dit alles volgens de afspraken die in de VOK met de Gemeente waren 
afgesproken in oktober 2012 en februari 2014. 
De bedoeling van  deze avond is dat wij diverse varianten aan onze leden 
voorleggen en daarna met elkaar gaan beslissen hoe verder te gaan. 
 

2. Mededeling 
Aan iedereen het verzoek om de presentielijst te tekenen. Er zijn verder geen 
ingekomen stukken. 
 

3. Inleiding 
Frank schetst in het kort welke hoogtepunten en diepe dalen zij als Bredius 
commissie de laatste maanden hebben meegemaakt. Met het hoogtepunt dat de 
Gemeente maar vond dat wij met Muiderberg moesten gaan praten voor 
onderdak. 
 



4. Varianten van tijdelijke- en definitieve locatie 
Eric/Frank tonen de diverse varianten met de prijskaartjes die hieraan hangen.  
A. Tijdelijke en definitieve locatie Bredius 

  In dit scenario is gekeken of op basis van het beschikbare budget van 1.000.000,-
-, inclusief btw, de tijdelijke en toekomstige voorzieningen kan worden 
gerealiseerd. Het toekomstig sportpark bestaat op hoofdlijnen uit twee 
natuurgrasvoetbalvelden, parkeerplaats en een tijdelijk gebouw. Voor de tijdelijke 
voorziening zie scenario B. 

  B. Tijdelijke locatie Bredius 
  Naast de toekomstig locatie voor SC Muiden is er een mogelijk om de tijdelijke 

voorziening te realiseren. Deze tijdelijk voorziening bestaat dan uit 1.5 voetbalveld 
met een tijdelijk gebouw en parkeervoorzieningen. De kwaliteit van de te 

  realiseren velden is gebaseerd op 2 jaar met een tussentijds herstel van de 
toplaag. 

  C. Tijdelijke locatie Hoogerlust 
  In april van dit jaar is er een voorstel gedaan voor het realiseren van een tijdelijke 

locatie bij zorgboerderij “Hoogerlust” gelegen aan de Weesperweg. Op deze 
locatie kunnen twee voetbalvelden worden gerealiseerd en een 

  parkeerplaats. De kantine en kleedkamers kunnen worden geïntegreerd in de 
bestaande gebouwen. Om een veilige looproute tussen de parkeerplaats en de 
velden te realiseren dient er een brugconstructie over de Weesperweg te 

  worden aangebracht. 
  D Spelen bij SV Muiderberg 
  In dit scenario wordt de accommodatie van SV Muiderberg op sportpark “De 

Negen Morgen” gezamenlijk gebruikt door SV Muiderberg en SC Muiden. 
  E. Spelen bij FC Weesp 
  In dit scenario wordt de accommodatie van FC Weesp gezamenlijk gebruikt door 

FC Weesp en SC Muiden 
  F. Definitieve locatie Bredius, met kunstgrasveld en onderbemaling 
  Bij dit scenario wordt de bestaande bodemopbouw geschikt gemaakt voor 

sportvelden. Het maaiveld wordt circa 20 tot 30 cm opgehoogd en het oppervlakte 
waterpeil zal middels een onderbemaling worden verlaagd. Dit om voldoende 
drooglegging te krijgen voor de velden. De te realiseren velden bestaan uit een 
natuurgrasveld en een kunstgrasveld op een evenwicht constructie. Er zal geen 
zandophoging/voorbelasting worden aangebracht 
G. Huidige locatie SC Muiden, bestaande uit een natuurgrasveld en gebouw 

  Dit scenario is gebaseerd op het zo lang mogelijk blijven op de huidige locatie. De 
vereniging trekt zich uiteindelijk terug op het hoofdveld en het gebouw gedurende 
het aanbrengen van het zanddepot. 
 

5. Schorsing en discussie  
Hierop volgt een discussie met bestuur en leden over de diverse varianten. 
 

6. Stemming 
Optie D en E vallen voor iedereen af. Bij deze constructie verdwijnt de S.C. 
Muiden. 
Optie C: als alternatief, voor de kinderen is het wel verder fietsen (winter/donker). 
Optie A-B te duur volgens de gemeente Muiden. 
Optie F niet haalbaar i.v.m het verkrijgen van geen vergunning van Waternet 
(volgens de gemeente Muiden) 
Alle leden willen gaan voor optie G, desnoods illegaal blijven zitten. 
Als 2e optie komt A en als laatste C. 
 
De getallen die getoond worden voor de diverse varianten vindt Han van Wees 
extreem hoog. Volgens hem kan Gerrit de Koe dit goedkoper regelen. 
Eric: deze prijzen zijn door de Gemeente opgesteld en zeker zeer hoog. Met het 
voorstel van de gemeente komen ze op 1.8 miljoen. 



 
 

7. Publiciteit en hoe verder 
Het bestemmingsplan Bredius word 27 juni ter visie gelegd en iedereen heeft 
dan 6 weken om bezwaar aan te tekenen. Het is alleen vreemd dat ons 3,5 Ha is 
toegezegd maar als je de plannen bekijkt is er 13.844 m2 ingetekend terwijl 2 
velden met ± 4 m rondom (minimale afmetingen veld 6776 m2) = 13552 m2. 
Hierbij komen we dus al ruimte te kort. 
Het blijkt dat er in het plan voor RWS opeens 15.000 m2 is ipv de voorgestelde 
8.000 m2. 
Mogelijkheid om bestemmingsplan gezamenlijk met KNSF aan te kaarten. 
 
Voor alles is het van belang dat wij contact houden met de KNSF. Zij zijn degene 
die ons moeten helpen. 
 
Soort acties: 
- voetballen op de nieuwe brug? 
- nieuwe A1 bezetten? 
- voetballen op het verhoogde zand? 
- tentenkamp opzetten?  
 
Publiciteit zoeken via krant (lokaal en landelijk) televisie? 
 
Consequenties: 
- spanningen in de vereniging 
- onzekerheid blijft 
- voor E. Karel is het niet langer mogelijk om in de Bredius commissie te blijven 
zitten. Hij worstelt met belangenverstrengeling voor zijn eigen werk. Het vice 
voorzitterschap zal hij niet meer uitvoeren. 
Gezocht wordt naar een persvoorlichter. Voorgesteld namen: Remco Bak, 
Marieke Vogel, Astrid Roessen. 
Petra Nell geeft aan dat zij de Brediuscommissie wil komen versterken. 
 
Verdere opmerkingen: 
Miquel Ramon Janssen wil de Bredius commissie bedanken voor al het werk dat 
zij verzet hebben met hulp van de rest van het bestuur. 
De vergadering gaat hier totaal in mee. 
Han van Wees wil graag weten hoe het zit met de advocaat. 
Eric: via Moerkapelle die in het zelfde schuitje hebben gezeten, hebben wij 
contact met LaGro advocaten. 
Er zijn gespreken geweest en zij hebben wat juridische toetsing gedaan voor 
onze teksten. Rekening loopt hard op. 
Han van Wees merkt nogmaals op dat het amendement getoetst moet worden 
door een jurist. 
Han vraagt nogmaals om Gerrit de Koe erbij te betrekken. 
Eric: voor het moment is alles nog in handen van de Gemeente, DURA en KNSF 
en zijn wij nog nergens bij betrokken. 
 

8. Sluiting  
Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten. 
 

 
Ada Gieling-van den Berg 
secretaris 
 


