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Samenwerkingsovereenkomst getekend
Woensdag 7 maart jongstleden is in de Dorpskerk de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen
de gemeente De Ronde Venen en de Stichting Zwembad Abcoude voor de realisatie van Het
Sporthuis Abcoude. Op 28 september vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het burgerinitiatief
om te komen tot een nieuw sportgebouw in Abcoude. Deze vervangt het voormalige zwembad
Het Meerbad en de huidige sportzaal, de Kees Bonzaal. In de nu ondertekende
samenwerkingsovereenkomst zijn alle afspraken tussen de gemeente en de stichting Zwembad
Abcoude opgenomen om het gebouw te kunnen realiseren. Burgemeester Maarten Divendal tekende
de overeenkomst namens de gemeente. Corien van der Linden en Ad Geerlings (initiatiefnemer van
het burgerinitiatief) deden dat namens de stichting.

Geslaagde inwonersbijeenkomst
Aansluitend aan de ondertekening van de overeenkomst vond een informatiebijeenkomst voor
inwoners plaats. De opkomst was groot. De avond werd geleid door Rien Schimmel. Wethouder
Schuurs lichtte het bijzondere burgerinitiatief toe. “Het Sporthuis vormt een thuis voor sporten en
ontmoeten voor inwoners van 0 tot 99 jaar en is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie,” stelde
de wethouder. Tijdens de bijeenkomst vertelde Esther Grondijs, vicevoorzitter SZA en projectleider
van Het Sporthuis, meer over het proces en de planning. “De
bouwvoorbereidingen voor Het Sporthuis zijn in volle gang. Het voorlopig
ontwerp is vergevorderd.” Dat was te zien op de plattegronden en
impressietekeningen van het nieuwe gebouw. Een toelichting hierop werd
gegeven door architect Max van Huut, waarbij inwoners een
digitale rondleiding door het gebouw kregen.
 De tekeningen, impressies en de digitale rondleiding zijn te vinden op
www.hetsporthuisabcoude.nl/de-bouw/.

-1Nieuwsbrief, maart 2018, info@hetsporthuisabcoude.nl.

Volg ons ook op

Financiële steun
De inwonersavond was ook bedoeld om mensen op te roepen geld te doneren voor Het Sporthuis. “De
gemeente financiert 3,6 miljoen euro voor de gymnastiekzalen, de stichting SZA leent zelf 4,4 miljoen
euro (met borg van de gemeente) voor de realisatie van het zwembad,” legde voorzitter Corien van
der Linden aan het publiek uit. “We hopen op een substantieel bedrag waarmee we zeer wenselijke
aanvullingen kunnen realiseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om een luie trap (veilig voor ouderen om
makkelijk het zwembad in te kunnen gaan), een spetterbadje voor de allerkleinsten
of goede fietsenrekken en inrichting van het buitenterrein, want ook dat zijn zaken
die we zelf moeten regelen.” Het is goed te merken dat de betrokkenheid van
inwoners en ondernemers weer groot is. Dat was al zo in 1911, toen een aantal
particulieren uit Abcoude met financiële steun vanuit de bevolking een zwembad
aanlegden aan het Abcoudermeer. Mensen konden participeren door het kopen
van een aandeel.
Ook in 1974 hebben inwoners 100.000 gulden (circa 50 gulden per gezin)
bijgedragen om het overdekte zwembad Het Meerbad te realiseren. En nog maar
enkele jaren geleden hebben inwoners de Stichting Zwembad Abcoude financieel
gesteund om Het Meerbad eerst langer open te houden en - later - ervoor te zorgen
dat er een nieuw zwembad in Abcoude komt. “Zonder die financiële steun hadden wij nu niet dit
resultaat gehad en hadden wij Het Sporthuis Abcoude niet kunnen realiseren. Ook nu hopen we weer
een groot bedrag aan donaties te mogen ontvangen, zodat Het Sporthuis straks helemaal af is en voor
iedereen voelt als een ‘thuis’.
 Wilt u Het Sporthuis Abcoude ook financieel steunen? Ga dan naar
https://www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons/.
Dank aan vrijwilligers
Tijdens de bijeenkomst werden de nieuwe website en het logo van Het
Sporthuis Abcoude onthuld. De vrijwilligers die dit mogelijk hebben
gemaakt, Berit Smit (logo) en Rory Kranendonk van Dreamwire (website),
werden bedankt met bloemen. Ook Fem en Susan van Duuren werden
bedankt voor het maken van de foto’s en Ton Pepping voor het bieden van
werkruimte aan de stichtingen en een gulle financiële donatie. Ontzettend
fijn dat zo veel mensen een bijdrage leveren om van Het Sporthuis een
succes te maken. Het is niet voor niets: Het Sporthuis Abcoude, voor, door
en met inwoners én ondernemers!
Bijzondere dank aan Rabobank Amstel en Vecht, die deze
inwonersbijeenkomst financieel mogelijk heeft gemaakt.
Wilt u ook vrijwilligerswerk doen voor Het Sporthuis Abcoude?
Tijdens de inwonersbijeenkomst hebben meerdere mensen zich al aangemeld
als vrijwilliger. Misschien wilt u ons ook helpen. Wij zijn op dit moment op zoek
naar mensen die ons op verschillende terreinen kunnen helpen, bijvoorbeeld
enthousiastelingen voor het promotieteam, wervers van sponsoren en administratieve talenten die
een en ander in goede banen kunnen leiden.
Ook als het sporthuis straks geopend is, zijn volop vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld als gastvrouw/heer/baliemedewerker en voor (technisch) onderhoud. Op de website vind u een overzicht van de
functies en kunt u zich direct makkelijk inschrijven.
 www.hetsporthuisabcoude.nl/vrijwilligers/.
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Zwemles
Het Sporthuis Abcoude zal naar verwachting in januari 2020 geopend worden. En dat er behoefte is
aan een nieuw zwembad blijkt wel uit de vele inschrijvingen voor zwemles die nu al binnenkomen.
 Wilt u uw kind ook opgeven voor zwemles, dan kan dat op
www.hetsporthuisabcoude.nl/inschrijven-zwemles/.
Op het moment dat het lesrooster bekend is en de kosten van de zwemlessen zijn bepaald, ontvangt
u van ons bericht, zodat u de inschrijving van uw kind definitief kunt maken.

Veel media aandacht
De ontwikkelingen van Het Sporthuis Abcoude zijn volop in de lokale media te volgen. Twee uitgaves
willen we graag onder uw aandacht brengen.

 Een mooi verhaal in De Correspondent over hoe Esther Grondijs de gemeenteraad verliet om
Het Sporthuis Abcoude te helpen realiseren: https://decorrespondent.nl/8038/dit-raadslidging-de-gemeenteraad-juist-uit-om-iets-te-bereiken/4446810894907bee6a7b.
 Een uitgebreid achtergrondverhaal in De Meerbode van 14 maart
2018 over hoe vrijwilligers altijd de drijvende kracht zijn geweest
achter het zwembad en de sportzaal in Abcoude en nu samen Het
Sporthuis Abcoude realiseren (bijgesloten).

Afmelden voor onze nieuwsbrief? Mail dan naar info@hetsporthuisabcoude.nl ovv Afmelden.
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