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Seizoen 2019-2020  
Eerste nieuwsbrief van dit seizen, met veel korte, maar belangrijke berichten. We zullen jullie 

meenemen in de gesprekken die we hebben met de gemeente over de Willaert en het huur 

tariefstelsel. Verder komen ook onderwerpen als training en de Algemene Leden Vergadering (ALV) 

aan bod. 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Donderdag 31 oktober om 20:30 uur, is onze jaarlijkse ALV.  

Een belangrijk moment waarin we terugblikken op afgelopen seizoen en  

vooruit kijken naar wat er op ons af komt.  

Dit jaar zal er ook een bestuurswissel plaatsvinden. Belangrijk dus dat je ook komt! 

 

Een uitnodiging voor 31 oktober zal op kort termijn naar alle leden worden verzonden. 

 

Sportzaal de Willaert 
Voor de leden die al wat langer meedraaien is dit een never ending story. Al jaren wordt er 

gesproken over de sportzaal waarin wij spelen. Een paar jaar geleden moesten we nog uit de zaal en 

gingen we naar de Bunt, de Smitsweg en zelfs de Eng is toen aan de orde geweest. 

 

Nu is het roer weer geheel om. De Willaert wordt ingrijpend verbouwd! En daar is ook een heel 

goede reden voor. 

De gesprekken met alle betrokken partijen lopen op dit moment. De verenigingen die gebruik gaan 

maken van “de nieuwe Willaert” zijn betrokken en denken mee over hoe het uiteindelijk moet gaat 

worden. 

 

Tijdens de ALV zal de meest actuele informatie worden gedeeld. 

 

BC Selby, Shot en TTV Overhees 
Veel leden die in wijk Overhees wonen zullen onlangs een brief hebben ontvangen van de gemeente 

over sportzaal Orlando. Deze zaal zal wijken ten gunste van woningbouw. 

De sportverenigingen die momenteel gebruik maken van sportzaal Orlando moeten hun onderkomen 

elders zoeken. 

 

In Orlando zijn twee tafeltennisverenigingen actief. Shot en TTV Overhees. De plannen om Orlando af 

te breken zijn door de gemeente al enige tijd geleden met ons en de tafeltennisverenigingen 

gedeeld. En gezamenlijk hebben we ook gekeken naar mogelijkheden om de tafeltennis in de 

Willaert te laten sporten. De eerder genoemde verbouwing is daar een logisch gevolg van. Maar ook 

het trainschema en competitieschema van de verenigingen zijn over elkaar gelegd.  

 

http://selby.mmnt.nl/


Conclusie is dat wij mogelijkheden zien om gezamenlijk met de drie verenigingen te sporten in de 

Willaert. 

 

Tijdens de ALV zal de meest actuele informatie worden gedeeld. 

 

Huur tariefstelsel sportaccommodaties Soest 
Alle besturen van alle sportverenigingen in Soest waren op 30 september uitgenodigd door de 

gemeente. Thema van de avond was het huurtariefstelsel van alle sport accommodaties in Soest. 

 

Vijf jaar geleden is het huurtariefstelsel geïntroduceerd. Daarvoor was het zogenaamde Passe 

Partout gebruikelijk. Een vereniging betaalde toen een vast bedrag per jaar en kon zo vaak de zaal 

gebruiken als zij wilde.  

Met het uurtariefstelsel werd dat anders. De vereniging moest dan een vaste huurprijs per uur gaan 

betalen. Dat was voor veel verenigingen een enorme omslag en ook een vaak hogere kostenpost. 

Iedere vereniging moest ook een huurcontract tekenen voor de duur van 5 jaar. 

 

En je voelt het al aankomen, die 5 jaar zijn nu om. En dus is de gemeente om zich heen geen kijken 

naar de tarieven. Er is een rapport verschenen waaruit blijkt dat de huurprijs in Soest veel lager is, 

dan in de omliggende gemeenten.  

 

Wij maken gebruik van een sportzaal tegen een tarief van €7,35 per uur. In Nijkerk is het tarief het 

dichts bij Soest, maar in Nijkerk is het uurtarief ca 250% hoger dan in Soest, namelijk €17,19.  

De Bilt is € €36,00. Leusden is € 25,45 en Baarn is €39,62  

 

Verder wil de gemeente een bezuiniging realiseren, welke deels moet komen uit de huuropbrengst 

van de sportaccommodaties. Het tarief zal dus worden aangepast, wat zeker gevolgen zal hebben 

voor huur die BC Selby per jaar moet betalen. 

 

Tijdens de ALV zal de meest actuele informatie worden gedeeld.  

Tevens zal het evaluatierapport tarievenstelsel gemeente Soest ter inzage liggen. 

 

Jeugdtraining 
De woensdag is helaas vervallen. Het is ons niet gelukt om een (geschikte) trainer te vinden die op de 

woensdag een training voor de jeugd kan verzorgen. 

De jeugdtraining op vrijdag wordt nu door Floris de Vegte verzorgd.  

 

Een half jaar geleden hebben we beloofd om nieuwe mogelijkheden voor extra  

training te onderzoeken. Met wat gepuzzel hebben we besloten om een pilot te  

starten op de maandagavond. 

We starten met de competitieteams J1 en J2 plus het volwassenen mix team.  

Na de herfstvakantie, op maandag 28 oktober, zal de eerste training zijn van 19:00 tot 19:45 uur. 

Edgar van Meggelen zal deze training verzorgen. 

De competitie spelers van J3 kunnen in overleg met de trainer eventueel extra trainen op vrijdag. 

  

Pilot loopt tot de kerstvakantie.  



Volwassenentraining op maandagavond wordt aangepast 
Vanaf maandag 28 oktober zal de volwassenentraining op maandag om 19:45 beginnen. 

Eindtijd training blijft 20:30 uur.  

 

Familietoernooi 
In de herfstvakantie, op 20 oktober 10:30 uur, is er weer een familietoernooi.  

Altijd leuk en gezellig! Inmiddels zijn er 8 teams ingeschreven.  

 

Overweeg je om mee te doen? Twijfel je? 

Schrijf je dan nu direct in. Je aanwezigheid en deelname wordt gewaardeerd. 

Iedereen is goed genoeg om mee te doen! 

 

Badminton Bowlingtoernooi 
Voor alle volwassenen, houd je agenda vrij voor vrijdag 10 januari 2020. 

We gaan zoals gebruikelijk eerst om 20:00 badminton spelen, en daarna  

met z’n allen bowlen bij Bowling Overhees. Iedereen is welkom.  

Speel niveau is niet relevan, iedere volwassene kan en mag deelnemen. 

 

De jeugd in het nieuwe Selby shirt 
Selby is dit jaar 50 jaar geworden. Reden voor een nieuw shirt voor alle jeugdspelers! 

 

 
Mede mogelijk gemaakt door F-Sports 

 

Onze sponsors (klik op logo om naar de website te gaan) 
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http://eetvilla.nl
https://www.f-sports.nl/
http://www.bowlingoverhees.nl/

