
 

 

UITNODIGING 
 
Aan de fracties van de gemeenteraad Stichtse Vecht: 
Lokaal Liberaal 
VVD 
GroenLinks 
CDA 
PvdA 
Streekbelangen 
ChristenUnie-SGP 
Vechtse Verbond 
Maarssen 2000 
PVV 
 
Onderwerp: Harmonisatie Onderhoud Sportaccommodaties  
 
Datum: 23 november 2019  
 
Namens de besturen van de 9 voetbalverenigingen in SV nodigen wij u uit 
voor een presentatie over de stand van zaken van het Harmonisatie proces. 
Nadat wij in de raadsvergadering van 3 september onze zorgen hebben geuit 
over de gang van zaken en de gevolgen die dat in de toekomst zou hebben is 
vervolgens in de raadscommissie Sociaal Domein van 8 oktober door ons 
getracht meer in te zoomen op de financiële kant van dit proces.  
Alhoewel de belangstelling en aandacht van de commissieleden voor dit 
onderwerp zeker aanwezig was menen wij dat de beschikbare tijd om de zaak 
goed over het voetlicht te krijgen te beperkt is geweest.  
 
Omdat wij op het standpunt staan dat de Raad alleen een juist beeld krijgt van 
de verschillen van inzichten tussen de voetbalverenigingen en de 
portefeuillehouder en haar ambtenaren leek het ons nuttig een presentatie te 
houden. Deze presentatie zal beknopt het proces tot nu toe belichten en 
vervolgens zal worden ingegaan op de financiële kant van de voorgestelde 
Harmonisatie. Na de presentatie is alle gelegenheid tot het stellen van 
vragen, wij hopen dat ons initiatief zal leiden tot een toekomstbestendige 
oplossing die door u als Raad zal worden gedragen. 
 
Wij stellen het zeer op prijs u te mogen verwelkomen en hopen dat er van alle 
fracties tenminste één of meerdere fractieleden de presentatie zullen 
bijwonen. De toekomst van het voetbal in onze gemeente is in het geding, als  
lokale politieke vertegenwoordigers mag u zich dat aantrekken! 
 
De presentatie zal worden gehouden op Donderdag 28 november om 20.00 
uur in de bestuurskamer van FC Breukelen ( zie bijgaande routebeschrijving). 
Uw deelname graag bevestigen via kees@nrvrt.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Neervoort  
namens de gezamenlijke besturen van 
de 9 voetbalverenigingen in Stichtse Vecht 


