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Beste leden,

Even een bericht namens het bestuur. Ten eerste zijn we blij dat er weer getraind kan en mag worden 
op het veld. De jeugd geniet op de zaterdagen van gasttrainers. Soms kan het nog best koud zijn zo 
vroeg in de morgen! Bedankt voor alle inzet van de gasttrainers.

Kunstgras voor Helios
Een langgekoesterde wens en de afgelopen jaren is er veel om te doen geweest met de komst van 
het zwembad. Nu komt de laatste fase in beeld en komende donderdag, 11 maart, wordt er door de 
gemeenteraad een keuze gemaakt voor de locatie veld 5 (tussen onze kantine en Jac. P. Thijssecol-
lege). Er is ons in de afgelopen jaren altijd voorgehouden dat dit samen zou gaan met de aanleg van 
kunstgras voor Helios. De afgelopen weken heeft dit behoorlijk wat stof doen opwaaien en zagen we 
bijna het kunstgras als sneeuw voor de zon verdwijnen in de plannen.

Met veel inspanningen en contacten met KNKV en politieke partijen hebben we toch kunstgras goed 
onder de aandacht van de politiek weten te brengen. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergade-
ring heeft Frank Brakenhoff namens de leden ingesproken en duidelijk gemaakt waarom kunstgras 
noodzakelijk is. Dit heeft geresulteerd in een directe afspraak met Wethouder Ron de Haan en de 
ambtenaren voor sportzaken. Tijdens dit gesprek heeft de Wethouder toegezegd dat we samen met 
de ambtenaren op korte termijn een raadsvoorstel gaan voorbereiden voor de aanleg van kunstgras. 
Een zeer positief resultaat. Hierdoor worden we niet meer afhankelijk van de ontwikkelingen rondom 
het zwembad en de herinrichting van Noord-End, maar kan het veld er sneller liggen. 

Komende donderdag, 11 maart, is vanaf 21.15 uur tot 22.15 uur de raadsvergadering waarin het 
raadsbesluit wordt vastgesteld voor de locatie van het zwembad. Tijdens deze vergadering zal de 
Wethouder ook de steun voor kunstgras voor Helios uitspreken en aangeven dat dit een los raadsbe-
sluit zal worden. Hopelijk krijgen we in juni 2021 definitief te horen dat er budget is vrijgemaakt voor 
2022. Het geld is namelijk al voorhanden, maar heeft nog geen naamkaartje Helios voor 2022. 

Als alles voorspoedig verloopt, zou het meest gunstige scenario zijn dat er in seizoen 2021/2022 
tijdens de tweede helft van de veldcompetitie gespeeld en getraind kan worden op kunstgras!

Het zou goed zijn om zoveel mogelijk leden van ons tijdens de online Zoomvergadering van de 
gemeenteraad in beeld te hebben. Daarmee laten we zien dat we echt iets willen. Hierbij roepen 
we jullie op om in te loggen komende donderdag, 11 maart, via Zoom om 21.15 uur met een achter-
grond van Helios (zie bijlage). Op tijd inloggen is wel belangrijk!

Tijd: 21.15 uur – 22.15 uur
Zoommeeting ID: 881 2733 2508
Passcode: 302976

Hopelijk zien we ons gesteund door zoveel mogelijk leden van Helios!
Sportieve groet van het bestuur

BEN JIJ AANWEZIG TIJDENS DE KOMENDE GEMEENTERAADSVERGADERING VOOR HELIOS? 
KUNSTGRAS IS NAMELIJK BINNEN HANDBEREIK!
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Narcissenactie

Na het succes van vorig jaar houden we opnieuw een narcissenactie. We hebben dit jaar weer 
1000 potjes met daarin 5 bolletjes ingekocht. De bloembollen (alleen narcissen) zitten al in 
een potje en we gaan deze verkopen voor €1,50 per stuk, 4 stuks voor €5,- of een kratje van 25 
stuks voor €25,-. Het is de bedoeling dat wij met zijn allen door middel van de online inschrijflijst 
zoveel mogelijk kopers voor de bloembollen vinden. Omdat helaas niet iedereen kan of mag 
trainen en niemand mag spelen vanwege de huidige maatregelen, werken wij ook dit jaar weer 
met een online inschrijfformulier. Dit bleek vorig jaar erg goed te werken. Helpen jullie Helios 
weer aan een mooie bijdrage voor de vereniging? 

Stuur de volgende link dan door: https://bit.ly/2PGU6HI

Door het online inschrijfformulier gaat het verkopen van de bloembollen geheel corona-proof. 
Met betrekking tot het ophalen van verkochte bloembollen zullen wij bekijken wat de meest ge-
schikte oplossing is met oog op de maatregelen. Hierbij houden wij jullie tijdig van op de hoogte 
via de website.
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