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Beste leden,

Eindelijk kunstgras voor Helios! Het heeft wat jaartjes geduurd en de hele zwembaddiscussie heeft 
voor wat vertraging gezorgd, maar de kogel is door de kerk. Alles wordt nu in gereedheid gebracht 
voor de aanleg van twee wedstrijdvelden kunstgras in januari 2022. Dat betekent dat we komend 
seizoen (2021/2022) tijdens de 2e helft veldseizoen op kunstgras spelen en trainen. We zijn als 
bestuur de afgelopen weken heel druk mee geweest en we zijn blij dat we dit goede nieuws 
eindelijk met jullie kunnen delen!

Op donderdag 25 maart werd in de gemeenteraad gekozen voor het zwembad op veld 5 
(naast onze kantine) en daarbij werd een extra besluit genomen om Helios te compenseren met een 
kunstgrasveld. Ondertussen hadden we als bestuur al de keuze gemaakt om een nieuw raadsvoorstel 
in te dienen in overleg met wethouder Ron de Haan, omdat we aan alle eisen voldeden voor de 
aanvraag van een kunstgrasveld. Door het extra besluit van de gemeenteraad betekent het dat ons 
raadsvoorstel een hamerstuk zal zijn. De ambtenaren van de gemeente zijn momenteel volop 
bezig om alles voor te bereiden.

De komst van het zwembad zorgt ook voor extra zichtbaarheid van onze accommodatie en 
vereniging. We hopen dat dit een positieve impuls zal geven aan Helios!

Vraag ons gerust als je nog iets wilt weten.

Namens het bestuur,

Frank Brakenhoff

Voorzitter

7 april 2021

Beste leden van Helios,

Na al die jaren en een intensief laatste jaar is de kogel dan definitief door de kerk. We krijgen 
binnen afzienbare tijd een kunstgrasveld. We zijn officieel losgekoppeld van de verdere 
ontwikkeling van het zwembad. Het veld zal gerealiseerd worden op ons huidige veld waarbij 
we ook nog een strook gras behouden. Dit is mooi nieuws en we zijn dan ook echt blij dat het 
gerealiseerd wordt voor het 60-jarig bestaan van Helios in augustus 2022.

We zitten als bestuur nu nog volop in de onderhandelingsfase en de uitvoering van het 
kunstgrasveld. Hoe dit er exact uit komt te zien en wat het tijdpad van aanleggen zal zijn, 
zullen we presenteren tijdens een extra ledenvergadering in januari 2022. Hierover binnen-
kort meer informatie. We hopen dan dat jullie als leden akkoord gaan met wat er dan op tafel 
ligt. Tevens zullen we deze extra ledenvergadering gebruiken om jullie akkoord ook te vragen 
over de verbouwing van de kantine. De projectgroep heeft een aannemer gevonden en deze 
ontwikkeling zal parallel lopen aan de aanleg van het kunstgrasveld. Kortom er komen grote 
veranderingen aan wat betreft de accommodatie. Als bestuur hopen we dat deze ontwikkelin-
gen bijdragen aan een mooie toekomst voor de vereniging!

Namens het bestuur,

Frank Brakenhoff
Voorzitter KV Helios

14 december 2021
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