
Hierbij de 3e nieuwsbrief van de fusiecommissie. De vakanties zijn voorbij en na de geslaagde open 
toernooien bij zowel de Spatter als de Poelstars hebben we onze activiteiten in het kader van ons 
onderzoek naar een fusie weer hervat. 
 
Tijdens de open toernooien hebben we van veel leden vragen gekregen over het onderzoek naar de 
fusie. Opvallend was ook dat er veel geruchten waren en mensen ons o.a. al wisten te vertellen dat 
we in 2020 al samen waren. Ik wil hierbij benadrukken dat niets van dit alles waar is. Wij en ook de 
gemeente Wormerland zijn nog volop bezig met het onderzoek en beslissingen zijn nog lang niet 
genomen.  
 
Vlak voor de vakantie hebben we een enquête uitgestuurd naar alle senior leden en ouders van 
jeugdleden van de Spatter, de Poelstars en de Eendracht. We hebben gemerkt dat het onderwerp 
leeft bij de leden en zijn heel blij met de goede response die we hebben gekregen. Onderstaand een 
samenvatting van de reacties: 
 
Enquete highlights: 
 
Reacties: 
271 respondenten 
31 Eendragt, 99 Poelstars, 147 Spatter 
 
Baansoort 
Totale score (0-100): 
Gravel: 54 
Smashcourt: 80 
Kunstgras: 59 
Claytech: 57 
 
Opvallend:  
- Spatterleden grote voorkeur voor Smashcourt, expliciet tegen Kunstgras 
- Poelstarsleden vrijwel gelijk in voorkeur voor Kunstgras en Smashcourt 
- Eendragtleden vrijwel gelijk in voorkeur voor Gravel en Smashcourt, expliciet tegen Kunstgras 
 
Park / Locatie 
- Belangrijkst is wind(on)gevoeligheid en veiligheid 
- Grote voorkeur voor terras op zuiden/westen, electronisch toegangssysteem en veiligheid 
- Zeer neutraal over overdekte banen, bestuurskamer, terrasverwarming 
 
Kantine in eigen beheer of verpacht: 
62% voor eigen beheer, 38% voor verpachten, verhouding binnen alledrie de verenigingen is gelijk 
 
Padel: 
Spatter (53%) en Poelstarsleden (47%) aanmerkerlijk positiever over Padel dan Eendragt (38%), 
overall 50/50 
 
Jeugd: 
Ouders van tennissende jeugd vinden rookvrij park, lessen en competitie veel belangrijker dan 
oefenkooi, minibaan of speelruimte, goede bereikbaarheid voor de jeugd het allerbelangrijkst. 
 
Sporthal 
Sterke overall voorkeur voor combinatie met sporthal (78%) 
 
 



Andere sportclub 
Poelstarsleden aanmerkelijk positiever over combinatie met andere sportclub (52%) dan Spatter 
(38%) en Eendragt (26%). Overall heeft dit niet de voorkeur van de respondenten. 
Zoals bekend is de opdracht voor ons als commissie het onderzoeken of er een fusie mogelijkheid is 
tussen de Spatter en de Poelstars en eventueel de Eendragt op een bestaande of nieuw aan te 
wijzen locatie en waar deze locatie dan aan zal moeten voldoen. Uw antwoorden op de enquete 
wegen zwaar mee in de uiteindelijke conclusie van de commissie. Op basis van de antwoorden uit de 
enquete  presenteren we binnenkort een eerste opzet van ons Programma van Eisen aan de 
besturen van de verenigingen en de gemeente Wormerland.  
  
De gemeente Wormerland is ondertussen gestart met hun eigen onderzoek. Doel van het onderzoek 
is :  Tegen zo beperkt als mogelijke overheidsbijdrage, realiseren van een nieuwe duurzame sporthal 
evt. met concentratie van buitensport-, recreatieve voorzieningen inclusief een nieuwe locatie voor 
de tennisverenigingen. 
  
Ons programma van eisen is ook zeer belangrijk voor de gemeente in de zoektocht naar een 
geschikte locatie waar bovenstaande gerealiseerd kan worden.  
Pas als een locatie bekend is, kijken we verder of en hoe een evt fusie haalbaar is. Natuurlijk beslist 
ook u hierover mee. Wij houden u zo veel mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heeft 
u vragen? U kunt ons altijd bereiken middels ons e-mail adres fusiecommissietennis@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
De fusiecommissie 
 


