
Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen 

Sparta’59, DTD, TDK en Sport & Spel hebben in 
Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen de ideeën 
van een verregaande samenwerking voorgelegd aan 
hun leden. Nagenoeg unaniem hebben de leden een 
groen licht gegeven om de voorwaarden en 
mogelijkheden van een Omni-vereniging verder te 
onderzoeken. 

Op verzoek van de sportverenigingen wordt het 
proces verder begeleid door Dorpsbelang. Tevens 
kunnen wij terugvallen op de ervaringen de heer 
Brandenburg van Udiros (Nieuwehorne). De heer 
Brandenburg heeft ons begin mei geïnformeerd over 
de Omni-vereniging en het realiseren van een nieuw 
sportcomplex.

Nieuwe sportcomplex  

De plannen voor een nieuw sportcomplex zijn tot 
stand gekomen via werksessies met onder meer 
Sparta’59, DTD, TDK, Dorpsbelang, gemeente, 
provincie, de landschaparchitecten van HNS en 
Project Groep Vrij Baan. In februari 2014 heeft de 
provincie groen licht gegeven voor de financiering 
van haar deel van het project, waarmee de 
financiering via andere bronnen is geëffectueerd. 

De komende periode gaan de drie sport-
verenigingen met Sport&Spel verder werken aan 
een gedetailleerde inrichting van de gebouwen. 

De verdere ontwikkeling van deze plannen zullen 
worden geleid door een projectleider van de 
gemeente.

Werkgroepen 
!
Op de mogelijkheden van een Omni-vereniging 
verder te onderzoeken zullen binnenkort een 
aantal werkgroepen worden opgezet. Hiervoor 
zullen leden van de sportverenigingen worden 
gevraagd om hier zitting in te nemen. 

In eerste instantie denken wij aan de volgende 
werkgroepen: 


Financiën 

Sponsoring 

Identiteit 

Communicatie 

Organisatie

Accommodatie 


Streven is om voor de vakantie de bezetting van 
de werkgroepen rond te hebben. Na de vakanties 
kunnen de werkgroepen dan van start om de 
specifieke opdracht(en) nader te gaan 
onderzoeken/uitwerken

Stichting Beheer Sportaccommodatie  

Binnenkort zal op initiatief van dorpsbelang en de 
sportverenigingen een Stichting Beheer 
Sportaccommodatie worden opgericht. 

Deze Stichting wordt de contractpartij namens 
Deinum naar derden, waaronder de Gemeente. 

De Stichting wordt eventueel eigenaar van de 
gebouwen en huurder van de velden. De 
sportverenigingen worden de gebruikers en betalen 
daarvoor een vergoeding aan de Stichting.

Zoals iedereen wellicht wel weet zijn de sportverenigingen Sparta’59, DTD, TDK en Sport & Spel, samen met 
Dorpsbelang, regelmatig in gesprek. Enerzijds vanwege het nieuwe sportcomplex, anderzijds vanwege een 
mogelijke Omni-vereniging om tot een rendabele exploitatie van het nieuwe sportcomplex te komen. 
Belangrijk voor Deinum is dat wij met z’n allen de sport in het algemeen voor de toekomst kunnen behouden.

Bouwcommissies 

Voor de verdere uitwerking en inrichting van het sportcomplex willen wij een (leden)bouwcommissie(s) in het 
leven roepen, welke samen met de projectleider en het bestuur van de Stichting Beheer Sportcomplex tot in 
detail moet zorgen voor “de bouwtekening”. 

Zo moet er goed worden nagedacht over het aantal kleedruimtes, sportlokaal, kantine, energie neutrale 
voorzieningen e.d. Voor het opdoen van ideeën worden werkbezoeken gebracht aan al bestaande 
accommodaties. De bouwcommissie(s) zal vooral bestaan uit leden van de sportverenigingen.


