Inspraakbijdrage The Hawks en v.v. DFC 15 januari 2020.
Voorzitter en overige leden van de gemeenteraad,
In de eerste plaats hartelijk dank voor de gelegenheid om alsnog bij deze commissie van de
gemeenteraad in te spreken en u te informeren over onze standpunten inzake het dossier
dat zo’n mooie naam heeft gekregen ‘Revitalisering sportpark Krommedijk’ maar eigenlijk
‘Nieuw Stadion voor FC Dordrecht’ zou moeten heten.
Onze standpunten hebben we eigenlijk al verwoord in onze brief aan de gemeenteraad van
8 januari 2020, maar we zijn hier om een en ander nader te duiden en u de gelegenheid te
geven vragen aan ons te stellen.
Laten we beginnen met de opmerking dat DFC, RCD en The Hawks de Betaald Voetbal
Organisatie FC Dordrecht van harte een nieuw of vernieuwd stadion gunnen. Echter, de
breedtesportclubs op sportpark Krommedijk vinden dat dit niet ten koste van hen moet gaan
en vragen zich daarom af of een verhuizing van FC Dordrecht naar een andere plek in
Dordrecht niet voor alle partijen, en vergeet daarbij de omwonenden niet, een betere optie
is dan wat nu voorligt in het rapport van The Stadium Consultancy. Wij zijn namelijk van
mening dat de ruim 3 miljoen euro die voor de breedtesport in dit plan van meer dan 20
miljoen euro is opgenomen, beter anders (en daarbij zeker goedkoper) besteed kunnen
worden.
Want anders dan vorige week door de heer Derks van The Stadium Consultancy is gezegd,
gaan onze clubhuizen nog vele jaren mee. The Hawks heeft zes jaar geleden zijn gehele
clubgebouw gerenoveerd en we onderhouden de zaak zoals je dat ook met bijvoorbeeld je
huis doet. Afgelopen jaar hebben we de kleedkamers weer geschilderd en de doucheruimtes
vernieuwd; toiletgroepen gemoderniseerd en DFC heeft zijn clubgebouw van een nieuw dak
voorzien. We werken er jaarlijks aan om onze accommodatie niet te verwaarlozen en onze
leden en gasten een duurzaam verblijf te bieden.
En voorzitter, dames en heren, ook de breedtesportclubs zijn volop actief op sociale en
maatschappelijke projecten. The Hawks bijv. doet al sinds het begin van het project ‘Alleen
jij bepaalt’ mee om samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid jaarlijks tussen de 15
en 30 jongeren uit het criminele milieu te halen en te houden. Met betrekking tot
Antilliaanse jongeren speelt honkbal daarbij een belangrijke rol want anders dan hier in
Nederland is honkbal de nummer één sport in het Caraïbisch deel van ons koninkrijk en
aldaar vele malen groter dan bijv. voetbal.
Verder zijn wekelijks clubvrijwilligers actief om ons deel van het sportpark schoon te houden
als voorzetting van een helaas door de gemeente financieel stopgezet project Dordt Schoon,
geven we gemiddeld onder leiding van een gediplomeerde honkbaltrainer twee keer per
week clinics op scholen als onderdeel van bewegingsonderwijs in het PO en zo kunnen we
nog wel even doorgaan.
Anders dan vorige week ter sprake werd gebracht door de directeur van FC Dordrecht ten
aanzien van geruchten over zijn club cq bedrijf is er bij de breedtesportverenigingen op de

Krommedijk geen sprake van twijfel over hun financiële status. Nog vorige maand heeft de
penningmeester Van The Hawks de jaarrekening 2018 en de balans ultimo 2018 ter controle
bij de gemeente ingediend waaruit blijkt dat de vermogenspositie, de solvabiliteit en
liquiditeitspositie van de vereniging ruim voldoende is. Dat laatste geldt zeker ook voor de
overige breedtesportclubs.
Dan is er vorige week een vraag gesteld over de ledenaantallen van de diverse
breedtesportverenigingen. Om daarop met betrekking tot The Hawks antwoord te geven:
we tellen als inclusieve vereniging rond de 175 leden, waarmee we in honkbal/softballand
een middelgrote vereniging zijn. Om u een beeld te geven: de honkbal/softbalbond telt
19.000 leden verdeeld over ongeveer 160 verenigingen, gemiddeld ledental derhalve nog
geen 120. Daar zit The Hawks ruim boven. De grootste honkbalclub in Nederland is gevestigd
in Amsterdam, telt 400 leden en bespeelt een grote accommodatie met hal. Een ander
voorbeeld: de gemeente Rotterdam bouwt zowel op Zuid als Noord nieuwe honkbalvelden,
de eerste voor een club die 5 teams in de competitie heeft. We begrepen deze vraag ook
niet zo, want men moet geen appels met peren willen vergelijken.
Zijn er dan geen problemen op sportpark Krommedijk? Nou wel degelijk zoals we ook in
onze brief van 8 januari hebben aangegeven. Met de komst van OMC naar sportpark
Krommedijk, een beslissing waarin de al meer dan 40 jaren op de Krommedijk residerende
verenigingen niet in zijn gekend, is het ruimtegebrek voor met name trainingen groot. Niet
voor niets hebben we de metafoor ‘in een literfles past geen anderhalve liter water’
gebruikt. Dat gaat niet alleen ten koste van DFC en RCD maar tevens van nieuwkomer OMC.
Maar het is toch te gek als clubs die al jaren op de Krommedijk gehuisvest zijn, moeten
inperken of wellicht zelfs verhuizen omdat de gemeente er een club bij heeft geplaatst, daar
waar elders ruimte genoeg is. Daarbij helpen we overigens OMC zo goed en zo kwaad als het
kan. De vertegenwoordiger van OMC, vorig week insprekend, benoemde dat al zo.
En dan hebben we het nog niet eens over de extra ruimte die op het sportpark gecreëerd
moet worden binnen het plan van The Stadium Consultancy, want om Maatschappelijk
Financieren mogelijk te maken, moeten er gebouwen komen waar zorg, onderwijs en andere
maatschappelijke instanties een plek vinden, want zonder hen geen Maatschappelijk
Financieren. Kosten geraamd op bijna 10 miljoen euro.
Verder moeten de breedtesportclubs een onderdeel van het stadion worden en DFC, RCD en
The Hawks hebben vanaf het begin aangegeven dat men niet in de plint van het stadion wil
net zoals het college vanaf het begin heeft aangegeven geen gemeentegarantie te willen
geven. Toch staat in het rapport dat de medewerking van de breedtesportclubs noodzakelijk
is. Het gevoel heerst: We worden er met de haren bijgesleept.
Nu geven we wellicht de indruk dat de hakken in het zand staan, maar het tegendeel is waar.
Een vereniging leiden is anders dan een bedrijf; het is vrijwilligerswerk. Maar gelijk aan een
bedrijf kijken we wel naar de toekomst, al is dat in de huidige maatschappij hooguit drie jaar
vooruit. Daarop definiëren we in een Strategische Doorkijk doelstellingen die we jaarlijks
opnemen in een jaarplan waarvoor we financiële dekking zoeken. Daarnaast hebben we
ambities, de stip aan de horizon. Die ambities hebben we benoemd, ook met betrekking tot
sportpark Krommedijk. We wijzen u daarbij op het rapport van de door de wethouder

ingestelde projectgroep Driesprong/Van Vught/Van der Klis, waarin DFC en The Hawks,
ondersteund door hun algemene ledenvergaderingen een vergaande samenwerking
nastreven die leidt tot een sportvereniging van ruim 800 leden met één clubgebouw die we
zo 12 maanden per jaar kunnen laten renderen. Daarvoor is een herindeling van het
sportpark nodig. We vinden daarvan niets terug in het rapport van The Stadium Consultancy.
En tot slot hebben we ook dromen, noem het ideeën over de toekomst van sportpark
Krommedijk als onderdeel van het stadspark Dordtrijk, waarover we uiterst enthousiast zijn
en als DFC en The Hawks actief in de discussie daarover meedoen en waarbij sportpark
Krommedijk met kleine ingrepen opengesteld kan worden voor de niet-gebonden sporter en
de recreant en met grotere ingrepen een rol kan spelen in de verbinding tussen Dubbeldam,
Land van Valk en het centrum. Niets daarvan vinden we terug in het plan van The Stadium
Consultancy. Wellicht begrijpelijk omdat de opdracht luidde: is een verbouwscenario voor
het stadion van FC Dordrecht mogelijk en omdat dat alleen met Maatschappelijk Financieren
kan, is de breedtesport grotendeels tegen haar wil erbij gesleept.
Resumerend:
1. we zijn niet tegen een nieuw stadion voor FC Dordrecht, integendeel, ….maar vragen
ons af of dat niet beter op een andere plek kan, zodat sportpark Krommedijk kan
uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van de recreatiemogelijkheden voor de
140.000 inwoners die de gemeente in de komende jaren wil krijgen en waarbij de
breedtesportclubs op de Krommedijk een onderdeel van willen uitmaken;
2. we zetten vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van het voorliggende idee en
begrijpen in dat kader de beslissing van het college, maar blijven graag actief
betrokken bij een wellicht veel groter plan voor sportpark Krommedijk die de
komende jaren als onderdeel van stadspark Dordtrijk ontwikkeld moet worden.
En mocht de gemeente besluiten toch de ideeën van The Stadium Consultancy verder te
onderzoeken dan leggen we als breedtesportverenigingen wel de volgende wensen neer,
misschien moet ik het zelfs eisen noemen:
1. de breedtesportverenigingen DFC, RCD en The Hawks blijven op sportpark
Krommedijk gehuisvest;
2. men behoudt minimaal de ruimte die men nu heeft of ten minste voor de komst van
OMC had;
3. we worden niet geconfronteerd met hogere huurlasten dan we nu hebben anders
dan de inflatiefactor;
4. mocht er een stichting het totale sportpark gaan exploiteren, dan kunnen eventuele
tekorten van deze stichting niet bij de breedtesportverenigingen worden gevorderd,
hetgeen betekent dat de gemeente garant moet staan voor deze tekorten zoals er nu
elk jaar ook extra geld moet naar bijv. de Sportboulevard.
We benoemen deze punten hier vast in de wetenschap dat wij als breedtesportverenigingen
niet zo makkelijk de deur van de wethouders in deze stad kunnen platlopen als de betaald
voetbalorganisatie FC Dordrecht dat blijkbaar kan.
We staan open voor uw vragen!

Dank u wel!

