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Onderwerp
Uw kenmerk
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Artikel 40 vragen inzake handboogvereniging Batavieren-Treffers

e62620/86909s

Beste mevrouw Winters en Collignon,

Op 11 oktober 2019 stuurde u ons een vraag over handboogvereniging de Batavieren-
Treffers. In deze brief leest u het antwoord op deze vraag.

Vraag

De club zou graag (wellicht nogmaals) met u in gesprek gaan om te kijken waar kansen
liggen voor de Batavieren-Treffers zodat deze vereniging die een begrip is in Wee¡t
behouden kan blijven.

Antwoord

In 2018 en 2019 is er (ambtelijk) enkele malen gesproken met het bestuur van de
vereniging. Dit onder andere in het kader van het traject van de maatschappelijke
voorzieningen Weert-Zuid. Hierin is naar voren gekomen dat de krimp van de vereniging
en de daling van de inkomsten uit de verhuur van de clubaccommodatie een knelpunt
vormden. Op basis hiervan is gesproken over mogelijke oplossingen waaronder het
verduurzamen van de clubaccommodatie, andere huisvesting en samenwerking met
andere partners en ondersteuning die de gemeente hierbij zou kunnen bieden.

Beraad binnen de vereniging over de toekomst heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor
het ontbinden van de vereniging tijdens een algemene ledenvergadering op 3 oktober
2019. Streefdatum voor de ontbinding is 31 december 2019. Wij zijn hierover
geÏnformeerd door de demissionair voorzitter. Hij heeft aangegeven dat de terugloop van
participatie van de leden bij activiteiten en het vervullen van (bestuurs)taken een
belangrijke rol heeft gespeeld in het besluit. Na 3 oktober 2Ot9 zijn de leden nog enkele
keren bij elkaar geweest om de situatie te bespreken, maar dit heeft niet geleid tot het
herzien van de keuze tot ontbinding.
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Wij vinden het jammer dat er een einde komt aan het bestaan van de vereniging, maar
het is een besluit van een meerderheid van de leden. Wij vertrouwen er op dat de leden
die de beoefening van hun spoft na de ontbinding graag willen voortzetten hun weg

hierin vinden. In de reglo zfn er diverse andere lrandþoogverenigingen (o.a' in
Tungelroy, Stramproy en Nederweert).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cisca van der Kraan van de

afdeling Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn. Zij is bereikbaar op telefoonnummer
(0495) 575463 en per e-mail op c.vander.kraan@weert'nl.

Met vriendelijke groet,
burge wethouders,

M Meertens
gemeentesecretar¡s


