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VERSLAG BIJEENKOMST - VERHUIZING CLUBHUIS NAAR HOORNSEVELD
Zaanlandia was afwezig omdat zij zich aan het beraden zijn wat ze precies willen
en als zij daar uit zijn zullen zij terug keren in het overleg.
Na de vorige bijeenkomst, waar alle partijen uiteen gegaan waren omdat er een nieuwe
insteek was vanuit de gemeente om er een ontsluitingsweg vanuit het Kogerveld door
het sportpark Hoornseveld te plannen, werden er enkele nieuwe opties getoond met en
zonder een ontsluitingsweg vanuit het Kogerveld. Omdat vele partijen hierbij betrokken
zijn en de mogelijkheden beperkt zijn kan dit proces langer duren dan men zou willen.
Was er in eerste instantie gepland om eind 2020 de verhuizing rond te hebben zal dat
nu toch langer gaan duren, op de vraag hoelang daar kon en durfde de gemeente geen
uitsluitsel over te geven. Wel staat vast dat het zwembad uiterlijk eind 2022 klaar moet
zijn. Hiervoor heeft de gemeente toch een andere plaats ingetekend en wel aan het
water van de Gouw. Hierop werd mij medegedeeld dat in deze ontwikkeling Murene zou
worden mee genomen.
Tussen de regels door kreeg de indruk gewekt dat ons in het zwembad wilde projecteren.
Hierop werd ons verzocht om een plan in te dienen waar we onze behoeften in moeten
aangegeven.
Maandag 4 maart om 11.00 uur hebben wij weer overleg op het stadhuis.
Dus de opdracht zal zijn maak een voorstel waaraan ons clubhuis moet voldoen.
Wil je hierin meedenken laat dan voor 20 februari een schrijven met daarop antwoord
op de onderstaande vragen
* Wat vind je van de huidige situatie
* Wat mis je
* Wat kan beter
* Wensen m.b.t. de toekomstige situatie
Het bestuur is van mening dat we niet, als Duikteam Murene, deel uit moeten gaan
maken van het zwembad maar een eigen clubhuis zoals we nu bezitten.

Evenementencommissie
De evenementencommissie is opzoek naar uitbreiding van haar leden, vindt je dat
je daar de aangewezen persoon voor bent laat dit dan weten aan Robbert van de Hoek
die zal je met open armen ontvangen.

Sportkeuring
5 maart zal de laatste sportkeuring plaats vinden van dit seizoen. Mocht je niet zijn op
geroepen voor de sportkeuring en nog wel gekeurd willen worden laat dit dan zo spoedig
mogelijk weten.

