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NIEUWSBRIEF
Huisvestingscommissie

Switch Volleybal
Hooglanderveen
Switch Hooglanderveen bestaat dit
sportseizoen 50 jaar. Het enthousiasme
waarmee de vereniging ooit in 1971 is
gestart lee[ nu nog als nooit tevoren.
De vereniging bloeit en groeit. Gestart
als een echte dorpsvereniging, met de
‘roots’ in het oude dorpshuis ‘De Dissel’
zijn veel van de huidige ‘Veners’
opgegroeid met Switch. De bouw van
Vathorst hee[ een impuls gegeven aan
de vereniging. De oude Dissel werd
vervangen door een nieuwe sporthal,
inclusief de dorpshuis func)e.
Veel nieuwe bewoners van de wijk
zochten plekken om binding te krijgen
met hun buurt, het verenigingsleven
speelt daarbij een belangrijke rol.
Hierdoor hee[ Switch een aanzienlijke
groei doorgemaakt.
Met deze groei loopt Switch nu tegen de
grenzen aan van de huidige Dissel.
Aangezien niet alle teams meer in de
Dissel kunnen trainen is het maken van
het trainingsrooster steeds
ingewikkelder. Om het clubhuisgevoel
van de Dissel te kunnen houden en zo
mensen ook echt te ‘binden’, zou ieder
team toch minimaal 1x per week in de
thuishal moeten kunnen trainen.
Toen Rabobank Eemland in 2019 weer
een traject voor ‘Verenigingsondersteuning’ opstar`e is hier door
Switch succesvol een plan voor
ingediend. Met steun van de Rabobank
en NOCNSF hee[ Switch deskundige
ondersteuning ter beschikking gekregen
om haar huisves)ngsplan voor de
toekomst vorm te geven.

Het huisves*ngsplan
De huisves)ngscommissie is sinds 2019 in het leven
geroepen om een “future proof” huisves)ngsplan te
ontwikkelen, met de steun van de Rabobank en NOC*NSF.
Aan de hand van de knelpunten, (de te verwachte groei en
het gebrek aan ruimte) de wensen en de adviezen van
NOC*NSF zijn een aantal scenario’s opgesteld.
De scenario’s;
1. Het uitbreiden van de Dissel met 2 speelvelden / een
extra wedstrijdveld;
2. De overstap maken naar de sporthal van het Icoon;
3. Het laten bouwen van een nieuwe sporthal.
Er is zorgvuldig gekeken naar de voor- en nadelen van elk
scenario. Deze zijn vervolgens voorgelegd aan het bestuur
en de leden van Switch Hooglanderveen waarna )jdens de
algemene ledenvergadering is ingestemd met de wens tot
het laten bouwen van een nieuwe sporthal.
Samen met een externe
deskundige (Jan Tilmans van
Sports)ll Agency), aangeboden
door de de Rabobank en
NOC*NSF, is een voorstel
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Rabo Verenigingsondersteuning

Het verenigingsleven is
belangrijk voor onze
maatschappij. Daarom draagt
Rabobank Amersfoort Eemland
lokale verenigingen al jarenlang
een warm hart toe en heeft de
Rabobank met veel partijen een
duurzaam partnership
opgebouwd. Maar ze doen meer.

De Rabobank werkt samen met
NOC*NSF om verenigingen en
stichtingen nadrukkelijker en
structureel te ondersteunen op
bestuurlijk, financieel en
maatschappelijk vlak, maar ook
op het gebied van duurzaamheid
en gezondheid. Ze willen dat
stichtingen en verenigingen
zelfredzamer, professioneler en
gezonder worden. Hierdoor
willen ze met stichtingen en
verenigingen intensiever
samenwerken (inhoudelijke
begeleiding) zodat ze echt het
verschil kunnen maken.
Bron: https://www.rabobank.nl/
lokale-bank/amersfoort-eemland/
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ontwikkeld voor een duurzame accommoda)e oplossing
voor Switch Hooglanderveen. De te realiseren sporthal is
bij voorkeur gesitueerd op de loca)e Bovenduist. Dit
betre[ een loca)e in de wijk
Vathorst waar mogelijk meerdere
sportverenigingen hun plek
kunnen krijgen.
Dit voorstel vormde de basis van gesprekken met
vertegenwoordigers van de gemeente en de SRO die in
maart en november 2020 hebben plaatsgevonden. Helaas
hee[ dat proces nog niet tot een standpunt van de
gemeente geleid. Daarnaast is een aantal door de
gemeente in het vooruitzicht gestelde ac)es tot op heden
niet ingevuld en sommige van die ac)es zijn zelfs al meer
dan een jaar in behandeling. Daarbij komt nog dat de
huisves)ngscommissie zich niet aan de indruk kan
on`rekken dat het voorstel niet écht door de gemeente is
beoordeeld, wellicht omdat het meerdere domeinen raakt.
Het voorstel dreigt nu tussen wal en schip van het
gemeentelijk sportbeleid en vastgoedbeleid te vallen.
Dit hee[ de huisves)ngscommissie doen besluiten aan de
bel te trekken bij het bestuur, Gezamenlijk is besloten bij
de gemeente en wel bij de wethouder dhr Buijtelaar onze
zorg kenbaar te maken. We staan te lang s)l en dat
perspec)ef kan, mag en wil het bestuur van Switch niet
voor haar rekening nemen. Er is behoe[e aan
duidelijkheid. Voor de toekomst van onze vereniging. Voor
de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel voor de club
inze`en. Maar ook voor NOC*NSF en Rabobank, die ons
met geld en exper)se ondersteunen en zich afvragen of
dat wel goed besteed is. Hun steun hebben wij hard nodig
en willen wij niet op het spel ze`en.
Uiteraard hopen we dat dit het proces verder zal
bespoedigen en hopen we dat we gezamenlijk tot een
hoopgevend toekomstperspec)ef kunnen komen. Aan de
huisves)ngs-commissie zal het niet liggen. We hopen jullie
dan ook in het volgend bericht een posi)eve uitkomst te
kunnen melden.
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