Nieuwsbrief Sportclub Enschede, december 2020
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Aan de leden van Sportclub Enschede,

1.Mededelingen bestuur.
In deze roerige tijd gebeuren er dingen die niemand van ons had kunnen voorzien,
laat staan bedenken. Het Coronavirus heeft beslag gelegd op ons land en op vele
landen om ons heen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de voetbalwereld een
andere wereld is geworden. We trainen volgens de op dit moment geldende regels,
competitiewedstrijden worden er niet meer gespeeld.
Dit zijn relatief onbelangrijke dingen, uiteraard is onze gezondheid
het allerbelangrijkst. Wij hopen dan ook dat het jullie allemaal goed
gaat.
Algemene Ledenvergadering (ALV)
De Algemene Ledenvergadering was gepland op 30 september 2020. De uitnodiging
daarvoor had u van ons ontvangen. Vanwege het Coronavirus werd de vergadering
niet in onze kantine gehouden, maar daar waar we de 1,5 meter konden waarborgen.
Prima geregeld allemaal! Totdat onze Minister met aangescherpte Corona
maatregelen kwam: het aantal mensen in een ruimte werd beperkt tot 30 personen.
Er zat niets anders op dan de vergadering af te lasten. Op dit moment is het ook nog
niet mogelijk om een fysieke ALV te houden. Natuurlijk kunnen we een digitale
vergadering houden, maar fysiek heeft onze voorkeur mede gelet op de te
behandelen agendapunten verkiezing nieuw bestuur en de toekomst van onze
vereniging. Over beide agendapunten leest u in deze nieuwsbrief.
Mede op grond van bovenstaande heeft het bestuur besloten gebruik te maken
van de tijdelijk wet COVID-19. Door hiervan gebruik te maken mag de termijn
worden verlengd met ten hoogste vier (4) maanden. Dit betekent dat de ALV dan
moet plaats vinden uiterlijk (10) maanden na afloop van het boekjaar dus uiterlijk
30 april
2021. Aan de hand hiervan zal het bestuur haar leden informeren over de datum
van de te houden ALV en blijft zij tot dan alle lopende zaken bestuurlijk afhandelen.

Nieuw te vormen bestuur.
Een van deze agendapunten betreft verkiezing nieuw bestuur. Tijdens onze vorige
ALV d.d. 21 oktober 2019 hebben een aantal leden te kennen gegeven op zoek te
gaan naar nieuwe bestuursleden. Immers het huidige bestuur had te kennen gegeven einde seizoen 2019 - 2020 te zullen aftreden. Vervolgens hebben wij als
bestuur deze groep leden onder de naam van herstructureringscommissie laten
weten gezamenlijk te willen gaan optrekken om de overgang naar een nieuw
bestuur zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Gezamenlijk optrekken impliceert
dat men elkaar regelmatig informeert en blijft informeren. Hiervoor hebben wij als
bestuur tal van beleidsplannen opgesteld en getracht deze wederzijds
bespreekbaar te maken om zowel de overdracht van een nieuw bestuur alsmede
de tussen liggende periode zo optimaal en in het belang van de vereniging uit te
voeren. Helaas hebben deze gesprekken niet mogen leiden tot het voor ons gewenste resultaat en hebben wij deze commissie laten weten af te zien van verdere gesprekken.
Bedanken voorzitter Jan Bert Kolkman.
Jan Bert Kolkman heeft het bestuur in augustus van dit jaar medegedeeld
met onmiddellijke ingang te bedanken als voorzitter van onze vereniging.
Voor ons als bestuur maar in het bijzonder voor Sportclub Enschede een zeer
spijtige zaak. Hieraan lagen een tweetal oorzaken ten grondslag te weten de
teleurstellende samenwerking met de herstructureringscommissie en
persoonlijke reden.
Contract hoofdtrainer Fernando Pascale.
Het bestuur is zeer verheugd te kunnen mededelen dat zij het contract
met Fernando Pascale voor nog een (1) seizoen heeft verlengd.
Daarnaast heeft teammanager John Hagemeier te kennen gegeven op
basis van de huidige situatie zijn functie bij het eerste elftal ook voor
volgend seizoen te willen continueren.
2.Bericht KNVB voortzetting competitie.

Half januari volgt besluit over vorm waarin competities worden hervat. De corona
maatregelen die zijn afgekondigd op 14 december jl hebben ook gevolgen voor de
plannen rondom de herstart van de competities in het amateurvoetbal. Van alle
scenario`s die eerder zijn gecommuniceerd in “Plan B” liggen er voor de senioren
competities daarom nog twee op tafel : De huidige competities opdelen in halve
poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld of het uitspelen van
alleen de eerste competitiehelft. Een definitieve keuze voor een van deze scenario`s
en de concrete uitwerking ervan zal pas na de persconferentie van 12 januari
bekendgemaakt kunnen worden. Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse
jeugdcompetities.

Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren.

3. Toekomst(scenario`s) Sportclub Enschede.
Op 7 oktober heeft een overleg plaatsgevonden tussen bestuur Sportclub Enschede
met een delegatie van Sportaal en de heer Robert Schrama van “The Stadium Consultancy”. Tijdens dit overleg is gesproken over een drietal mogelijke scenario`s voor
de toekomst van onze vereniging. Hierbij is tevens rekening gehouden met de
effecten die de herontwikkeling van Sportcampus Diekman en de voorgenomen
clustering binnen de gemeente zullen hebben op de vereniging.
Clustering Enschede.
De gemeente is voornemens om het sportbudget efficiȅnter te besteden en toch de
kwaliteit van het voetbalaanbod in Enschede te kunnen blijven waarborgen. Dit wordt
beoogd door leegstand van velden tegen te gaan en het gebruik op een aantal
sportparken te intensiveren. Het aantal sportparken wordt teruggebracht door middel
van verhuizingen en een hogere mate van samenwerking tussen verenigingen.
Een belangrijk onderdeel van deze clustering is het ontwikkelen van moderne,
duurzame en multifunctionele sportaccommodaties met vitale sportaanbieders. De
maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het toekomstbestendiger inrichten van
sportparken. Door een aantal sportclusters te realiseren, kan de gemeente gericht
investeren in de verenigingen en hun accommodaties, waarbij variaties in (leden)
aantallen eenvoudig onderling op te vangen zijn door uitwisseling van
kleedkamers, velden en kantine ruimte. Op deze wijze worden op een betaalbare
wijze faciliteiten ontwikkelt die blijven voorzien in steeds wisselende behoeftes van
de verenigingen.
Ontwikkelingen Sportcampus Diekman,
Sportcampus Diekman is zowel onderdeel van deze clustering alsook bezig met
de herontwikkeling die aansluit bij de ambitie om het sportpark van de toekomst
te worden. Naast breedtesport, speelt hierin ook talentontwikkeling en topsport
een belangrijke rol. Recentelijk is hiervoor een toekomstvisie met bijbehorend
masterplan ontwikkeld en vastgesteld voor het gehele sportpark, Dit masterplan
behelst twee deelgebieden, die niet gescheiden zijn maar wel onderscheidend
van elkaar worden gepositioneerd en in hun elk tempo ontwikkeld.
Diekman Oost is in het masterplan gemarkeerd om door te ontwikkelen voor de
breedtesport en het sociaal maatschappelijke veld. Onderdeel hiervan is om op
termijn een multifunctionele (MFSA) voor de breedtesport te realiseren. Het
idee is om deze MFSA niet alleen voor voetbalverenigingen te realiseren, maar
om een zo gevarieerd aanbod aan (buiten) sporten hierin onder te brengen
waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke combinaties met het onderwijs.
Diekman West is in het masterplan gemarkeerd voor ontwikkelingen vanuit
talentontwikkeling en topsport. Voor dit gebied worden meerdere ontwikkelscenario`s bekeken, o.a. in welke vorm FC Twente in de toekomst aan Diekman
verbonden zal blijven, maar ook aan de vestiging van sportmedische
begeleiding en huisvesting talent studenten.
1) Optie Diekman Oost : Sportclub Enschede blijft bestaan als
zelfstandige voetbalvereniging en koerst op deelname in de
toekomstige ontwikkeling van de MFSA op Diekman Oost.
Sportclub Enschede gaat samen met andere verenigingen mee in de
ontwikkeling van een multifunctionele sportaccommodatie op Diekman

Oost, waarbij velden, kleedkamers en andere faciliteiten worden gedeeld.
Ook zal er een bepaalde mate van gedeeld gebruik zijn van kantine(s) en
is verregaande samenwerking een randvoorwaarde. Hoe deze invulling
er precies uit gaat zien, qua eigendommen, verantwoordelijkheden
financien en welke verenigingen meegaan in deze ontwikkeling zal de
komende periode meer duidelijk worden. Deze planontwikkeling
gekoppeld aan de clusteringopgave staat de komende 3 - 5 jaar op de
agenda. Tot deze periode zal op Diekman Oost van een tijdelijk/ gedeeld
onderkomen gebruik gemaakt moeten worden.
2) Optie elders in de stad : Sportclub Enschede blijft in naam bestaan,
verhuist naar een ander sportpark en koerst op een verregaande
samenwerken met een collega club, al dan niet als onderdeel van
een sportcluster.
In dit geval geldt net als in scenario 1 dat gedacht moet worden aan een
hoge mate van samenwerking tussen de verenigingen op het
betreffende sportpark, Welk sportpark en accommodatie zich hier het
beste voor lenen zou in dat geval in overleg met Sportclub Enschede de
komende tijd nader uitgezocht moeten worden.
3) Optie nieuw perspectief : Sportclub Enschede buigt om naar “de
vrienden van”en gaat mee in de ontwikkeling op Diekman West.
De vereniging ombuigen naar een stichting “vrienden van Sportclub
Enschede”, waarmee de identiteit, cultuur en rijke historie van de
ver- eniging behouden en gerespecteerd blijven.
Als onderdeel van de talenten/topsportcampus (en eventueel de
ontwikkeling van FC Twente) een plek/ontmoetingsruimte te realiseren op
Diekman West, waar oud-leden geregeld kunnen samenkomen in hun
eigen ruimte om bij te praten en een kop koffie te drinken. Daarnaast kan
hierbij een ruimte voor het archief en mogelijk mini-museum worden op
gezet voor de club. De precieze invulling vraagt om nadere uitwerking en
duidelijke kaders. De club als actieve voetbalvereniging houdt op te
bestaan.
Het bestuur wenst al haar leden een gelukkig en gezond 2021.
Bestuur Sportclub Enschede.

