
 

 

         Dalfsen, 25-03-2015 

 

Geacht College van B&W 

 

Naar aanleiding van de enquête, uitgevoerd door de sportraad, wil ik U graag het 

volgende melden. 

De Stichting heeft Algemene Voorwaarden voor verhuur. Het concept 2015 is 

bijgevoegd (nog niet goedgekeurd door het bestuur). In de Algemene Voorwaarden 

staat de werkwijze beschreven hoe de Trefkoele+ handelt bij verhuur. 

Er is zowel een gebruiksrooster voor het hele jaar als een toernooi- en 

evenementenlijst. In het gebruiksrooster is het structurele gebruik opgenomen, in de 

Toernooi- en Evenementenlijst het toegewezen incidentele gebruik voor toernooien 

en evenementen. 

Bij de toekenning van uren aan het begin van het seizoen sept 2014 is 

overeenstemming bereikt met alle reguliere gebruikers op één uitzondering na. De 

betreffende volleybal-groep heeft elders in de gemeente onderdak gevonden op het 

door hen gewenste tijdstip. 

Gedurende het seizoen is één aanvraag gekomen voor regulier gebruik. Conform 

onze Algemene Voorwaarden kunnen we dan niet meer met uren van anderen 

schuiven. Op het gewenste tijdstip was er geen ruimte beschikbaar, wel vlak voor en 

direct na het gewenste tijdstip. De aanvrager heeft geen gebruikgemaakt van de 

geboden alternatieven. 

Vanaf de opening van de Trefkoele+, dus vanaf 1 september 2014, maakt de 

“voetbalgroep Laarman” 1 uur in de week regulier gebruik van de faciliteit Molendijk. 

In eerste instantie beschikte de Trefkoele+ over 1 sleutel van de Molendijk. De groep 

kwam die sleutel per keer ophalen en terugbrengen. Inmiddels beschikken we over 3 

sleutels. De voetbalgroep heeft er nu 1 en de andere 2 hangen in de Trefkoele+. Er 

is verder geen regulier gebruik van de Molendijk. 

Rondom de open dag en de opening door onze koning is gevraagd om incidenteel 

gebruik te mogen maken van de Molendijk. Uiteraard kreeg men daar toestemming 

voor. Er is echter praktisch geen gebruik van gemaakt. Er is verder geen incidenteel 

gebruik van de Molendijk. 

Natuurlijk trachten wij voortdurend onze bedrijfsprocessen te verbeteren, ook de 

reguliere en incidentele verhuur. 

 

Met vriendelijke groet 

Simon Peerdeman, voorzitter 


