
Gearchiveerd: vrijdag 20 november 2015 9:06:02
Van: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Verzonden: donderdag 19 november 2015 19:24:14
Aan: Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: FW: Reactie St.BCS op aanbod trainingsveld als bouwlocatie bouwclubs.
Reageren noodzakelijk: Nee
Urgentie: High

___________________________________

Dit is nog een ingekomen stuk voor 1 december!!!!!

Van: St. BCSt [mailto:stbcs@outlook.com]
Verzonden: woensdag 11 november 2015 19:08
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Reactie St.BCS op aanbod trainingsveld als bouwlocatie bouwclubs.

Geacht College,

Hierbij delen wij u mede dat wij, als ST. BCS, geen gebruik zullen maken van het
gemeentelijk aanbod om op het voormalige trainingsveld aan sportpark de Danen te
Nw. Vossemeer een centrale bouwlocatie voor de carnavalsbouwclubs in de gemeente
Steenbergen te realiseren.

Na veel verwikkelingen zijn we er in geslaagd om een, globale maar realistische,
begroting op te stellen. De totaalkosten, ca. € 200.000,-- , zijn zodanig dat we tot de
conclusie gekomen zijn dat dit een onhaalbare missie is. Dit bedrag krijgen wij middels
fondsenwerving e.d. nimmer bij elkaar.

Ook is het een gegeven dat ca. € 60.000,-- tot € 80.000,-- letterlijk in de grond verdwijnt,
wat op een huurlocatie een reden te meer is om deze optie als onhaalbaar te
kwalificeren.

In de tussentijd hebben wij ons ook heel druk bezig gehouden met andere mogelijke
opties maar ook dezen bieden geen enkel haalbaar perspectief.

Inmiddels hebben de bouwclubs Strienespuiters en Gebeiteld te kennen gegeven dat zij
zich hebben ontbonden omdat ook zij geen verdere toekomst meer zien.

Deze feiten hebben er toe geleid dat wij als startbestuur besloten hebben in zijn geheel
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af te treden en, in principe, de stichting te gaan ontbinden tenzij er anderen zijn die,
alsnog, dit stokje willen overnemen.

We zien geen meerwaarde om, tegen beter weten in, onze tijd, energie, de beperkte
middelen van de bouwclubs en onze eigen middelen te besteden aan een mission
impossible. Het is frustrerend om dit vast te moeten stellen maar, helaas, wel de
realiteit.

We danken u en uw ambtenaren voor de geboden medewerking.

Met vriendelijke groet,

St. BCS

Piet Rommers

(secretaris)


