UITNODIGING PRESENTATIE EUROPAPARK

20-04-2016
Groningen

Beste turnliefhebbers,
In december heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het te bouwen Europapark nabij de Euroborg.
Dit sportcomplex omvat een grote sporthal, een permanent ingerichte turnhal en verschillende kleinere zalen.
De gemeente werkt in dit project nauw samen met het Noorderpoort en de drie grote gymnastiekverenigingen,
GVAV Rapiditas, GV Olympia en Kracht en Vriendschap Groningen. Wij als gymnastiekverenigingen hebben de
krachten gebundeld in een stuurgroep en komen maandelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken. Nu de
plannen definitief zijn, leek het ons een geschikt moment om u bij te praten over de plannen. Graag nodigen
wij daarom alle leden en ouders van leden uit voor een informatieve bijeenkomst:

Datum:
Tijd:
Locatie:

18 mei 2016
19.30 uur – 21.30 uur
Kardinge
Kardingerplein 1

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig. In de eerste plaats willen we u op de hoogte brengen van de
ontwikkelingen in het gehele proces. Daartoe geven de architect, een afgevaardigde van de gemeente
Groningen en de stuurgroep middels een presentatie een toelichting op dit omvangrijke project. Zoals u in
diverse media hebt kunnen lezen, zal het Europapark opgeleverd worden in september 2018. Ons gaat het
vooral om de geïntegreerde turnhal, maar we zullen u ook een inkijk geven in het grotere geheel.
Ten tweede willen we u als leden en ouders van leden meer betrekken bij de verschillende fasen in het project.
Zo zoeken we mensen die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van o.a. organisatie, financiën,
sponsoring, PR en communicatie.
Op de websites van de drie verenigingen zal binnenkort uitgebreidere informatie verschijnen. Als u van plan
bent te komen, geef dit dan op bij uw eigen bestuur door middel van een mail (zie onderstaande
emailadressen). Wij verwelkomen u graag op 18 mei!
Met vriendelijke groet,
Namens de voorzitters van GVAV Rapiditas, GV Olympia en KV Groningen,

Hesselien Nauta (secretaris@gvavgymnastiek.nl)
Voorzitter GVAV Rapiditas Gymnastiek,
Marion Setz (turnen@gv-olympia.org)
Voorzitter GV Olympia Groningen,
Peter Koopmans (bestuur@kvgroningen.nl)
Voorzitter Kracht en Vriendschap Groningen

