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Beste leden van vv Germania,
De afgelopen tijd is er veel in de media geschreven over de situatie op ons sportpark Noord.
Zoals jullie hebben meegekregen is de samenwerking met RKSV Achilles’29 definitief gestrand.
Het bestuur van de beheersstichting van het Sportpark Noord heeft mondeling en schriftelijk het 2-koppige bestuur
van Achilles’29 laten weten dat de huurovereenkomst per 1 juli 2022 niet verlengd zal worden waarna later het
nieuws volgde dat Achilles terugkeert naar de Heikant.
Het bestuur van Germania heeft deze berichtgeving voor kennis aangenomen.
In deze nieuwsbrieven gaan het bestuur van Germania en het stichtingsbestuur kort beschrijven wat er de afgelopen
maanden is gebeurd en waarom het e.e.a. heeft geleid tot deze onomkeerbare beslissing.
Wij hebben Achilles ‘29 destijds met ‘open armen’ ontvangen toen zij met de rug tegen de muur stonden en geen
kant meer op konden. Uiteindelijk, na een reeks van incidenten, kregen we geen enkele waardering als dank en van
respect naar ons bestuur of naar onze leden toe was ook geen sprake.
De afspraken die gemaakt werden kwam men juist niet óf maar ten dele na. In de pers werden we als oneerlijk en
onbetrouwbaar bestempeld en Germania zou bij Achilles aan het financiële infuus liggen wat op zich een vreemde
uitspraak is voor een bestuur dat, over een langere periode bezien, juist zelf financiële problemen heeft gekend én
uiteindelijk zelfs failliet is verklaard.
De eis om ook nog eens 50% van de omzet over Germania activiteiten te claimen was natuurlijk een stap te ver en
totaal onbespreekbaar.
De conclusie is uiteindelijk dat wij het nog steeds jammer vinden dat de samenwerking niet tot stand is gekomen
maar het bestuur van vv Germania is ook opgelucht dat Achilles’29 weer is teruggekeerd naar de Heikant en we
wensen hen daar veel succes toe.
Voor ons een goed moment om onze tijd en energie vol te steken in een mooie toekomst voor Germania op
sportpark Noord en daar hebben we alle leden hard voor nodig. Samen staan we sterk!
Wij hopen onze leden (met partner) op 2 juli as. te mogen verwelkomen op onze leden – en vrijwilligersavond. Wij
zullen dan nog een korte toelichting geven op deze ontwikkelingen en eventuele vragen beantwoorden.
Bestuur v.v. Germania

