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Na de eerste nieuwsbrief van 19 november 2020 over het ONS initiatief is er een aantal reacties 

per mail binnengekomen en ook in de wandelgangen hebben we enkele vragen ontvangen. En 

dat is goed, want het is een behoorlijk project en kan ook voor onze vereniging een grote ver-

andering betekenen. Het proces loopt inmiddels bijna twee jaar en begint serieuze vormen aan 

te nemen. En dat is ook nodig, willen we voor Julianadorp een prachtig nieuw sport– en evene-

mententerrein creëren met een goede plek voor onze vereniging. 

 

De meest gestelde vragen na de eerste nieuwsbrief zijn logisch en worden de komende tijd 

steeds beter te beantwoorden. Het bestuur van onze vereniging ziet voordelen in het verhuizen 

naar een gezamenlijke locatie, centraler in het dorp en betere zichtbaarheid voor de dorpers 

zodat tennissen bij TVJ meer bekend wordt, is een enorme winst. Het bestuur heeft zich daarom 

uitgesproken mee te doen in het onderzoeken van een verhuizing, in gezamenlijkheid met an-

dere verenigingen. We benadrukken dat we over een prachtige vereniging beschikken waar we 

met z'n allen hard aan hebben gebouwd. Verhuizen is geen doel op zich en doen we alleen on-

der bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden gaan we de komende tijd verkennen. Daarbij den-

ken wij onder andere aan:  

 

• Geen verhoging contributie: de verhuizing naar een nieuwe locatie mag geen verhoging 

van de contributie met zich meebrengen 

• Minimaal dezelfde faciliteiten zoals nu: we pakken het park op en zetten het op de nieuwe 

locatie neer, zes banen, inclusief verlichting, waar we zo hard voor hebben gestreden 

• De leden beslissen: de meest belangrijke, we zijn als vereniging betrokken bij het proces, 

het bestuur neemt stelling en de leden beslissen uiteindelijk middels hoofdelijke stemming 

 

 

 

 

De komende tijd gaan we deze voorwaarden verder uitwerken. Daarnaast durven we best een 

beetje te dromen, denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, watervoorziening, terras in de zon, een 

tennishal, betere voorzieningen voor jeugd. Misschien zelfs  een padelbaan? Bij het uitwerken 

van deze voorwaarden gaan wij jullie, de leden, ook betrekken. 

 

Wat vooral belangrijk is, en dat willen we nogmaals benadrukken: wel of niet verhuizen is uit-

eindelijk de beslissing van de leden. We kijken serieus naar de mogelijkheden en zullen in een 

Ledenvergadering met een voorstel komen. Op basis van dat voorstel zal er stemming plaats-

vinden. Zo werkt het binnen onze mooie vereniging. 
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Op dit moment staat het bestuur positief tegenover een verhuizing naar een gezamenlijk sport– 

en evenemententerrein, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De komende periode 

staat in het teken van het onderzoeken van de haalbaarheid van het hele plan. Belangrijke the-

ma’s zijn identiteit en exploitatie. Wat zijn onze kernwaarden? Wat maakt onze vereniging 

uniek? Hoe ziet de exploitatie er uit? Kunnen we die wellicht combineren met andere verenigin-

gen?  

 

In deze periode gaan we onder andere met JVC in gesprek om te zien waar er raakvlakken zijn. 

JVC en TVJ zijn de twee deelnemende partijen waar de kantine deel uitmaakt van de exploita-

tie. Een van de vragen die beantwoord moet worden,  is “Willen we vasthouden aan een eigen 

kantine of biedt één gezamenlijke kantine voordelen?” Voordelen kunnen zijn: vaker open, 

meer reuring, andere sporters (hardlopers, wandelaars) die even binnenlopen. Dat is een span-

nende vraag, maar met het oog op de toekomst wel eentje die we onszelf moeten afvragen. 

Hoe lastig is het de laatste jaren om bijvoorbeeld de bardiensten voor elkaar te krijgen. We 

gaan dus vooral op zoek naar kansen. 

 

Een groot project in Corona tijd, dat maakt het voor de meeste van ons een ‘ver van je bed 

show’, maar niets is minder waar! We willen juist input van een ieder om te horen wat er 

speelt. Normaal gebeurt dat op de club, aan de bar en op de baan, maar met de huidige maat-

regelen is dat erg lastig. Binnenkort versturen we daarom een korte enquête met een paar kor-

te doch belangrijke vragen om te polsen hoe onze leden hier naar kijken. Dat geeft ons een 

beeld van de stemming binnen onze vereniging en helpt ons om voor TVJ de gesprekken goed 

te blijven aangaan. 

 

De komende periode zal een kerngroep van ONS gesprekken voeren met Gemeente, Provincie, 

Woningstichting, maar ook met ‘s Heerenloo, Scholen aan Zee en Sportservice om te zien wat 

de mogelijkheden zijn en of we iedereen met de neuzen dezelfde kant op kunnen krijgen. Er ligt 

een mooie kans voor Julianadorp en daar zijn alle partijen zich van bewust.  

 

Een groots plan waar wij als vereniging aan deelnemen. Nogmaals, we moeten niet, maar willen 

de boot niet missen als er een mooie kans komt. Heb je vragen, een mening, een briljant idee 

of iets wat betrekking heeft op dit initiatief, laat het ons weten via email ONS@tvjulianadorp.nl 

 

Wil je meer informatie, kijk dan op: 

 

  Panoramalokaal:  www.panoramalokaal.nl/inzendingen/julianadorp+team+3 

  ONS Julianadorp: www.onsjulianadorp.nl 
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