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De lente is begonnen, iedereen is weer lekker aan het voetballen,
supporters staan naast de lijst en de activiteiten zijn weer opgestart!
En heel goed nieuws we zijn gestart met de bouw van ons nieuwe
mooie clubgebouw. Er is veel gebeurd afgelopen periode dus tijd voor
een update!

Het officiële startsein!
Donderdagmiddag 3 maart was het zover: wethouder Frank van Raak
en het bestuur van Viola ondertekenden de aannemingsovereenkomst
voor de Viola-nieuwbouw. Viola en de Gemeente waren wel eens scherp
naar elkaar over de
voortgang. Maar graag
bedanken we de
Gemeente voor de
samenwerking. Ook
dank aan bestuur,
bouwcommissie en alle
vrijwilligers. We gaan
jullie nog hard nodig
hebben.
Wethouder van Raak gaf een compliment aan Viola "De gemeente is
gewend om bij zo'n project de regie te hebben, nu ligt dat anders.
Respect daarvoor. Viola, veel succes met de bouw. Ik kom zeker
regelmatig kijken."

Start van de bouw
Nadat de bouw was uitgegraven voor carnaval door Loonbedrijf Van
Eijck is bouwbedrijf Vromans-Van Hal BV begonnen met het leggen van
de matten voor de betonnen kelder. Van Puijenbroek installaties heeft
de eerste leidingen gelegd. We gaan gasloos bouwen, op naar een
duurzame toekomst! Hierna is het beton gestort voor de nieuwbouw.
Een mooi strak vloertje ligt in de kelder. Dit hebben de mannen van
Vian Vromans mooi gedaan. Dit allemaal onder toeziend oog van Rob
Horevoorts aannemer en projectleider en Bart Huijben de architect. Het
begin is gemaakt, op naar iets moois!

We doen het samen
Vorig jaar hebben jullie heel veel steentjes financieel bijdragen, tevens
zijn er een aantal schenkingsobligaties toegezegd. Iedereen hartelijk
dank hiervoor! Fijn om te zien dat iedereen zo betrokken is bij de
vereniging. Het komende jaar hebben we alle vrijwilligers en leden hard
nodig om te helpen met de klusjes rond en op de bouw! De vrijwilligers
van de maandagploeg Bou, Wim, Henk, Ad, Toon, Dre, Jack, Jan en
Pierre zijn de nieuwbouw goed gestart! Op naar een druk bouwseizoen,
kijk in de klusjes agenda waar jij je in kunt delen om je steentje bij te
dragen!

Tot slot
Ja wanneer is de bouw klaar? We hopen eind dit jaar met elkaar te
kunnen proosten in het nieuwe clubgebouw. We blijven jullie informeren
over de voortgang van de nieuwbouw plannen, via Facebook volgen
telkens nieuwe updates. Heb je nog vragen neem contact op met de
bouwcommissie.
Met sportieve groet,
Bouwcommissie Viola

