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Tekst Inspreken Commissievergadering 16 januari 2012 
 
Van   :  Klementine van Vuure 
Namens :  Gymnastiekvereniging ASC Gym & Dance 
Betreft :  Haalbaarheidsonderzoek Vernieuwbouw De Trefkoele  

 
Namens ASC Gym & Dance wil ik graag een aantal punten naar voren brengen m.b.t. het 
Ver(nieuw)bouwplan voor De Trefkoele. 
 
U wordt verzocht in te stemmen met de haalbaarheidsstudie en akkoord te gaan met de start 
van fase 2, de uitwerking. Hiervoor worden 8 argumenten genoemd, 3 hebben er betrekking op 
het integreren en dus laten vervallen van de Molendijk. Kennelijk levert die Molendijk dus 
behoorlijk wat meerwaarde op voor dit voorstel. Die Molendijk is ook voor ons heel belangrijk, 
we maken er vele uren! 
Ik denk dat je dan ook mag verwachten dat er dan voldoende wordt ingegaan op de voor- en 
nadelen. Als bestuur van ASC Gym & Dance vinden wij echter dat een aantal punten beslist 
onderbelicht blijven. Om in te stemmen met het voorstel, zouden eerst die punten helder 
gemaakt moeten worden. 
 
Het gaat daarbij om 4 punten:  

- een extra gymzaal bij de Trefkoele als vervanging van de Molendijk; 
- de bezetting van de Molendijk; 
- de inrichtingskosten en tenslotte 
- de huur 
 

1. Een extra gymzaal bij de Trefkoele 

Integreren van de Molendijk is in het voorstel mogelijk, doordat een extra gymzaal kan worden 
opgenomen. Hal 1 zal worden vergroot en is deelbaar in vieren. De 4 gymlokalen, zo meldt het 
rapport, worden verhuurd tegen dezelfde tarieven als de Molendijk nu.  
Als u even meerekent levert 28x48 m (dat is de nieuwe afmeting) 4 gymlokalen op van elk 
7x12 m. De Molendijk heeft een oppervlakte van 12x21, dus dat betekent het huren van 2 
zaaldelen. Ik hoop dat ik er vanuit kan gaan dat hiervoor dan geen dubbel huurtarief geldt, 
zoals in het plan gemeld. 
 
Bij die extra gymzaal is in het plan géén ruimte opgenomen voor een materialenhok voor ASC 
en SVD, zoals we dit nu hebben bij de Molendijk. Deze ruimte is nu al te klein doordat we 
investeren in nieuw materiaal tbv onze leden. De beschikbare oppervlakte voor een dergelijk 
hok, maar ook de plek hiervan in de nieuwe Trefkoele zijn voor ons van dusdanig belang, dat 
we hier in deze fase helderheid over wensen. 

 
2. Bezetting Molendijk naar Trefkoele 

Voor de haalbaarheid gaat het rapport uit van de huidige bezetting van de Molendijk.  
Maar die huidige bezetting biedt nu al nauwelijks mogelijkheden voor uitbreiding. Ruimte die er 
wel moet zijn, wanneer je je als vereniging wilt blijven ontwikkelen én kostendekkend wilt zijn.  
En is er bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat wij ook les geven in het DTV-gebouw 
en de4gezichten? ’t Zijn geen optimale locaties, maar noodzakelijk vanwege de te hoge huren 
van de Trefkoele. 
 
In het Addendum wordt nog genoemd en ik citeer:  
“het lijkt mogelijk om het rooster van de Molendijk in te passen”, en ook “dat nader moet 
worden gesproken over de roostertechnische consequenties”. 
Deze formuleringen zijn dusdanig vaag, dat wij hier duidelijk inzicht in willen. Wat zijn deze 
consequenties? Moeten wij gaan lesgeven tussen 15.00 - 18.00 uur? Dat hebben we al 
uitgebreid onderzocht, maar is voor ons geen optie. Of moeten we wellicht lessen onderbrengen 
in andere zalen binnen de gemeente Dalfsen? Ook al geen optie, omdat wij vooral lessen bieden 
aan jonge kinderen!  
Kortom, veel vragen over de inpassing van het rooster, en nog te weinig antwoorden. En die 
antwoorden zijn cruciaal voor ons. 
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3. Inrichtingskosten 

Uw afdeling Financiën geeft aan risico’s te zien op het gebied van o.a. de inrichtingskosten. De 
projectleiding geeft aan geen grote problemen te verwachten. 
Het is u bekend dat de vloer van de Molendijk te hard is, wat voor veel blessures zorgt. 
Wanneer we dan nu willen kiezen voor een nieuwe gymzaal, dan moeten we toch minstens 
kijken naar de mogelijkheid voor een goed verende vloer. Dit brengt uiteraard extra kosten met 
zich mee, maar laten we deze inzichtelijk maken, alvorens we overgaan naar fase 2!  
Dit geldt ook voor de verdere inrichting van de zaal die voor turnen geschikt gemaakt moet 
worden. En dit gaat echt niet over faciliteiten voor topsport, maar faciliteiten die de veiligheid 
van onze leden waarborgen! 
 
4. De huur 

En dan de huur voor deze nieuwe gymzaal in de Trefkoele. Ik heb al genoemd dat het onterecht 
is wanneer elk vierde deel (7x12 m) verhuurd wordt tegen het Molendijk-tarief. Een 
gelijkblijvend tarief voor een gelijkwaardige zaal is voor ons een absolute voorwaarde. Want, en 
dat heb ik al eens aangegeven, wanneer wij voor onze uren in de Molendijk hogere tarieven 
moeten gaan betalen, betekent dat het einde voor ASC. Het valt domweg niet op te brengen en 
al helemaal niet om dit door te berekenen aan onze leden. Gymnastiek moet laagdrempelig zijn 
en blijven!    
 
En dan nog een voorwaarde: de huurprijs voor verenigingen moet niet gekoppeld zijn aan de 
exploitatie van de Trefkoele als Kulturhus. Bij een tegenvallende exploitatie, kan het niet zo 
zijn, dat deze kosten dan later vertaald worden naar de huur. Want dat betekent dan alsnog dat 
er tarieven opgelegd worden die voor onze vereniging niet meer te betalen zijn. Oftewel, uitstel 
van executie! 
 
Conclusie 

Genoemde punten zijn vorige week voorgelegd aan adviesbureau ICS, die aangeeft dat deze 
worden meegenomen in Fase 2. Dit is wat ons betreft onterecht. Pas wanneer er helderheid is 
over deze punten kan geconcludeerd worden dat integratie van de Molendijk haalbaar is. 
Haalbaarheid, dat is wat nu wordt onderzocht. 
 
Misschien vraagt u zich nog af hoe het zit met het draagvlak. Er zijn inderdaad allerlei 
inspraaksessies geweest en ronde tafelgesprekken. Maar die hadden allemaal de renovatie als 
onderwerp, dus zonder integratie van de Molendijk. Het aangepaste voorstel is in december 
opgesteld, zonder dat de gebruikers van de Molendijk hier expliciet over zijn benaderd. Dus 
draagvlak? Nee, althans niet bij ASC Gym & Dance!  
 
Ik verzoek u daarom vooralsnog niet in te stemmen met dit raadscommissievoorstel, maar 
allereerst duidelijkheid te vragen ten aanzien van de genoemde punten. Ik zou het bovendien 
bijzonder op prijs stellen wanneer wij, als bestuur ook geïnformeerd worden over uw standpunt 
hierin. 
 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
Klementine van Vuure 
 
 
Bijlage: samenvatting met de gestelde vragen. 
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Samenvatting 

 
Samenvattend legt ASC Gym & Dance de volgende vragen aan de commissie voor, waarop wij 
graag uw standpunt vernemen: 
 

- gaat een gelijk tarief als de Molendijk nu gelden voor ¼ zaaldeel of voor een ½ zaaldeel 
van Hal 1? 

- Wordt de huurprijs voor verenigingen losgekoppeld van de exploitatie van de Trefkoele, 
zodat eventuele tekorten niet kunnen worden doorbelast in de huur? 

- Hoe is het materialenhok van de beiden gymverenigingen, zoals we die nu bij de 
Molendijk hebben, opgenomen in het oppervlakteplan? 

- Welke mogelijkheden zijn er voor het uitbreiden van lesuren? 
- Wat zijn de genoemde ‘roostertechnische consequenties’ waarover nog gesproken moet 

worden met de verenigingen? 
- Is in de begroting opgenomen dat de hal waar de gymnastieklessen zullen gaan 

plaatsvinden, voorzien kan worden van een verende, schokdempende vloer? 
- Is in de begroting opgenomen dat de hal/zaal waar de gymnastieklessen zullen 

plaatsvinden, geschikt wordt gemaakt voor turnlessen, waarbij de veiligheid van de 
leden kan worden gewaarborgd? 

 
 
Wij zien uw antwoord hierop graag tegemoet. 
 
K.H. van Vuure 
ASC Gym & Dance 
info@ascgymendance.nl 
 

 


