
Updates 
 
De afgelopen maanden zijn er op diverse vlakken ontwikkelingen geweest waarvan ik jullie 

graag op de hoogte breng. 
 

Clubkleding 
 

Sinds een aantal maanden staat op de website de oproep om met voorstellen te komen voor 
een nieuw clubshirt. Blijkbaar is iedereen heel tevreden met het shirt zoals dat nu is en dat is 

goed nieuws! Wel is afgelopen week een aanvraag gedaan bij de atletiekunie om het broekje 
van ons clubtenue te mogen wijzigen. Mocht er geen bezwaar komen dan geldt een 

overgangstermijn tot 1 april waarin zowel het oranje als zwarte broekje officieel zijn. Vanaf 1 
april is het enkel een zwart broekje met het bestaande shirt nog het officiële SAV tenue. 

 
Kantine 

 
Bij de gemeente Stedebroec heeft SAV een verzoek tot subsidie ingediend voor een nieuw te 

bouwen kantine. Veel plannen zijn de afgelopen tijd de revue gepasseerd en uiteindelijk is 
de bouwcommissie in samenspraak met het bestuur tot de conclusie gekomen dat het 
ontwerp zoals tijdens de jaarvergadering getoond de beste optie is. Of het ook daadwerkelijk 
gebouwd kan worden hangt uiteraard nog af van de beschikbaar gestelde subsidie waarover 
we eind oktober hopelijk meer duidelijkheid zullen krijgen. 
 
Baan 
 
Tegelijk met de aanvraag voor de kantine hebben we ook een aanvraag gedaan voor de 
aanleg van een nieuwe baan. Zoals jullie ongetwijfeld weten is de baan zoals hij er nu bij ligt 
in een dusdanige staat dat er geen officiële wedstrijden meer gehouden kunnen worden. Uit 
onderzoek is gebleken dat het vervangen van de toplaag slechts en tijdelijke oplossing biedt.  
Daarom zal, als in oktober de begroting van de gemeente Stedebroec definitief wordt 

bepaald, er hoogstwaarschijnlijk een compleet nieuwe baan worden aangelegd. Wij hopen 
dat dit al in de zomer van 2017 kan gaan gebeuren.  

 
Geld 
 
Voor de aanleg van baan en kantine vraagt de gemeente van de gebruikers een eigen 
bijdrage van 10% van de kosten. Globaal is dit een bedrag van 110.000 euro. Veel geld voor 
onze vereniging maar we krijgen er dan ook wel iets heel moois voor terug.  
Om dit geld op te brengen zullen er diverse acties op touw moeten worden gezet dus heb je 
ideeën laat het dan weten! 
 


