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Het voorjaar komt er aan. Het wordt warmer en blijft al langer licht.
Daarnaast is het gelukkig steeds drukker op de velden met de lichte
versoepeling dat jongeren onder de 27 jaar weer buiten mogen
sporten. Ondertussen zijn we achter de schermen druk bezig met de
nieuwbouwplannen. Tijd voor een nieuwe update!
In december hebben we jullie geïnformeerd over de plannen,
samenstelling bouwcommissie, locatie, kosten en samenwerking met
onze sponsors (zie nieuwsflits 1). Graag delen wij nu de laatste
ontwikkelingen.

Waar staan we?
De bouwcommissie werkt toe naar de raadsvergadering van 22 april
2021. Tijdens deze raadsvergadering wordt er om een akkoord
gevraagd voor de plannen van het college om samen met Viola te
komen tot de nieuwbouw. De bouwcommissie is druk bezig met de
voorbereidingen, wat ons betreft is 22 april D-Day!
Als we een akkoord hebben en het verplichte archeologisch
onderzoek gunstig uitvalt, dan verwachten we na de zomervakantie
te starten met de bouw.

Wat is er afgelopen weken gerealiseerd?
De Gemeente Alphen-Chaam staat samen met Stichting
Waarborgfonds Sport garant voor de lening die Viola aan gaat. Mocht
Viola niet aan de betalingsverplichting van de lening kunnen voldoen,
staan de Gemeente en het Waarborgfonds Sport garant voor de
betalingen, zodat ook het financiële voortbestaan van de vereniging
gedekt is.
Daarnaast zijn Viola en de Gemeente het eens over de verdeling van
de stichtingskosten en leggen zij binnenkort de afspraken vast in een
overeenkomst.

Samenwerking met de sponsors!
Viola mag samenwerken met haar sponsors, dus ook bouwen met
“eigen” bouwbedrijven. Dit was voor Viola een belangrijke
voorwaarde om door te gaan met de nieuwbouwplannen. De
bouwcommissie gaat deze maand met alle sponsoren in gesprek of
zij een bijdrage willen leveren aan de nieuwbouw en in welke vorm.

Heb je vragen?
We blijven jullie informeren over de voortgang van de nieuwbouwplannen met een nieuwsupdate per kwartaal! Op de website
www.vvviola.nl worden alle nieuwsupdates geplaatst. Heb je nog
vragen neem contact op met de bouwcommissie.
Met sportieve groet,
Bouwcommissie Viola

