Geachte leden van de raadscommissie,
Het voorgestelde bouwplan levert voor het Stichtingsbestuur van ’t Klaverblad 2
grote problemen op:
-1- Het verdwijnen van de vergaderzaal
- Waar moet nu vergaderd worden? Een klaslokaal is geen vergaderzaal. Bovendien
het structureel heen en weer gesleep van meubilair van en naar een klaslokaal is iets
wat op termijn ergernis en irritatie oproept (voor zowel de school als het
gemeenschapshuis).
- Het gebruik van de vergaderzaal voor nevenactiviteiten van de grote zaal zal niet
meer mogelijk zijn (bijv. spullen ten behoeve van de hoofdactiviteit in de grote zaal
worden tijdelijk in de vergaderzaal gelegd). Ook gelijktijdige activiteiten in de grote
zaal en de vergaderzaal zijn niet mogelijk (bijv. nu een vergadering in de vergaderzaal
en tegelijkertijd een bijeenkomst in de grote zaal). Dus geen vergaderzaal betekent
ook minder activiteitenruimte.
- Het meubilair van de vergaderzaal (tafels en stoelen) moet ergens worden
opgeborgen; in de nieuwe opslagruimte is daar geen plaats voor.

-2- De capaciteit van de grote zaal wordt kleiner
De grote zaal, waar de meeste activiteiten plaatsvinden, zal vooral onder schooltijd
aanzienlijk minder bruikbaar zijn: het dagelijks heen en weer geloop van kinderen
door de grote zaal (6x per dag) zal storend zijn voor de activiteiten van de gebruikers
en zeker op de langere termijn niet houdbaar zijn. Minder capaciteit beschikbaar op
een moment dat de vraag naar dergelijke ruimte in ‘t Klaverblad juist toeneemt,
omdat het afgelopen jaar er een aantal ontmoetingsplekken in het dorp zijn
verdwenen. Een eerste aanvraag hiervoor heeft ons reeds bereikt. Dat betekent dat
er minimaal 4 dagen per week overdag activiteiten zijn gepland in ’t Klaverblad.
Minder capaciteit heeft niet alleen gevolgen voor de betreffende verenigingen maar
ook voor de exploitatie van ’t Klaverblad: minder verhuur betekent ook minder
huurinkomsten en lagere consumptieomzet. We willen laagdrempelig blijven qua
huur- en consumptieprijzen maar zullen gedwongen worden deze te verhogen. We

willen er juist zijn van en voor de Einighauser verenigingen, maar worden in een
positie gebracht een minder aantrekkelijk en beperkt pakket van diensten aan te
bieden. Het Klaverblad heeft op dit moment een breed scala van vaste gebruikers,
waaronder grote verenigingen zoals de fanfare, drumband en de jeugdfanfare, de
bond van ouderen, de vrouwenbeweging, de Spaanse les, het zangkoor en de
sambaband, die zowel de grote zaal als de vergaderzaal gebruiken, maar ook kleinere
organisaties zoals het dorpsplatform en de stichting oude ambachten die vooral de
vergaderruimte gebruiken.
Daarnaast krijgen we bij het voorgestelde plan tijdelijk te maken met een extra
probleem omdat de grote zaal, de vergaderzaal en de bergruimte gedurende de
bouwperiode niet beschikbaar zijn. Waar laten we al onze spullen, waar gaan de
verenigingen in die periode naar toe? Dat is bij het alternatieve plan veel minder een
probleem.

