
Arendonk, 19 september 2018

Geachte  Kandidaat burgemeesters, 
 Partijvoorzitters, 

There is no I in ‘team’

Toen in 1982 de eerste steen werd gelegd of beter nog “paal gezet” van wat nu de 
Okidohal is, was dit in de eerste plaats het resultaat van een doorgedreven engagement van 
2 zaalsportclubs, zijn toenmalige bestuurders en leden die, behalve de clubnaam OKIDO en 
een gemeenschappelijk verleden in de jeugdbeweging, geen concrete binding hadden met 
elkaar. 

In 1981 werd deze sporthal hun gemeenschappelijk doel. 

Al méér dan 36 jaar lang, week na week, worden door vrijwilligers van beide clubs, 
inspanningen geleverd om deze samenwerking onder de vorm van een sporthal blijvend 
te koesteren. Met respect voor wat ze kregen van hun voorgangers – pioniers – en tot op 
vandaag nog steeds hebben: een eigen sporthal. 

Wij zijn dan ook zeer aangenaam verrast door de positieve boodschappen die we mochten 
ontvangen van – in alfabetische volgorde: CD&V, NVA en SPA/Groen – naar aanleiding van 
ons schrijven begin deze maand naar alle politieke partijen van onze gemeente.

Meer dan ooit zijn wij er van overtuigd dat deze antwoorden de start betekenen van een 
efficiënte en duurzame samenwerking over de partijgrenzen heen en onze clubs een 
concrete oplossing biedt voor de benarde en toch ook wel enigzins “acute” situatie. Zes 
jaar betekent helaas niet veel in de politiek, in sport en het onderhoud van een gebouw ligt 
dit toch enigzins anders.

Wij hopen dat onze samenwerking OKIDO-ARVOC, vroeger én nu, een bron van inspiratie 
mag betekenen en nodigen jullie graag uit voor een gezamelijk overleg in januari 2019 met 
onze beide clubs en bovenstaande geëngageerde partijen. 

Wij sturen u deze brief in kopie via e-mail. De originele brief en uitnodiging voor dit 
overleg willen wij jullie allen overhandigen op donderdag 4 oktober a.s. om 19u aan de 
voormalige inkomdeur van het gemeentehuis. 
 
One Team !

 
Met de meeste hoogachting, 
namens onze 588 spelers en speelsters, 
 
Johan Buijs   Bert Verbeek  

Okido Basket vzw    Arvoc Volleybal vzw 
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TEAMWORK 
MAKES THE
DREAM
WORK


