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Aan: 

College van B&W Wormerland 

T.a.v. Wethouder de heer R. Hendriks  

Postbus 20  

1530 AA  WORMER 

 

Wijdewormer, 13 mei 2013 

Betreft: Overleg Plan nieuw complex Neck 
 

Geachte heer Hendriks, 

Langs deze weg willen wij als bestuur van DZS reageren op het gesprek dat u met Ger Boers en Erik 

Kenter van DZS op 29 april jl. heeft gevoerd. Omdat we graag het gesprek vervolgen en denken dat het 

verhelderend is om een en ander nader toe te lichten. Ook willen we aangeven welke inspanning DZS 

doet en nog zal doen om het plan en nieuwe complex te helpen realiseren. 

 

Want laat dit duidelijk zijn; wij zijn bij DZS zeer enthousiast over een nieuw complex en verheugd dat er 

nu concreet stappen worden gemaakt. Wel is het onze taak als bestuur om dat met een solide financiële 

basis te doen voor de investeringen en het beheer op de middellange termijn om voor onze vereniging 

en ook de stichting een gezonde (financiële) toekomst te kunnen garanderen.  Zeker in deze tijd kunnen 

we het ons als DZS, en in het bijzonder als bestuur, niet permitteren dit niet goed te regelen. De 

voorwaarden die we hebben gesteld bij het principe akkoord zijn er bovenal om de financiële risico’s te 

kunnen dekken en niet omdat we het onderste uit de kan willen halen. Mochten wij die indruk bij u 

gewekt hebben vinden we dat bijzonder vervelend. 

 

In de ALV van DZS van januari jl. hebben wij als bestuur met al ons enthousiasme en vermogen de 

plannen gepresenteerd. De discussie met onze leden is stevig geweest. Het lange traject van 10 jaar om 

tot een concreet plan te komen heeft zijn sporen nagelaten. Tijdens de ALV hebben we desondanks en 

uiteindelijk bijna unaniem de club achter het plan weten te krijgen. De aanvullende wensen en zorgen 

hebben we verzameld en weten te reduceren tot de voorwaarden zoals verwoord bij het 

principeakkoord. Met dit compromis hebben onze leden ons op pad gestuurd.  

 

Nieuw gesprek en extra ALV op 25 juni a.s. 

Vanuit onze positie als bestuur willen we zicht hebben op de risico’s om de verantwoording op ons te 

kunnen nemen voor de afspraken rondom het plan en dit met een positief advies aan de leden te 

kunnen voorleggen. In deze brief zullen we daarom concreet ingaan op de financiële consequenties van 

het plan voor DZS. Graag willen wij daarover weer met u in gesprek om met elkaar te kijken hoe we de 

financiële risico’s gedekt kunnen krijgen, wat de extra inspanningen van DZS kunnen zijn, welk houvast 

de gemeente DZS hierin kan geven en afspraken te maken over de zaken die nog niet aan de orde zijn 

geweest of nog niet helder zijn. 
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Naar aanleiding van dit gesprek zullen we onze leden opnieuw uitnodigingen voor een extra ALV. Deze 

staat al gepland op dinsdag 25 juni a.s.  

 

Financiële risico’s 

Wij voorzien de volgende financiële consequenties voor de stichting en DZS bij de realisatie van het plan.  

  DZS 
 Inrichting kantine, keuken en bestuurskamer  €    50.000,00  

Klein onderhoud machines en materialen:  €      5.000,00  

Inrichting gebouw : 
 . Washok  €      2.000,00  

. Verzorgingsruimte  €      5.000,00  

Subtotaal DZS  €   62.000,00  

  Stichting 
 Onderhoud gebouw en fietsenstalling (Zuid)  €    15.000,00  

Groot onderhoud machines:  
 . Trekker  €    20.000,00  

. Sleper  €      6.000,00  

Pupillendoelen (inklapbaar)  €    12.500,00  

Subtotaal Stichting  €   53.500,00  

  Totaal  € 115.500,00  
 

Deze financiële consequenties zijn verwoord in de voorwaarden van het principe akkoord onder: 

- (2) Oplevering van een compleet geoutilleerd voetbalcomplex inclusief compleet ingerichte 

gebouwen. Tevens het plaatsen van onderhoudsgebouw op uitloopstrook zuidwestzijde. 

- (3) Fietsenstalling aan zuidzijde 

- (4) Machines ten behoeve van eigen onderhoudsmogelijkheden 

 

De andere voorwaarden komen voort uit de volgende zorgen: 

- (1) Een bescherming van DZS met betrekking tot de beheersvergoeding. 

De beheersvergoeding is een nominaal bedrag dat niet gecorrigeerd wordt met de 

inflatiecorrectie. Met andere woorden; binnen nu en tien jaar geldt een zelfde gefixeerde 

vergoeding voor onderhoud. Hoe schat u dat risico voor ons in? 

- (5) Calamiteitenfonds door gemeente ten behoeve van onvoorziene plotselinge van buiten 

komende onheilen/gebeurtenissen/ongevallen.  

Is tijdens een eerder gesprek aan de orde geweest. Wij willen u verzoeken daar nog eens naar te 

kijken om hiervoor een voorziening te treffen voor alle verenigingen in Wormerland.  

- (7) Uitwijkvergoeding bij het niet tijdig opleveren van complex. 

We hebben besloten deze voorwaarde te laten vervallen en in het voorkomende geval naar een 

andere oplossing te zoeken. 
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(6) Financiële en professionele bijstand/ondersteuning met betrekking tot de oprichting van de 

Stichting’ is door u gehonoreerd. 

 

Het herplaatsen van de tribune is een apart verhaal. De tribune staat bij DZS symbool voor wat wij met 

onze leden en met hulp van andere bewoners uit de polder met vereende krachten voor elkaar hebben 

gekregen. Dit was een prachtig staaltje van verenigings- en gemeenschapszin. Niet herplaatsen van de 

tribune stuit op grote emoties. Daarbij is ons meermalen in de gesprekken door Bouwfonds toegezegd 

dat we ons hierover geen zorgen hoeven te maken en dat dit geregeld zal worden. Zo hebben we dit ook 

teruggekoppeld naar onze leden. 

 

Inspanning DZS 

Wij beseffen ons terdege dat wij als vereniging ook een inspanningsverplichting hebben. Sinds twee jaar 

werkt DZS hard om financieel wat meer kleur op de wangen te krijgen en voor te sorteren op de situatie 

van een nieuw complex. Met contributieverhoging, allerlei extra activiteiten, een uitnodigende 

eigentijdse website en een actieve sponsorclub zijn we flink aan de weg aan het timmeren. Voor het 

nieuwe complex zetten we de Sponsorclub in voor het genereren van extra middelen via 

fondsenwerving en sponsoring. Ook voor de inrichting van de kantine en bestuurskamer zullen we 

diverse alternatieve wegen bewandelen om dit gerealiseerd te krijgen. 

Verder heeft DZS voor de Commissie Nieuw Complex een flinke groep leden bereid gevonden om zich in 

te zetten voor het zo soepel mogelijk realiseren van een nieuw complex. 

 

 

Wij gaan ervan uit dat we met deze toelichting een verhelderende bijdrage leveren aan onze 

samenwerking. Uit het bovenstaande kunt u opmaken dat wij liefst zo spoedig mogelijk weer met elkaar 

om tafel zitten. Wij kijken dan ook uit naar uw reactie en een uitnodiging om elkaar weer te ontmoeten.  

 
Met sportieve groet, 

 

Hoofdbestuur De Zilveren Schapen 


