Nieuwsbrief // maart 2017
Vanuit het bestuur

Blik op de toekomst!

Wij trappen elke nieuwsbrief af met een bericht vanuit
het bestuur. Deze editie stelt Jan van Schaik zich aan u
voor.

In de vorige nieuwsbrief konden jullie lezen dat het
stichtingsbestuur wil investeren in de toekomst van ons
park. Om dit gestalte te geven is de VSU gevraagd om
ons daarbij te ondersteunen. Dirk Pronk (Officemanager
Sportpark Marco van Basten en Judith de Keijzer (VSU)
hebben een plan van aanpak voor de
ondersteuningsperiode opgesteld. Het onderstaande
doel streven we na:

Jan van Schaik, alg. bestuurslid
tevens wnd. secretaris
Toen ik een aantal jaren geleden
de Sportpenning van de stad
Utrecht kreeg stond in o.a. de
overweging van de toekenning:
“Hij begon zijn vrijwilligerscarrière als redactielid in 1956 bij
het clubblad bij de voetbalvereniging PVC en werd na
een aantal jaren benoemd tot bestuurslid van die
vereniging; verdeeld over twee perioden, bijna 20 jaar
voorzitter is geweest en daarnaast betrokken bleef als
adviseur”
In die periode werd het clubhuis gebouwd op Sportpark
Verthoren en de veldverlichting werd gerealiseerd. Ook
begonnen er toen al ideeën te ontstaan over een
tennisafdeling en samenwerking met korfbalvereniging
SKV. Bij het vertrek als voorzitter werd ik
achtereenvolgens eerste Lid van verdienste en één jaar
later Ere lid.
Ook was ik een van de pioniers voor oprichting van de
Vereniging Sport Utrecht, waarvan ruim 12 jaar
secretaris en betrokken bij als voorzitter van een
adviesorgaan van de gemeente als het gaat over
vrijwillige inzet. Thans voorzitter van de stadsomroep
van RTV Utrecht en sportambassadeur van de VSU. Om
een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van
Sportpark Marco van Basten en nog veel mensen binnen
de verenigingen ken, probeer een steentje bij te dragen.

Het opstellen van een breed gedragen toekomstvisie
voor Sportpark Marco van Basten, waarbij de financiële
exploitatie van het sportpark wordt vergroot, het
sportpark bruist door multifunctioneel gebruik met
betrokken en trotse partijen en het meer bekendheid
heeft in de wijk en de stad Utrecht.
Op woensdag 8
maart werd de
ondersteuning
officieel
beklonken met
het tekenen van
een
samenwerkings
overeenkomst
met de VSU.
Uiteraard zijn er momenteel genoeg lopende zaken die
ook hun prioriteit behouden. We willen jullie echter ook
betrekken bij het vormen van de toekomstvisie. Het
invullen van een enquête en het bijwonen van
bijeenkomsten op 20 april en 11 mei zijn hier concrete
voorbeelden van.

Graag ontmoet ik u op het Sportpark.

WWW.VANBASTEN-SPORTPARK.NL

Nieuwsbrief // maart 2017
Help mee en vul de enquête in

Activiteiten kalender voorjaar 2017

Met oog op het vorige willen wij jullie direct al vragen
om ons te helpen. Momenteel beginnen wij met het
doen van een analyse over de huidige stand van zaken
op ons Sportpark en van haar omgeving. Onderdeel
hiervan is ook een breed uitgezette enquête. Wij willen
heel graag weten hoe u het sportpark op dit moment
ervaart. En zijn benieuwd wat voor gedachten u wellicht
heeft over de mogelijkheden voor een nog lang en vitaal
voortbestaan. Via deze link kun je de vragenlijst digitaal
invullen. Het kost slechts enkele minuten tijd. Alvast
bedankt!!!!!
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Mocht deze nieuwsbrief u fysiek toekomen dan kunt u
de link ook vinden op www.vanbasten-sportpark.nl

Tot slot!

Brainstorm mee over de toekomst!

1e editie medio januari
2e editie medio maart
3e editie medio mei
4e editie eind juni
5e editie medio september
6e editie medio november

Wij willen eenieder die zich de toekomst van het
Sportpark aantrekt graag uitnodigen voor een tweetal
avonden. Wanneer u zojuist braaf de enquête heeft
ingevuld heeft u dit al langs zien komen.
Wat is de bedoeling? Op 20 april en 11 mei organiseren
wij twee avonden op het park. Op deze avonden gaan
wij brainstormen en in gesprek over de ideeën die onder
jullie leven. Deze avonden worden georganiseerd door
Judith en Dirk. De uitkomsten van de enquête worden
uiteraard gedeeld, maar we gaan ook aan de slag met
een actieve brainstorm. Wat vinden we belangrijk? Hoe
zien we ons sportpark in de toekomst? In de tweede
bijeenkomst gaan we verder in op hoe we daar komen
en welke partijen en middelen we nodig hebben. .

Sportlink info avond clubpakketten
Start competitie tennis
SuperSunday PVC-voetbal
e
1 Brainstorm toekomst sportpark
e
2 Brainstorm toekomst sportpark
E+F Toernooi PVC-voetbal
D+A Toernooi PVC-voetbal
C+B toernooi PVC-voetbal
Jeugdkamp PVC-voetbal
Open Toernooi PVC-Tennis

De volgende edities van de nieuwsbrief kunnen jullie
verwachten:

Heb jij input of wil je deze nieuwsbrief standaard in je
mail ontvangen. Stuur dan een mail naar
nieuwsbrief@vanbasten-sportpark.nl

Wil je actief bijdragen aan het vormgeven van de
toekomstvisie van ons sportpark, laat dit dan weten
door een mail te sturen naar contact@vanbastensportpark.nl

WWW.VANBASTEN-SPORTPARK.NL

