Op weg naar een eigen accommodatie
AZTV bestaat 40 jaar en heeft in de afgelopen jaren bewezen een stabiele en financieel
gezonde sportvereniging te zijn. AZTV verzorgt een gevarieerd aanbod met betrekking tot
gymnastiek, turnen en dans in de leeftijd van peuter/kleuter tot (jong) volwassenen.
Daarnaast verzorgt AZTV een aantal recreatieve uren sport op het gebied van trim en dans.
AZTV heeft rond de 250 leden en heeft de potentie te groeien. Vaak is dit niet goed mogelijk
vanwege ongeschikte en/of niet beschikbare ruimte.
In het jaar 2017 heeft AZTV het besluit genomen, na een ledenraadpleging, het traject in te
zetten om te komen tot een eigen permanent ingerichte turnaccommodatie. Hiervoor is de
hulp ingeroepen van de KNGU (overkoepelend orgaan) en krijgen wij ondersteuning van een
deskundige op accommodatie gebied; hoe dit te realiseren. Inmiddels zijn verschillende
gesprekken geweest met zuster verenigingen en de wethouder sport uit Zevenbergen.
Alle ideeën en gesprekken ten spijt hebben wij het gevoel op dit moment niet veel verder
gekomen te zijn dan; "goeie ideeën", "ga door met de ingeslagen weg", "denk aan de juiste
vergunningen en procedures" etc. etc.
Waarom wil AZTV toewerken naar een eigen accommodatie en wat willen wij ermee;
➢ Sinds de oprichting in september 1977 hebben wij altijd moeten werken in een
gymzaal van 20x12 meter. In een tijd waarin wij groeiende waren en ons moesten
bewijzen was dit acceptabel. Op dit moment heeft de ontwikkeling in de turnsport ons
al lang ingehaald m.b.t. accommodatie. Wij kunnen momenteel niet inspelen op de
vraag zoals verwacht in het huidige turnen.
➢ In de jaren 80 en volgende heeft het turnen een flinke ontwikkeling meegemaakt. Niet
alleen de prestaties van de nationale ploegen werden beter, maar juist de
ontwikkeling van toestellen en materialen heeft de laatste jaren een vogelvlucht
genomen. Alles past nu eenmaal niet meer in een reguliere gymzaal!!. Denk daarbij
aan;
o Het kunnen plaatsen van brug(gen) met ongelijke liggers
o Het kunnen gebruiken van een enkele ligger brug t.b.v. trainingssituaties
o Het gemis aan een zo noodzakelijke wedstrijdvloer van 14x14 meter welke
een onmisbaar toestel is geworden binnen het hedendaagse turnen.
o Het gemis en niet aanwezig zijn van een valkuil t.b.v. afsprongen van
rek/brug/sprong. Onmisbaar geworden m.b.t de elementen die in het
hedendaagse turnen worden verwacht.
o Het gemis aan een ruime en werkbare berging.
o Het gemis aan het kunnen werken aan de ontwikkeling van aankomend talent
omdat de faciliteiten ontbreken en jong talent uitwijkt naar; Prinsenbeek,
Roosendaal, Breda waar deze faciliteiten wel aanwezig zijn

Indien AZTV in de toekomst mee wil doen aan een eigentijds sportaanbod
en de ontwikkeling van aankomende talenten en turnsters, alsmede te

kunnen en willen ontwikkelen en groeien is een eigen permanent ingerichte
accommodatie hoogst noodzakelijk. Door de extern deskundige is
aangegeven met ongeveer 100 leden te kunnen groeien mits een goede
accommodatie gerealiseerd wordt.

Waar AZTV momenteel tegen aan loopt is het feit dat vanuit gemeentelijke overheid in 40
jaar tijd van alles gerealiseerd is/wordt voor de sportclubs in Moerdijk behalve voor de
turnsport!
-

Onze accommodatie bestaat uit een bestaand gemeentelijk gymlokaal, neergezet
voor het onderwijs met als eerste prioriteit "het onderwijs".
Andere sportclubs beschikken over voor de sport bedoelde (wedstrijd) velden en
materialen, veelal bekostigd (of voor een deel) door de gemeentelijke overheid.
Waar andere clubs kunnen ontwikkelen, groeien en innoveren kan AZTV alleen maar
stil staan. Denk daarbij aan kunstgrasvelden, watervelden, en kunststofbanen. Bij
AZTV blijft het bij een gymlokaal van 20x12 mtr waar na schooltijd gebruik van kan
worden gemaakt en waarbij altijd op en afgebouwd moet worden in een te beperkte
ruimte en te weinig tijd.
NOOT;
Waar voor andere sportclubs schijnbaar allerlei mogelijkheden zijn en gefaciliteerd worden
waar mogelijk, is voor de turnsport in de gemeente Moerdijk nog nooit iets gedaan om te
kunnen groeien en ontwikkelen.
Sterker nog; alle materialen t.b.v. de turnsport zijn in die 40 jaar door de vereniging zelf
opgebracht!!

Dit geeft bij ons een scheef beeld en neigt ertoe om te gaan denken dat AZTV voor de
gemeente een tweederangs vereniging is en roept de vraag op; Waarom zij wel en wij niet
(lees; andere verenigingen). Dit beeld wordt weer verstevigd wanneer bekend is dat de
gemeente de tennis vereniging financieel sponsort en vervolgens nog 47.000 euro steekt in
het opknappen van het paviljoen!
Heel graag willen wij met u in gesprek over onze wensen en doelstellingen om ervoor te
zorgen dat onze leden en met name de jeugd een veelzijdig en modern aanbod kan
ontvangen bij een zeer enthousiaste vereniging AZTV.
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