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WAARDE
CLUBGENOTEN,

QUICK ZIET AF VAN DEELNAME
SPORTVERZAMELGEBOUW

De afgelopen maanden waren weer druk, spannend en soms moeilijk.
Het heeft dan ook lang geduurd totdat deze editie van De Korte Stop
tot stand kwam.

Ongeveer 15 jaar geleden ontstond het idee om voor een aantal verenigingen op Sportpark
Sloten een nieuwe accommodatie te realiseren. Quick was hier samen met de buren sv Nieuw
Sloren, Amsterdam Crusaders en DSG handbal al vanaf het begin bij betrokken.

2017 stond voor mij vooral in het teken van de plannen op het sportpark, met de Bijzondere Ledenvergadering over deelname aan het
sportverzamelgebouw op Sportpark Sloten als kopstuk. Verder in deze
editie lees je meer over wat hier uiteindelijk is besloten.

De plannen zijn verschillende keren veranderd, weggestopt en weer opgepoetst. Bij de laatste
poging in 2015, inmiddels zonder DSG, bestond het plan uit een gebouw waar de drie overgebleven verenigingen samen gebruik van maken. Een nieuwe accommodatie, met gedeelde
ruimtes, modern en kostenefficiënt door gemeenschappelijk gebruik.

We zijn al jaren met het bestuur bezig om onze jeugd en hun ouders
meer te betrekken bij onze vereniging. Met de inzet van bestuursleden
Randy en Michelle en een aantal actieve leden lijken we dit jaar daar
grote stappen te zetten. Volgende week is de eerste editie van de Quick
Experience, een leuke en leerzame dag voor de jeugd van Quick en
daarbuiten. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door een paar enthousiaste ouders.

In de loop der tijd is Quick veranderd en het plan, zoals het naar de wensen van de verenigingen in 2013 was opgesteld, leek niet meer de logische stap voor onze vereniging. Een aantal
betrokken leden van Quick hebben zich ingezet om alle aspecten van het plan te bekijken en
waar nodig door te rekenen.

Buiten de inzet van deze groep heb ik helaas wel het idee dat een steeds
kleiner groepje leden steeds meer taken doet. De komende maanden
gaan we daarom ons best doen om meer leden te betrekken bij de
vereniging.
Kijk bij de taken verder in De Korte Stop of er iets voor jou bij zit. Je
kunt ook iets toevoegen door gebruik te maken van je Je leest vanaf nu
ook het verhaal van een lid die zijn of haar kennis en ervaring, vak of
netwerk inzet voor Quick, belangeloos maar erg belangrijk.
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Wat bleek, het gebouw zou voor ons vrij kostbaar zijn. Een deel van onze leden had daarnaast
twijfels of onze identiteit in dit grote gebouw niet zou vervagen. Er bleken ook alternatieven
te zijn die minder risicovol zijn en meer bij de kern van Quick passen.
Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering in mei heeft het bestuur de leden gevraagd om een
mandaat te krijgen om de uiteindelijke beslissing tot deelname te kunnen nemen. Met een
historisch hoge opkomst en nadat er nog een paar laatste vragen zijn beantwoord, stemden de
leden in meerderheid tegen dit mandaat.
Het bestuur heeft dit signaal opgepakt en de gemeente en betrokken verenigingen laten weten
dat ook wij uit de plannen stappen.

Met sportieve groet,

Deze beslissing heeft de gemeente doen besluiten om definitief te staken met de plannen en af
te zien van realisatie van het sportverzamelgebouw Sportpark Sloten.

R I CHAR D DE BO ER

RICH ARD DE BO E R

voorzitter

voorzitter
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GEMEENTE AAN DE SLAG
MET SPORTPARK SLOTEN
De gemeente is druk bezig met het vernieuwen van Sportpark Sloten.
Hierbij een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de plannen.
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PARKEREN
De parkeerplaats aan de Sloterweg en de parkeerplaats op het sportpark
(die nooit echt in gebruik is genomen) komen te vervallen. Er komt
nieuwe parkeergelegenheid aan de kop van sportpark (250 plekken) en
bij de Anderlechtlaan (100 plekken).

9 HOLES GOLF
Het lijkt erop dat de golf blijft. Door de komst van de hockey moeten een aantal holes verplaatst worden en blijven de holes over veld 9 vrijwel zeker in gebruik.
SPORTVERZAMELGEBOUW
De gemeente heeft de plannen voor het sportverzamelgebouw definitief geschrapt. Ze kijken
nu naar de mogelijkheden voor een accommodatie voor de Amsterdam Crusaders en sv
Nieuw Sloten, eventueel gedeeld.

RICH ARD DE BO E R

voorzitter

VEILIGHEID
Bij de entree komt camerabeveiliging en de gemeente gaat verder
met het verwijderen van overtallig groen om het park veiliger te laten
voelen.
INFRASTRUCTUUR
De gemeente gaat na de zomer verder met het vernieuwen van de
ondergrondse infrastructuur. Ze vervangen dan ook de verlichting met
led lampen.
NIEUWE SPORT: HOCKEY
De hockeyvereniging Xenios gaat verhuizen en komt te spelen op nieuw
velden aan de noordkant van het sportpark. Dit zijn nu de parkeerplaats
en de velden waar de Amsterdam Crusaders en Portugal op spelen.
De Crusaders verhuizen naar het veld schuin achter de backstop van
het honkbalveld, naast de kantine van sv Nieuw Sloten. Voor Portugal
zoeken ze nog een oplossing.
NIEUWE SPORT: MOUNTAINBIKE
Er zijn ideeën om een MTB parcours aan te leggen op en langs het
sportpark. Dit moet nog besloten worden.
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CLUB VAN

100
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2017

In onze kantine hangt een groot bord met namen
erop. Dit zijn onze leden van de Club van 100.
Zij zijn donateurs van Quick en dragen jaarlijks
50 euro bij.
Met deze bijdrage kan Quick wat extra’s doen.
Zo hebben we recent een nieuwe koelkast gekocht
en ons defecte koffiezetapparaat vervangen. We
kunnen dus nog steeds kosteloos koffie schenken
aan onze leden en bezoekers.
We zijn ze heel erg dankbaar en daarom hebben
we een bijzonder speldje voor ze gemaakt. Dit is
de eerste van een aantal privileges die we voor
onze donateurs in petto hebben.
Aanmelden voor de Club van 100 kan nog altijd.
Dit doe je door een e-mail te sturen aan
penningmeester@quickamsterdam.nl.
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Hieronder een aantal leuke taken die nog op zoek zijn naar
een enthousiaste vrijwilliger.
JEUGDTRAINER OF COACH
Maak onze boys en girls beter. Het is leuk en goed te combineren met
je eigen training en als je ooit nog een keer kampioen wilt worden, dan
liggen hier je kansen.
REDACTEUR
Schrijf, fotografeer of draag op een andere manier bij aan ons clubblad
De Korte Stop, website of social media. Leuker kan bijna niet, maar
wel vaker.

EEN VRIJWILLIGER
STYLIST
Sta de kledingcommissie bij in de transitie naar de nieuwe leverancier en breid onze casual
collectie verder uit. Verliezen is niet erg, als we er maar lekker uitzien toch?
ARCHITECT
Heb jij verstand van stenen en kozijnen of heb je vriendjes die goed werk leveren tegen een
gunstig tarief ? Of ben je meer van tegeltjes, meubels en kleuren? Zelfs spreadsheet goochelaars kunnen we gebruiken, want Quick zoekt leden die zich gaan bezighouden met de
renovatie van de kantine.
GANGMAKER
Help de feest en activiteitencommissie bij de organisatie of het houden van leuke activiteiten.
We hebben nog steeds geen karaokeavond en zelfs het jassen is alweer even geleden.

VERBINDER
Ben jij een schakel tussen honk- en softbal, of tussen de senioren en
de jeugd? We staan altijd open voor een leuk idee om de club meer te
verbinden. Hoe weten we nog niet, maar daar kun jij ons vast genoeg
over vertellen.

TEAMREGELAAR
In de technische commissies van honkbal-, softbal en de jeugd is altijd wat te doen; vertegenwoordig je team daar of neem de verantwoordelijkheid over wedstrijdballen of bijvoorbeeld
de scheidsrechters.

KLUSSER
Help een dagje klussen of adopteer een project zoals de opslag, slagkooi
of kleedkamer. Als je nou echt handig bent, dan is dat helemaal mooi,
maar zelfs tien linkerhanden maken licht werk.

GROUNDSMAN
We hebben een mooi veld, maar het kan altijd mooier. Ook al is het maar dat je ervoor zorgt
dat de honken goed vast liggen of we mooie lijnen kunnen trekken, je bijdrage wordt enorm
gewaardeerd.

BESTUURDER
Quick heeft nog steeds een vacature in het bestuur. Het is een leuke
ervaring, je krijgt lekker eten tijdens de vergaderingen en je draagt een
flinke steen bij.
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GEEN SPORTVERZAMELGEBOUW…

WAT NU?
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Nu er is besloten dat we niet deelnemen in het sportverzamelgebouw,
moeten we goed gaan nadenken hoe Quick ook de komende jaren wel
beschikking heeft over een passende accommodatie.
Onze huidige kantine hebben we in bruikleen van de eigenaar; de
gemeente. Dit is een constructie die historisch is ontstaan en waar de
gemeente tegenwoordig bij voorkeur geen gebruik van maakt.
BRUIKLEEN
Bij bruikleen is de gebruiker verantwoordelijk voor het algehele onderhoud en de staat van het gebouw. We hebben de afgelopen jaren dan
ook verschillende keer geïnvesteerd in groot onderhoud; deel van het
dak vervangen, nieuwe keuken, CV ketel, kozijnen en deuren. De gemeente laat ons dit gebouw dan ook gebruiken zolang we er goed voor
zorgen én zolang het nabij een veld is dat we huren.

1/3E REGELING
De gemeente biedt verenigingen een speciale subsidie, waarbij ze 1/3 van de investering
in renovatie of nieuwbouw voldoen en een (deel van de) garantie op zich nemen voor
een lening van eenzelfde deel. De vereniging kan zo met beperkt eigen vermogen toch
iets moois realiseren.
RENOVATIE
Tijdens het onderzoek naar alternatieven voor het sportverzamelgebouw hebben we
ook gekeken naar renovatie. Met een grondige renovatie kunnen we onze kantine naar
standaarden van nu brengen en dus eigenlijk de voordelen van het sportverzamelgebouw
pakken terwijl we de kantine in eigen beheer houden.
Een belangrijk aspect van dit traject is dat we zelf onze schouders eronder zetten. Wij
moeten de wensen inventariseren, een plan maken, offertes aanvragen en met de gemeente in overleg over de subsidie. Voor een renovatie hebben we ook eigen vermogen
nodig. Dit is een flinke klus en het bestuur heeft daarvoor hulp nodig van de leden.
Ons streven is om bij de ALV begin 2018 een plan te hebben en dit aan de leden voor te
leggen. Wil je hierbij betrokken zijn, stuur dan een e-mail naar
bestuur@quickamsterdam.nl.

Quick kan dus ook de komende jaren gewoon gebruik blijven maken
van de kantine die we nu hebben. We moeten dan dus wel voor zorgen
dat het gebouw in goede staat blijft.
ONDERHOUD
De afgelopen vijf jaar hebben we bij investeringen in het gebouw altijd
de hand op de knip gehouden vanwege de plannen voor het sportverzamelgebouw.
Na de beslissing over het sportverzamelgebouw hebben we direct al een
aantal dingen aangepakt, zoals de nieuwe barkoeling en het vervangen
van de rotte deuren. De staat van de kantine is echter nog zeker niet
naar wens. Bepaalde zaken vergen serieus onderhoud, zoals de douches,
toiletten en de entree. Deze aanpassingen kosten tijd en veel geld.
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De editie van De Korte Stop die je nu voor je hebt, ziet er weer erg
verzorgd uit, maar dat is eigenlijk al jaren zo. Honkballer Jos Schoonis
zet al sinds 2012 zijn skills als ontwerper in voor Quick. Belangeloos en
met liefde voor de club.
Naast het ontwerp van De Korte Stop, ontwerpt hij voor Quick ook
verschillende promotiematerialen, kleding, QST uitnodigingen en
logo’s, etc etc. De kroon op zijn Quick werk is wel zijn bijdrage aan het
100-jarig jubileum en de vormgeving van het jubileumboek.
Zelf doet hij er altijd makkelijk over; een nieuwe editie van De Korte
Stop die draait hij wel even snel in elkaar. Kost dat niet veel tijd dan?
Hij lacht en zegt dan:
‘Als iedereen iets voor Quick doet, dan komen er wel. En ik
maak nou eenmaal liever mooie dingen dan dat ik vergader of
een team coach.’
Jos is nooit te beroerd om Quick te helpen en zet daar graag zijn
vakmanschap voor in. Wij zijn dan ook nu zeker niet te beroerd om
hem even in het zonnetje te zetten. En mocht je zelf nog grafische
ondersteuning nodig hebben of iemand weet, dan help je Jos (en dus
ook Quick) door vooral even zijn naam te noemen, of zijn website
josschoonis.com

Gelukkig hebben we meer vrijwilligers die op hun eigen
manier bijdragen aan Quick. Volgende editie zetten we er
weer een in het zonnetje! Wil je ook in dit rijtje thuishoren?
Geef dan bij het bestuur aan hoe jij wilt bijdragen aan Quick.

BESTUUR EN COMMISSIES
FEEST & ACTIVITEITEN

BESTUUR

Softbal (STC)

bestuur@quickamsterdam.nl

stc@quickamsterdam.nl

feessie@quickamsterdam.nl

Voorzitter

Ramses Serno – Dames 1

Geert van ‘t Land

Richard de Boer

Milou Giessen – Dames 2

Evelien van Gisbergen

voorzitter@quickamsterdam.nl

Gerlous Kulk – Dames 3

Secretaris

Regula Belksma – Dames 4

TOERNOOICOMMISSIE

Lotte Peters

Bas de Jong – Herensoftbal 1

toernooi@quickamsterdam.nl

secretaris@quickamsterdam.nl

Marten ter Borgh – Herensoftbal 2

Jos Schoonis

Penningmeester

Hans Kooistra – Herensoftbal 3

Richard de Boer

penningmeester@quickamsterdam.nl

Honkbal (HTC)

WINKEL EN CLUBKLEDING

Sporttechniek

htc@quickamsterdam.nl

winkel@quickamsterdam.nl

Bas de Jong

Arjen Schmidt - Heren 1

Ceriel Franken

tc@quickamsterdam.nl

Geert van ‘t Land – Heren 2

Aimee Waas

Jeugdzaken

Bart Heuvelmans – Heren 3

Michelle Maliszewski

Barry Vis – Heren 4

Hans Kooistra

jeugdzaken@quickamsterdam.nl

DE KORTE STOP

dekortestop@quickamsterdam.nl

Randolf Axwijk
Jeugd (JTC)
jtc@quickamsterdam.nl

Richard de Boer (redactie)
Jos Schoonis (vormgeving)

WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Michelle Maliszewski

Senioren

Randy Axwijk

INTERNET

wsb@quickamsterdam.nl

Tani Ortega

website@quickamsterdam.nl
Marten ter Borgh

Monica Schotel
Jeugd

MATERIAAL

Hans-Peter Harmsen

wsj@quickamsterdam.nl

materiaal@quickamsterdam.nl

Richard de Boer

Aileen Ooostveen

Jeroen van Barneveld (honkbal)
Bas de Jong (softbal en jeugd)

KASCONTROLECOMMISSIE

Onno Mets

LEDENADMINISTRATIE

Hans-Peter Harmsen

ledenadministratie@

VELDCOMMISSIE (Groundsmen)

quickamsterdam.nl

groundsmen@quickamsterdam.nl

Lotte Peters

Daniël van der Stam

VERTROUWENSCONTACT-

Dave Spoelstra

PERSONEN

John Trehy

Boudewijn Geloudi

TECHNISCHE COMMISSIE

vcp-boudewijn@quickamsterdam.nl

tc@quickamsterdam.nl
Bas de Jong

BARCOMMISSIE

Brigitte Kalkhoven

bestuurslid sporttechniek

bar@quickamsterdam.nl

vcp-brigitte@quickamsterdam.nl

Gerlous Kulk
Marjolein Evers
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