Betreft:

Verzoek tot tegemoetkoming in kosten

Helden, februari 2018

Geachte Raad,
Als enige erkende vereniging, door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, opgericht
op 06 maart 1964, voor Asten en omstreken, heeft onze Kynologen Club de taak om bazen en honden zo
optimaal, uitgebreid en betaalbaar mogelijk, van alle aspecten van de (ras)hondensport te laten
genieten.
Daarnaast willen we onze leden met raad en daad terzijde staan. Deze kennis alleen ten gunste van
rashonden beschikbaar stellen zou sociaal gezien erg kortzichtig zijn. Wij willen immers dat niet alleen
rashonden maar alle honden in onze maatschappij kunnen functioneren.
Dit alles wordt door vrijwilligers gerealiseerd die zich geheel belangeloos inzetten. Hierdoor kunnen we
de kosten zo laag mogelijk houden, waardoor de cursussen betaalbaar blijven voor iedereen.
Wij bieden cursussen aan, waar we veel aandacht besteden aan 'hoe in de praktijk om te gaan met een
hond
Al verschillende jaren is Kynologen Club de Peel en omstreken bezig om een terrein met een permanent
clubgebouw te krijgen om bepaalde activiteiten binnen te kunnen doen, maar ook om gewoon binnen
even te kunnen opwarmen, een kop koffie te kunnen drinken of iets heel simpels normaal na het toilet
te kunnen gaan.
Na verschillende besprekingen waren wij als KC dan ook opgelucht dat in 2016 de toezegging werd
gedaan dat een gedeelte van het terrein gelegen aan de Venbergweg (waar nu de gemeente werf nog
gevestigd is) voor de KC vrij zou komen als de gemeente werf samengevoegd zou worden Someren.
Dat we nog geduld moesten hebben tot midden 2017 was jammer maar dat namen we op de koop toe.
Want met dit terrein konden we vooruit en wat zeker belangrijk was op dit terrein lagen reeds de
nutsvoorzieningen (gas, licht, water en riolering).
Helaas werd er na de zomervakantie 2017 tegen ons gezegd, na herhaaldelijk vragen van onze kant hoe
de status was, dat de Venbergweg de eerste tijd geen optie zou zijn voor ons.
De KC kon wel een principe verzoek indienen voor een tijdelijke bebouwing op de Dennendijk. Het
terrein waar nu onze terreinactiviteiten hebben.
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Dit heeft de KC gedaan en het principeverzoek is goedgekeurd in uw vergadering van 21 november
2017.
Doordat de Venbergweg de eerste tijd geen optie meer is voor de KC worden wij als KC voor
onvoorziene uitgaven gesteld.
Op de Dennendijk liggen namelijk totaal geen nutsvoorzieningen en zijn we genoodzaakt om dit allemaal
te regelen voor een tijdelijke periode.
Deze kosten, tussen de €6.000,-- en €7.000,-- zijn een grote uitgaven voor onze KC.
Het kan en mag toch niet zo zijn dat de KC kosten voor haar kiezen krijgt die door het niet waar kunnen
maken van toezeggingen van de Gemeente nu voor de rekening van de KC komen.
Wij vragen als KC dan ook een tegemoetkoming in deze kosten.
Indien we mondeling iets zouden moeten toelichten, willen we dit natuurlijk heel graag doen.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Karine Huijbers
Secretaris
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