
Geachte leden van de Commissie, voorzitter, 

 

Mijn naam is Albert den Ouden en ik ben bestuurslid van de csv V.I.O.D. en gedurende de door 

Richard gememoreerde tijdlijn als voorzitter van VIOD nauw betrokken geweest bij de plannen 

rondom onze thuisbasis, dorpshuis de Veenkluit.  

Ik onderschrijf de woorden van Richard en wil de noodzaak om het opstarten van de aanbesteding 

herontwikkeling Dorpshuis niet stuk te laten lopen op de huidige economische omstandigheden door 

middel van dit inspreek moment bij u onder de aandacht brengen.  

De huidige accommodatie is ondanks inzet van vrijwilligers die naast hun inzet op het gebied van 

voetbal gerelateerde activiteiten en de werkzaamheden op het gebied van onderhoud aan de velden 

niet meer op een veilig en gezond peil te houden. Het gebouw is te sterk verouderd en dit straalt niet 

alleen af op het dorp maar ook op onze vereniging. Er moet nu echt een keer iets gebeuren.  

• Op tal van plaatsen zijn er lekkages met als gevolg schimmelvorming en mogelijke gevaarlijke 

situaties op het gebied van elektriciteit.   

• De verwarming is niet alleen gebrekkig maar ook zeer verouderd waardoor onnodig energie 

verloren gaat en het gebouw verre van comfortabel is te noemen. 

• Kleedruimten zijn slecht schoon te houden en daardoor onhygiënisch, niet alleen voor onze 

leden maar ook voor de kinderen van de school die hiervan gebruik maken. 

• Er is een tekort aan kleedruimten. Dit is door zelfwerkzaamheid van de vereniging in 2010 

“tijdelijk opgelost” door het realiseren van een tweetal kleedruimten. Destijds waren er al 

gesprekken rondom herinrichting van het dorpshuis en was deze tijdelijke oplossing gepland 

voor maximaal 5 jaar. We zijn inmiddels 13 jaar verder. 

• Het gehele gebouw is niet representatief voor bezoekende gasten, maar ook niet voor onze 

eigen leden.  

Kortom, het gebouw nodigt niet uit om daar eens gezellig samen te komen, te sporten, 

musiceren, etc. 

Sterker nog, ik ben van mening dat de staat van het gebouw afbreuk doet aan het 

verenigingsleven in de dorpsgemeenschap Tienhoven/Oud Maarsseveen e.o. 

Ik wil graag positief afsluiten.  

Recent hebben wij, na ongeveer een gelijkwaardige jarenlange weg , mede met dank aan 

wethouder van Vliet, overeenstemming met de gemeente bereikt over de harmonisatie en 

privatisering van het onderhoud aan onze velden. De handtekeningen onder het 

overeengekomen contract worden eerdaags gezet. Ik ga er vanuit dat wij ook hier samen uit 

komen en onze vereniging in 2024 over niet alleen over een vernieuwd sportcomplex kan 

beschikken maar ook over een duurzaam en toekomstbestendige clubaccommodatie waarmee 

het gehele verenigingsleven van onze dorpskern jaren mee vooruit kan.  

 

Albert den Ouden 

Bestuurslid VIOD 

 


