
 
 
 
INSPREEKBIJDRAGE DHR. J. BREEDVELD NAMENS TAVERI 
 
HBM/Taveri (Ridderkerkse Tafeltennisvereniging) 
Locatie: Gymzaal Da Costalaan 
Contact: Voorzitter Robert Beenes,  Zeemanstraat 8,  2984 ER Ridderkerk 
                Telefoon: 06 53739068, email: hbmtaveri@gmail.com 
 
Geachte commissie en overige toehoorders, 
 
Ik ben Jasper Breedveld en vertegenwoordig samen met Joeri Welbers namens 
het bestuur onze vereniging. Zelf ben ik al lid sinds de oprichting van de 
vereniging in 1979. De belangen van de vereniging gaan mij dan ook zeer ter 
harte. 
 
Wij als Taverianen willen een lans breken voor het in stand houden van de 
Gymzaal aan de Da Costalaan. We hebben hiervoor de volgende argumenten: 
 
- Het gebouw is in 2002 gerenoveerd, zie IAP-rapport en uitgebreid met een 
aanbouw voor de kantine. Dit is een pré want deze geeft een mooi uitzicht op 
de zaal en tevens genereert de baropbrengst samen met de contributiegelden 
voor ons de broodnodige inkomsten om onze dierbare vereniging in stand te 
houden. Ook kunnen wij hierdoor de contributie voor de enthousiaste 
jeugdleden laag houden wat we ook in de toekomst graag zo willen houden. 
Daarnaast is de afgelopen 3 jaar de gymvloer compleet vernieuwd en 
aangepast aan de eisen van de tijd.  De wanden zijn opnieuw geschilderd en de 
klimrekken en andere wandtoestellen zijn vervangen. Ook de douches en 
kleedruimte zijn toen opnieuw ingericht en vernieuwd. 
Het geheel van de accommodatie verkeert al met al in een prima staat en is 
zeker niet outdated zoals genoemd in het rapport. 
Tevens is de bezettingsgraad van de gymzaal zeer hoog, wat je bij mogelijke 
nieuwbouw nog maar af moet wachten gezien de hogere kosten die er voor de 
verenigingen uit voort zullen vloeien. 
 
-De vereniging: De continuïteit hiervan is over de loop der jaren meer dan 
voldoende verzekert gebleven. Dit is mede te danken aan de optimale 
omstandigheden waarin wij verkeren. Wij hopen dat dit door de mogelijke 
veranderingen gewaarborgd zal blijven. Voorlopig zien wij in een nieuwe 

mailto:hbmtaveri@gmail.com


locatie eerder een bedreiging als een kans, dus juist tegengesteld aan jullie 
plannen. 
 
-Overige voordelen: De ligging in de wijk is heel centraal, er zijn geen parkeer-  
problemen en het ligt dicht in de buurt van scholen. 
 
-Opmerkingen over het rapport: Wij begrijpen niet dat er er voor 2016 een 
post van € 55.156,00 is opgenomen voor groot onderhoud, als sloop het 
beoogde doel is. Zie blz.69 van het IAP-rapport in bijlage 2.  We vragen ons dan 
ook af waarop deze kosten zijn gebaseerd. Dit staat tot in schrille tegenstelling 
van het beeld dat ik u geschetst heb. 
Daarom zijn wij nog niet overtuigd van de noodzaak tot sloop zoals genoemd in 
het IAP-rapport op pag. 4. Mogelijk spelen beleidsmatige belangen hierin een 
belangrijke rol. Gaarne toelichting hierover. 
 
Wanneer het toch tot sloop mocht komen hebben wij nog de volgende 
vragen. 
 
Kunnen wij een kantine in eigen beheer krijgen?  Dit is nl. een substantieel deel 
van de huidige begroting van Taveri. Of komt er een kantine met beheerder? 
Dit zal zeker kostenverhogend werken.  
 
Wanneer zal de inventarisatie van wensen en eisen van Taveri plaatsvinden? 
 
Indien er sprake is van een grote zaal met scheidingswanden  is het ook 
essentieel om te kijken naar eventuele geluidsoverlast van medehuurders. 
Sommige sporten kunnen daardoor niet samengaan. 
 
Er zal nog geen raming gemaakt zijn over mogelijke huurprijzen. Zal deze 
kostenneutraal blijven? 
 
Kunnen er eventueel alternatieven beschikbaar worden gesteld wanneer geen 
gebruik wordt gemaakt van de nieuwe sporthal? 
 
Tot slot: De genoemde bovenstaande punten en de eventuele 
kostenverhogingen bij nieuwbouw zien wij als een bedreiging voor het 
voortbestaan van onze club. 
We zijn graag bereid om in een later stadium met u in gesprek te komen om  
één en ander toe te lichten. 
 



We hopen hiermee een bijdrage geleverd te hebben aan de verdere uitwerking 
van het IAP-Plan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Ik dank U 
 
 
 
 
 
 


