NIEUWSBRIEF
stichting sportpark Noord
Groesbeek, 17 juni 2022

Beste leden van vv Germania,
Het bestuur van de stichting sportpark Noord wil jullie informeren over de ontwikkelingen op
Noord over het voetbalseizoen 2021/2022.
Het stichtingsbestuur heeft mondeling én schriftelijk het 2-koppig bestuur van RKSV
Achilles’29 laten weten dat het huurcontract per 1 juli 2022 niet verlengd zal worden, niet
voor bepaalde en niet voor onbepaalde tijd.
Het stichtingsbestuur stelt in haar brief van 12 mei jl. aan het bestuur van Achilles’29 dat
zowel het bestuur van vv Germania als het bestuur van de stichting sportpark Noord geen
enkel vertrouwen hebben in de 2 bestuurders van der Horst en Weijers.
De persoonlijke verhoudingen tussen de besturen bleken dusdanig verstoord dat verdere
samenwerking en medegebruik van het Sportpark Noord uitgesloten bleek.
Na 9 maanden gedoe met het bestuur van Achilles ’29 was de maat echt vol, er was geen
enkel vertrouwen meer, te vaak en te lang werden wij door voorzitter van der Horst aan het
lijntje gehouden. Hij was degene die tot het arrogante toe alles wilde bepalen en keer op
keer met de vinger wees en vooral gemaakte afspraken niet nakwam. Achilles’29 had nota
bene tot 4 keer toe betalingsachterstanden vanaf 1 december 2021. Het stichtingsbestuur
moest aanmaningen sturen om de beheersvergoeding af te dwingen.
Het werd een patroon van ruzie maken, afspraken niet nakomen en vooral niet op tijd
betalen. Kennelijk een gewoonte want op de Heikant heeft Achilles’29 toendertijd 2 jaar lang
geen beheersvergoeding betaald, wat uiteindelijk heeft geleid tot het faillissement van de
beheersstichting aldaar.
Voorzitter van der Horst had diverse dubbele agenda’s en schermde bij het
stichtingsbestuur, het bestuur van Germania en de gemeente met zijn plan B. Tijdens een
gezamenlijke vergadering eind 2021 werd nog bezworen door voorzitter van der Horst en
twee andere aanwezigen dat de leden en het bestuur “nog niet misschien” naar de Heikant
terug zouden keren, dat zou te veel emoties oproepen. Dit werd ook nog eens herhaald
tijdens een overleg dat het stichtingsbestuur met de Achilles bestuurders had op 25 april.

Wij hebben als stichtingsbestuur het gevoel dat voorzitter van der Horst helemaal niet op
Noord wilde landen en daarom niet de samenwerking zocht. Wat ons betreft is hij degene die
de samenwerking heeft gefrustreerd. Achilles wilde geen langdurige
gebruikersovereenkomst en nam geen genoegen met een eerder afgesproken eerlijke
verdeling van clubhuis inkomsten (50/50-deal).
Het voetbalseizoen 2021/2022 was een bron van ergernis over de opstelling van het
verantwoordelijke Achilles bestuur. Vanaf 1 december heeft de stichting een
huurovereenkomst gesloten met strakke afspraken maar vanaf 1 december was er ten
behoeve van de werkzaamheden op het sportpark geen Achilles vrijwilliger meer te
bekennen, alles kwam op de schouders van de Germania-vrijwilligers.
Achilles gedroeg zich niet als welkome gast maar liet kleedkamers vuil achter en ’s nachts
bleef de dure veldverlichting branden en werden kleedkamers, ballenruimtes en
materialenruimtes niet afgesloten. Kortom, niets anders dan ellende en ergernissen.
Het beeld kan ontstaan dat Achilles’29 niet welkom was, maar niets is minder waar. Zowel
Germania als de stichting waren gericht op intensieve samenwerking met de focus op de
jeugd en dat op basis van gelijkwaardigheid. We kunnen met z’n allen concluderen dat deze
missie compleet is mislukt.
Vanuit het stichtingsbestuur kan ik melden dat we uiteindelijk opgelucht zijn dat wij het
hoofdstuk Achilles’29 kunnen afsluiten en dat we gaan kijken naar mogelijkheden om het
beheer van het Sportpark voor langere tijd vol te houden. Wat ons betreft is het alle hens aan
dek en dat geldt volgens ons ook voor vv Germania, de hoofdgebruiker van het Sportpark.
Het stichtingsbestuur is trots op iedereen die van het Sportpark Noord iets moois wil maken.
Wij geloven in de nieuwe missie en zullen ons inzetten om sporten op Noord mogelijk en
betaalbaar te houden.
Namens het stichtingsbestuur,
Rob Verheijen, voorzitter.

