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Geachte commissieleden, 
 
KCR is niet meer weg te denken. 
Zo begon het artikel over KCR afgelopen september in de bijlage van de Combinatie 
Ridderkerk Sportief. 
En zo is het ook. Fusieclub KCR staat met bijna 600 leden na ruim vier jaar op de kaart van 
Ridderkerk en in korfballand. Het groeit letterlijk en figuurlijk uit haar jasje. KCR blijft zich 
ontwikkelen, niet alleen op sportief gebied, waarbij op hoog niveau wordt gekorfbald, maar 
ook maatschappelijk gezien.  
 
Dat uit zich in de vele activiteiten die KCR aanbiedt. Naast topkorfbal, wedstrijdkorfbal 
breedtekorfbal, is er een KangoeroeKlup voor 2 to 6 jarigen, G-korfbal voor verstandelijk 
beperkten, KombiFit voor alle leeftijden, en jeu de boules. Ook de sport- en speldagen voor 
het Maxima College, voor verstandelijk beperkten en voor nieuwe Ridderkerkers (ex 
vluchtelingen als statushouders) mogen niet onvermeld blijven. 
 
Dit past ook prima in de door uw raad recent aangenomen kadernota Bewegend Verbinden, 
16 ambities waar KCR één op één invulling aan geeft. Nu en in de toekomst! 
 
Dat is ook de Visie KCR voor de toekomst 
 KCR is een toonaangevende sportvereniging in Ridderkerk, 
 met een brede maatschappelijke functie,  
 waar in een veilige omgeving,  
 op een passende accommodatie,  
 topkorfbal, 
 naast andere korfbal- en beweegvormen wordt gespeeld. 

 
Het sportpark wordt dan een beweeg- en beleefpark. 
Het clubhuis is daarbij dan een multifunctioneel buurthuis. 
KCR is dan een duurzaam levensvatbare, sterke en vitale vereniging. 
 
 
Echter…. 
Bij al die ambities hoort dus wel een passende accommodatie.  
Niet een club die in de wintermaanden versnipperd wordt over vier accommodaties.  
Niet een oud, te klein, energieverslindend clubhuis met containers en portocabins met 
versleten korfbalvelden, die bij  één enkele regenbui al blank staan.  
Het kan ook echt niet meer. Het KNKV heeft de velden eigenlijk al afgekeurd. Daarom is 
haast geboden. 
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Trots en tevreden zijn wij daarom met de oplossingen en mogelijkheden die nu voor KCR in 
het IAP worden geboden. 
Dank gaat dan ook uit naar de leden van de projectgroep IAP, het college van B&W en de 
mensen van Sport en Welzijn.  
Niet alleen het proces is in onze ogen goed gegaan, juist ook het resultaat mag er zijn. Een 
gedegen uitgebreid rapport waarin de integrale aspecten goed aan elkaar zijn gekoppeld.  
De plannen in het IAP, waarbij clubhuis, sportvelden en sporthal worden gekoppeld, maken  
het voor KCR mogelijk om alle activiteiten van de club op één locatie te kunnen uitoefenen. 
Een al jarenlang gekoesterde wens. 
 
En het mag ook wel een keer. Het is inmiddels al 6 jaar geleden dat in deze raadzaal een 
heuse korfbalconferentie plaatsvond in het kader van de op handen zijnde fusie van de 
Ridderkerkse korfbalclubs. Het thema was toen ook al de brede maatschappelijke 
korfbalvereniging op een multifunctionele accommodatie.  
Het IAP is het resultaat van een door ons eerder in 2013 al voorgestelde integrale aanpak. 
 
Het IAP bevat nu een voorgesteld scenario dat prima past in de visie van KCR. 
En ja,  natuurlijk zal er nog veel overleg nodig zijn om te komen tot de nieuwe 

accommodatie, die geschikt is om onze visie te kunnen waarmaken.  
En ja,  natuurlijk willen ook wij graag samenwerken met andere partijen om te komen tot 

een mooi beweeg- en beleefpark. Ideeën van andere clubs sluiten naadloos aan bij 
onze visie, die wij al jarenlang uitdragen. 

En ja,  natuurlijk moeten plannen financieel haalbaar zijn. Daar zijn wij ons ook van bewust.  
En ja,  wij gaan er echter ook wel vanuit dat als de raad nu JA zegt op het IAP er ook een JA 

in uitvoer volgt op basis van de nu geformuleerde uitgangspunten. 
 
 

KCR is blij dat uit het regelmatig overleg met de projectgroep is gebleken dat de KCR 
accommodatie vooraan in de uitrol van het IAP is gepland.  
  
En ja,  dat is ook nodig gelet op de eerder genoemde slechte staat van onze huidige 
accommodatie.  
 
Dus wat KCR betreft: Laten we beginnen.  


