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Hillegom, 6 December 2021 

Betreft: Ledenvergadering SDO Hillegom 

 

Geachte mevrouw Hoekstra, 

Op 6 september 2021 hebben wij onze ALV (Algemene Ledenvergadering) gehouden. Deze vergadering hebben 

wij gebruikt om ook de plannen rondom de voorgenomen nieuwbouw te bespreken en toe te lichten. Door 

middel van visuele en inhoudelijke informatie zijn de leden bijgepraat en daaruit is onverminderd een positieve 

reactie gekomen. 

Al langer heeft Sporting SDO (tafeltennis en korfbal) een behoefte/wens om het gebouw en terrein aan te 

pakken. Er is sprake van achterstallig groot-onderhoud en soms zelfs onveilige situaties. Kunstgras, 

functionerende/veilige kleedkamers en een thuisbasis (sociale functie) voor de clubs zijn daarbij een grote wens. 

De huidige plannen passen prima hierbij, sterker het stelt de vereniging in staat om groei te realiseren. 

Diversiteit 
Van nature is SDO korfbal een vereniging voor jong en oud. Zo heeft SDO een senioren afdeling die bewegen en 
fit zijn centraal heeft staan. Ze hebben iedere zaterdagmorgen op het veld een training en voor hen werkt het 
sport in combinatie even nazitten als een buurthuis functie. Door de plannen kunnen zij profiteren van een up-
to-date sport omgeving met diversiteit aan opties om te komen tot beweging. 
 
Jonge leden en werving 
Sinds 2 jaar organiseren vrijwilligers van SDO elke vakantie sport en spel voor kinderen van de basisschoolleeftijd. 
Bij deze bijeenkomsten hoef je geen lid te zijn en we vragen geen eigen bijdrage. Gemiddeld zijn er telkens 15 
tot 20 kinderen aanwezig en het begint zelfs een begrip te worden. We verwachten dat de ouders die hierbij 
aanwezig zijn een modernere uitstraling (veld en gebouw) zullen ervaren als een reden om hun kinderen ook lid 
te laten worden. We krijgen hier ook vragen over. 
 
Huidige leden versus oud leden 
Oud leden van SDO zijn ongevraagd honkvast. We zien dat oud leden zich ook na vertrek betrokken voelen bij de 
club. Op de ALV is dat ook te merken aan de vele oud leden die op komen dagen. We willen graag iets bieden 
aan die leden. Oud leden die we verloren zijn aan andere verenigingen door het ontbreken van een echt veld en 
een goede accommodatie verwachten we terug te kunnen winnen. We hebben hierover ook oud leden 
gesproken. Voor de huidige leden willen we juist een reden bieden om te blijven. 
 
Samen ben je sterker 
SDO korfbal heeft een zeer goed gevoel bij een samenwerking van Sporting met JBH en BSC De Tulp. Door deze 
kans ontstaat er op 1 terrein een breed aanbod van sporten voor elke leeftijd. Er is dan altijd wat te doen en het 
voelt als een zichzelf versterkende dynamiek.  
 
Alles samengevat heeft SDO korfbal bestuur en haar leden een goed gevoel bij dit project. We verwachten dan 
ook dat dit snel een positief effect zal hebben op de club.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens bestuur SDO korfbal 
Christiaan Berns-Doorduin

 


