Reacties tennisverenigingen op het overleg + verslag van 12 november 2019

TC Odivia (Blijham)
• Voorkeur variant 1, hierop is onze visie en beleid gestoeld
• Kosten van renovatie zijn voor ons niet te dragen
• Odivia is ook geïnteresseerd in verduurzaming
• Bezig met revitalisatie van de vereniging, met stijgend aantal jeugdleden (positieve
toekomstvisie)
LTC DOS (Bellingwolde)
• Voorkeur variant 1, dus doorvoeren “Bellingwedder model” met als gevolg paar duizend
euro extra kosten voor de gemeente. Huur op ongeveer € 400,- voor 2 banen, vergelijkbaar
met de nieuwe huur van de voetbalvelden (€ 185,- per veld).
• Tennisverenigingen worden achtergesteld bij de voetbalverenigingen. Dit signaal moet
duidelijk en stevig richting politiek. Deze ongelijkheid wordt door de vereniging niet
begrepen.
TV Wedde
• Voorkeur variant 1, terwijl de vereniging ook volledige privatisering wel serieus wil
overwegen (variant 3).
TC Ter Apelkanaal
• Voorkeur variant 3, privatisering van het tenniscomplex. De vereniging functioneert nu al zo
in de praktijk. Na navraag blijkt dat de vereniging de voorkeur geeft aan variant 1 met
daarbinnen de deelvariant : zelf voorjaarsonderhoud uitvoeren + vergoeding gemeente.
TC Sellingen
• Voorkeur variant 1, conform de afspraken met de tennisverenigingen in vm. Bellingwedde.
• Renovatie van de banen moet de gemeente voor zijn rekening nemen, bijv. door het treffen
van een voorziening/te reserveren.
• Tennisverenigingen worden achtergesteld bij de voetbalverenigingen.
TATC
•
•
•
•

Voorkeur mix van variant 1 en 2, lage huur van variant 1 en dus de kosten van de renovatie
niet doorberekend in de huur.
Voordelen: ontlasten huidige vrijwilligers, verbetering van de (financiële) situatie en
waarborgen van continuïteit van de banen als basisvoorziening
Variant 4 komt volgens de vereniging niet overeen met het uitgangspunt dat de gemeente
zorg wil dragen voor de basisvoorzieningen
De vereniging is van mening dat kapitaallasten van toekomstige renovaties voor rekening
van de gemeente moeten blijven komen. Dekking hiervan kan mogelijk gevonden worden
door het afstoten van het onderhoud van de “boven-normatieve” banen, het sluiten van
complexen a.g.v. het niet levensvatbaar zijn van verenigingen of deels uit het voetbalbudget
zodat totale sportbudget gelijk blijft.

