Beste leden van Zwem- en waterpolovereniging Flevo,
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij jullie al over de gesprekken die wij als bestuur voeren met
Optisport en de Gemeente Nijkerk over het tarief dat wij betalen voor het gebruik van het
zwembad. In deze brief willen wij jullie informeren hoe de zaken ervoor staan.
Stand van zaken
Wij hebben inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met de betrokken partijen, met als doel
een huurovereenkomst met betaalbare tarieven. De gemeente Nijkerk heeft bij de
aanbesteding gesprekken gevoerd met meerdere exploitanten. In deze aanbesteding stond
onder andere een bepaling voor het tarief voor de komende jaren. De gemeente Nijkerk
hanteert hiervoor een zogenaamd ‘ingroeitarief’.
Waar het in het kort op neer komt is, dat wij een extreem hoog tarief betalen. Daardoor worden
de kosten voor Flevo dermate hoog, dat dit pijn doet in de portemonnee. Maar belangrijker
nog, onze reserves moeten hiervoor aangesproken worden. Dit betekent dat als de tarieven zo
blijven het voortbestaan van Flevo zeker twijfelachtig wordt. We kunnen de huur dan simpelweg
niet meer betalen, tenzij we met een exorbitant hoge contributie gaan werken. En dat kunnen
we niet van onze leden vragen. Als bestuur doen we er alles aan om dit te voorkomen. Vandaar
dat we steeds weer in gesprek zijn met de gemeente Nijkerk en Optisport. Stand van zaken is
dat zowel de gemeente als Optisport gaan kijken wat er nog mogelijk is.
Financiële situatie Optisport
Gelijktijdig speelt nu een andere kwestie, waar jullie ongetwijfeld al het een en ander hebben
gelezen in de media. Optisport vraagt de gemeente Nijkerk om een aanpassing in de financiële
afspraken. Zij kunnen geen positieve resultaten boeken met de exploitatie van het zwembad en
de sporthallen in de gemeente Nijkerk en trekken aan de bel.
Gisteren, donderdag 11 juni is namelijk heeft een Raadscommissie vergaderd over dit
onderwerp. Ook al gaat het niet direct over onze tarieven, het heeft wel een direct verband
met de gesprekken over de tarieven die wij met de gemeente Nijkerk en Optisport voeren.
Daarom hebben wij als bestuur in de persoon van voorzitter Henno Koelewijn ook onze visie op
dit punt ingesproken in deze vergadering. Immers, als FLEVO de badhuur niet meer kan betalen,
dreigt veruit de grootste afnemer van badwater weg te vallen. Wat betekent dat Optisport nog
meer inkomsten gaat missen. Dus met de bijdrage aan Optisport die het college van B & W
voorstelt zijn ze er nog lang niet. Via de links onderaan de pagina kun je hierover het nodige
teruglezen in de Nijkerkse media. Daar staat ook een link naar de pagina met de
inspreekreactie van FLEVO.
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Algemene ledenvergadering
Zoals jullie begrijpen is de uitleg over dit dossier te lang om via een nieuwsbrief doen. En wij
hebben nog geen Algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen houden i.v.m. de coronamaatregelen. Toch willen wij dat gaan doen, en wel begin juli. Dit zal online gebeuren, wij
informeren jullie zo spoedig mogelijk over de datum en hoe jullie kunnen deelnemen aan deze
ALV die zal plaatsvinden als videosessie.
Wij zullen jullie dan meenemen in dit dossier. Vooral omdat het ons kan gaan raken. Wij zullen
creatief moeten meedenken om ons hoofd boven water te houden. Wij willen zo veel mogelijk
voorkomen dat we het probleem op moeten lossen door de contributie te verhogen. Wij sluiten
een verhoging niet uit, als de situatie hetzelfde blijft. Maar dit kan en mag geen hele grote
verhoging zijn. Er wordt al langere tijd gekeken of Flevo een meer ondersteunende rol kan
bieden binnen het zwembad. Bijvoorbeeld inzetten van vrijwilligers voor bardiensten, supervisie
en beheren van zwemzaal tijdens trainingen etc. om zo een korting op de badhuur te
genereren. Maar tot op heden wordt Optisport daarin nog niet echt concreet. Dit is slechts een
voorbeeld, maar wij willen naar jullie duidelijk maken dat wij hard vechten voor het
bestaansrecht van Flevo.
Met sportieve groet,
Het dagelijks bestuur van Zwem- en waterpolovereniging FLEVO
Henriette Ruitenbeek - Penningmeester
Taco Dirksen
- Secretaris
Henno Koelewijn
- Voorzitter
Bijlage:
• Link Stad Nijkerk
• Link Nijkerk Nieuws
• Link De Veense Courant Online
• Link naar de pagina van de gemeente Nijkerk met het dossier
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