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Geachte KOSC leden,
KOSC is al meer dan 25 jaar gehuisvest op het sportcomplex ‘n Tooslag aan de Alleeweg
te Ootmarsum. Een mooi complex waar we, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, trots op
mogen zijn.
Om het complex in goede staat te krijgen hebben er in de loop der jaren diverse
aanpassingen aan het complex plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de aanleg van het
kunstgrasveld en de renovatie van de kleedkamers. Ook onderhoud dat door de vele
vrijwilligers wordt uitgevoerd draagt eraan bij dat het complex er mooi bij ligt.
Echter, na 25 jaar ligt de vraag voor of onze kantine zo langzamerhand niet aan een facelift
toe is. Een facelift die leidt tot een gezelligere kantine waarin leden, vrijwilligers en
bezoekers met plezier vertoeven. Ook ligt de vraag voor of we een face lift van de kantine
niet kunnen combineren met bouwkundige aanpassingen waarmee we ook invulling
kunnen geven aan de wensen en eisen die we stellen aan een kantine.
Graag zouden wij met alle leden en vrijwilligers hierover van gedachten willen wisselen. Wij
nodigen jullie uit voor de speciale informatieavond die hierover gehouden wordt
op donderdag 20 september om 21.00 uur in de kantine. Tijdens deze informatieavond
worden meerdere mogelijkheden voor aanpassing van de kantine voorgelegd, waarbij
tevens een doorkijk wordt gegeven in de financiële consequenties voor de vereniging
KOSC en haar leden.
Tijdens deze avond zullen we daarnaast ingaan op mogelijkheden het sportcomplex te
verduurzamen door plaatsing van zonnepanelen. Ook hiervan worden de financiële vooren nadelen voor leden en vereniging toegelicht
Voor de goede orde: een besluit over de aanpassing van de kantine kan alleen worden
genomen op de Algemene Leden Vergadering. Deze ALV wordt gehouden op vrijdag 19
oktober om 20.00 uur.
Beide avonden worden van harte aanbevolen.
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