
 
 

Schagen, 03-12-2020 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Ik dank u allereerst dat wij hebben mogen inspreken op uw oordeelsvormende 
vergadering van 25 november betreffende het Carrousel. 
 
In de antwoorden van wethouder Joke Kruit zijn wij meermaals genoemd, maar wij 
konden daar tijdens de raadsvergadering niet meer op reageren. Graag zou ik u echter 
toch een korte toelichting willen geven op de woorden van de wethouder.  
 
Allereerst werd aangegeven dat er op 17 juli een overleg met alle verenigingen is 
geweest over dit voorstel. Wij zijn niet bij dit overleg geweest maar hebben het voorstel 
pas begin september mogen ontvangen. 
 
Voorts is door de wethouder opgemerkt dat het ledenaantal van Hockeyclub Magnus 
momenteel gedaald is van 200 tot ongeveer 160. Met 160 leden zou volgens de 
geldende normen één veld voldoende moeten zijn. 
Dit is correct. Hadden wij in december 2019 nog ruim 200 leden, sinds Corona zijn één 
senioren- en één ouder jeugdteam gestopt. We gaan er echter dat dit geen blijvende 
situatie is.  
In het landelijke beeld is hockey één van de weinige teamsporten die groeiende is. 
 
Tenslotte is door de wethouder aangegeven dat ‘de bal bij ons ligt’, maar dat wij géén 
keuze hebben gemaakt uit de twee aan ons voorgelegde opties. Dat is juist.  
Ook tijdens de vergadering is er nogmaals door de wethouder gevraagd om een keuze 
uit de twee opties in het voorstel te maken.  
Ik heb echter geprobeerd tijdens het inspreken duidelijk te maken dat wij het héle 
raadsvoorstel niet ondersteunen, en dus niet een keuze kunnen maken uit één van de 
twee daarin voor ons genoemde opties. 
 
Mocht de raad toch besluiten op 15 december het voorstel aan te nemen, dan kiezen 
wij ervoor om te blijven op Groenoord en onze huidige accommodatie te behouden, en 
vragen wij de raad zonodig het voorstel op die manier te amenderen. 
 
Mocht u hierover vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Mirko Hruska 

Voorzitter 
S.M.H.C. Magnus 
Telefoon: 0224-512001 
Mobiel: 06-53163933 
E-mail: voorzitter@hockeyclubmagnus.nl 
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