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Aan: 

College van B&W Wormerland 

T.a.v wethouder de heer R. Hendriks en wethouder mevrouw A. de Groot 

Postbus 20  

1530 AA Wormer 

 

Wijdewormer, 1 februari 2013 

Betreft: ‘Principe akkoord’ ALV van DZS voor plannen nieuw complex Neck 

 

Geachte heer Hendriks en mevrouw De Groot, 

Met deze brief willen wij, het bestuur van de voetbalvereniging DZS gevestigd te Neck, u bijzonder 

verheugd meedelen dat onze ledenvergadering afgelopen maandagavond, 28 januari 2013 overwegend 

positief heeft gereageerd op de voorgestelde plannen met betrekking tot het nieuwe complex mits u 

dan wel Bouwfonds onze vereniging tegemoet wenst te komen op de volgende zaken: 

1) Een bescherming van DZS met betrekking tot de beheersvergoeding 

2) Oplevering van een compleet geoutilleerd voetbalcomplex inclusief compleet ingerichte 

gebouwen. Tevens het plaatsen van onderhoudsgebouw op uitloopstrook zuid-westzijde. 

3) Fietsenstalling aan zuidzijde 

4) Machines ten behoeve van eigen onderhoudsmogelijkheden 

5) Calamiteitenfonds door Gemeente ten behoeve van onvoorziene plotselinge van buiten 

komende onheilen/gebeurtenissen/ongevallen 

6) Financiële en professionele bijstand/ondersteuning met betrekking tot de oprichting van de 

Stichting 

7) Uitwijkvergoeding bij het niet tijdig opleveren van complex. 

Wij gaan er van uit dat vanwege het uitgangspunt dat de stap naar privatisering gedaan kan worden 

indien sprake is van een volledige “nul-situatie” de hierboven genoemde voorbehouden geen enkele 

belemmering vormen voor de voortgang van het proces. Immers spreken de zaken voor zich en zijn 

slechts logisch te noemen maar voor ons als vereniging essentieel. 

Een toezegging, respectievelijk een akkoord wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. 
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De volgende zaken werden reeds besproken en geaccordeerd conform de e-mail van 30 maart 2012. We 

hechten er belang aan de zaken nogmaals te benoemen en onderdeel te laten zijn van de afspraken. 

-    Kantine/kleedkamer gebouw wordt gebouwd in de vorm van ZOB; uiteraard naar benodigde ruimte   
     en behoefte van DZS (benodigde ruimten in gebouw(en); bestuurskamer (boven entree);   
     wedstrijdsecretariaat, 8x kleedkamers, 2x scheidsrechterkleedkamers, verzorgingskamer, washok,  
     materialenruimte en technische en of onderhoudsruimte/opslag materialen/machines/etc.). Ruimten  
     conform maatstaven NOC/NSF en/of KNVB. (Zie ook grove plattegrondtekening) 
-    Met betrekking tot de velden dient er rekening te worden gehouden met de verplichting tot  
     aanbrengen van coachvakken voor de dug-outs en uiteraard de dug-outs zelf. 
-    Levering van de velden compleet met omrastering, dug-outs, ballenvangers, hoekvlaggen,  
     doelen+netten, pupillendoelen (beide velden! – kunstgras inklapbare pupillendoelen) 
-    Tribune plaatsing (tussen de velden) 
-    Verlichtingsmasten veld als ook totale verlichting complex en in de gebouwen uitvoeren in 
      Led-armaturen/zo zuinig mogelijk. 
-    De gebouwen zo energiezuinig mogelijk opleveren  
-    Aanleg van de velden conform de meest hoge kwalitatieve normeringen door Grontmij. 
 

 
Voor akkoord: 
Vertegenwoordigers van partijen tekenen de bovenstaande afspraken: 
 
Gemeente Wormerland  Voetbalvereniging De Zilveren schapen 
Wormerland/Wormer, d.d.  Wormerland/Neck, d.d.  

 
 
 
 
 
 

   

Dhr. R. Hendriks 
Wethouder 

Mevr. A. de Groot 
Wethouder 

Dhr. Ger Boers 
Penningmeester 

Mevr. Esther Brandt 
Secretaris 

 
 
Het doet ons deugd dat wij met u en het Bouwfonds een gezonde en vruchtbare samenwerking kennen 
en wij spreken dan ook sterk de wens uit dat deze vorm van overleg en constructieve samenwerking 
mag leiden tot een geweldig nieuw complex waar verenigingen maar ook de gemeenschap van Neck 
bijzonder trots op zullen zijn en vele jaren veel plezier aan zullen beleven. 
 
Rest ons u en het overige College bijzonder veel succes te wensen in een spoedige voortgang van het 
proces en procedurele zaken. Wij gaan ervan uit dat wij door u op de hoogte gehouden worden van alle 
ambtelijke zaken betreffende het complex. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Hoofdbestuur De Zilveren Schapen 


