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Het seizoen is weer gestart! De trainingen zijn begonnen en de 
competitie is gestart. Supporters staan weer aan de lijn en samen 
gaan we er een mooi seizoen van maken. Deze zomer zijn we weer 
een stap verder met de realisatie van het nieuwe clubgebouw, tijd 
voor een update! 
 

Waar staan we?  
De Gemeenteraad is tijdens de vergadering van 1 juli 2021 unaniem 
akkoord gegaan met de financiering van het aandeel van de 
Gemeente Alphen-Chaam in de nieuwbouw van Viola. Een belangrijke 
mijlpaal voor ons als club. 
 

Start van de bouw 
We wilden heel graag na de zomer meteen starten met de bouw van 
ons nieuwe clubgebouw maar eerst moeten nog het explosieven én 
archeologisch onderzoek plaatsvinden. Na ontvangst van de 
kapvergunning worden eerst enkele bomen gekapt, hierna worden de 
onderzoeken gestart. Om deze onderzoeken mogelijk te maken, zijn 
er al diverse reclameborden verwijderd en is ook de tribune 
opgeruimd. Omdat er voor deze tribune geen plaats meer is, is deze 
in overleg met de sponsor Jac Reijns, verkocht. Pas daarna, als ook 
de omgevingsvergunning binnen is, kan worden gestart met de bouw. 
Volgens de planning is dit eind oktober / begin november 2021.  

 



 

 

 
 
 

Heel veel steentjes bijgedragen  
We willen heel graag iedereen bedanken die inmiddels een steentje 
heeft bijgedragen aan het nieuwe clubgebouw. De “steentjes” hebben 
ondertussen al zo’n bijna € 13.000 opgeleverd! Tevens zijn er een 
aantal schenkingsobligaties toegezegd. Ook de opbrengst van de 
lopende sponsoractie bij PLUS Supermarkt zal in zijn geheel ten 
goede komen van de nieuwbouw.  
De actie loopt nog steeds! Dus wil je graag nog je steentje bijdragen? 
Kijk voor meer informatie op www.vvviola.nl/nieuwbouw-vvviola 

 

 
 

Heb je vragen?  
We blijven jullie informeren over de voortgang van de nieuwbouw-
plannen, hopelijk zijn we de volgende nieuwsupdate gestart met de 
bouw! 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 

 


