Nieuwsbrief KC de Pein - Week 7 - Jaar 2015

Overzicht van het nieuws in week 7 van het jaar 2015
Mediation aanleg parkeergelegenheid / bomenkap douwekamp
opgeschort
Dinsdagavond 11 februari 2015 zijn alle betrokken en bezwaarmakende partijen bijeen
gekomen in de kantine van KC de Pein. De gemeentelijke mediator heeft een terugkoppeling
gegeven nav alle individuele gesprekken die zij heeft gehouden. Hieruit werd duidelijk dat voor
alle partijen het behoud van de bomenwal een pre is.
Maandag, op de valreep, ontving KC de Pein een behoefte annalyse rapport van de KNKV. De
KNKV gaat uit van andere veldmaten dan de door de gemeente gehanteerde ISA normen. De
gemeente geeft aan dat men niet de bond normen gebruikt maar de ISA normering. Dit rapport
heeft de nodige vraagtekens opgeroepen aangaande de normhantering daarom hebben wij
vanuit de KC tijd gevraagd om dit te kunnen onderzoeken. De gemeente, de KC en een
vertegenwoordige van de KNKV gaan in overleg. Alle betrokken partijen hebben ingestemd met
een opschorting van 6 weken.
11-02-2015 17:02:33 - Algemeen

Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen, kantine under
construction
Terwijl onze sporters zweetdruppels achterlaten in de zaal werken een aantal vrijwilligers zich in
het zweet in onze kuorkesitter. De kantine is letterlijk under construction ! Onder deze
vrijwillgers bevinden zich ook twee sponsoren, Dupon uw timmerman en timmer en
montagebedrijf van der Veen de heren bieden belangeloos hun vakmanschap
aan. Kantinecommisieleden zijn met verf, kwatsen en electra in de weer. Door de inzet van vele
mensen is het mogelijk om voor het geringe budget een heleboel te realiseren.
Er staat inmiddels al een geweldige grote ruime bar, de nieuwe keukenkastjes en de barbladen
zijn in bestelling. Nog even en we kunnen gezamenlijk na een heerlijke buitenwedstrijd of
training proosten aan een nieuwe bar!
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Hieronder de standen op basis van de huidige bekende uitslagen
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