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Onderwerp: aankoop Brediusgronden

Muiden, 12 oktober 2017

Geacht College en geachte Raadsleden,
Deze brief van SC Muiden ontvangt u als aanvulling en verdieping op de brief die u over
ditzelfde onderwerp ontvangt van de gezamenlijke sportverenigingen uit Naarden,
Muiderberg en Muiden.
SC Muiden wil graag dat u kiest voor een scenario waar in zo veel mogelijk ruimte is om
sport te bedrijven voor huidige en toekomstige bewoners van Muiden en omgeving. Dit
omdat dit de laatste kans is om een gebied voor sport in groeiend Muiden te reserveren!
Het in de “Studie aankoop Brediusgronden” genoemde “Sport” scenario is een mooi, maar
op de middellange- en lange termijn een krap uitgangspunt (afgezet tegen de prognoses uit
de Sportnota). Graag zien we dat er meer ruimte dan de genoemde 4.5 voetbal-, hockey- en
trainingsvelden beschikbaar komen. Met in totaal 6 volwaardige velden (3 hockey- en 3
voetbalvelden) onder het nieuwe scenario “Geef Sport de ruimte”, is er voor de langere
termijn voldoende capaciteit.
Indien u voor het “Sport” of het “Geef Sport de ruimte” scenario kiest, dan spreekt SC Muiden
de intentie uit om hockey invulling onder 1 van deze scenario’s te initiëren en te leiden. Dit in
samenwerking met welke reeds bestaande hockeyclub dan ook.
Echter een geheel zelfstandig hockey initiatief valt voor SC Muiden ook onder de
mogelijkheden. Dit omdat op basis van Artikel 4 * van de Statuten van OMNI vereniging SC
Muiden, de vereniging reeds lange tijd ingericht is om meerdere sporten onderdak te bieden
(nu (zaal) voetbal, tafeltennis en handbal). Daarnaast spreken we voor de Bredius locatie al
langere tijd de ambitie uit om - afhankelijk van de vraag uit de gemeenschap – nieuwe
sporten onder te brengen.
* Artikel 4.1 De omni-vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen
van sport in de meest uitgebreide zin, m.u.v. de beroepsport.
* Artikel 4.2. De omni-vereniging tracht dit ten doel onder meer te bereiken door: Voor elke te
beoefenen tak van sport een afdeling in te stellen.
SC Muiden spreekt op basis van de prognoses uit de Sportnota het vertrouwen uit dat er
meer dan voldoende leden zullen toetreden om een meer dan aanvaardbare bezettingsgraad
van de velden te bewerkstelligen en dat een reële huur voor de velden op te brengen zou
moeten zijn.

Om deze nieuwe leden te werven, zijn we bijvoorbeeld reeds met “De Krijgsman” overeengekomen dat zij sporten op de Bredius bij de toekomstige bewoners proactief onder de
aandacht brengt. Met hetzelfde doel zullen ook andere initiatieven in de nabije toekomst door
de SC Muiden ontplooit worden. Voor uw informatie: Sinds de officiële opening van het
sportcomplex op 23 september 2017, hebben we reeds 9 nieuwe leden kunnen
verwelkomen.
Wij wensen u veel sportieve wijsheid in uw afwegingen en keuze.
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