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Sportcentrum omgevormd tot
beheerstichting Meinga
GROU - In 1945 namen SSS, GAVC en Athleta samen het initiatief om

het Sportcentrum Grou op te richten. Het Sportcentrum groeide daarna
geleidelijk uit tot 'koepel' van zo'n 15 clubs voor zowel veld-, zaal- als
watersport. Het verdeelde de gebruiksuren van de sportzalen, zorgde voor
clubgebouwen op de sportvelden en organiseerde jaarlijks de Santenkraam, waarmee veel geld voor de sport bijeen werd gebracht.

Het clubgebouw van GAVC, één van de gebouwen van het Sportcentrum
op Meinga
Nu, 76 jaar later, hebben de
watersport- en zaalclubs het
Sportcentrum niet meer nodig en
beheert BV Sport de sportvelden,
sporthal en gymzaal naar behoren.
Er rest nu eigenlijk nog alleen het in
eigendom hebben en samen
beheren van de clubgebouwen op
sportpark Meinga.
Sinds de herindeling bij Leeuwarden
in 2014 betaalden de clubs in de
dorpen van voormalig
Boarnsterhim onredelijk hoge
kosten voor hun eigen was- en
kleedruimten t.o.v. de clubs in
Leeuwarden, die deze altijd gratis
van de gemeente kregen.
Daartegen is jarenlang heftig
geprotesteerd. Onlangs hebben de
betrokken verenigingen besloten
akkoord te gaan met een marginaal
voorstel van de gemeente om
hiervoor toch enige compensatie te
bieden. Ook krijgen clubs die de
was- en kleedruimtes nu willen
overdragen aan de gemeente enige
overnamekosten vergoed.
Alle gewijzigde omstandigheden
waren aanleiding om de statuten
van het Sportcentrum aan te
passen en het doel van de stichting
te beperken tot het 'in eigendom
hebben en beheren van onroerend
goed t.b.v. de sport in Grou' en de
deelnemende clubs te beperken tot
de clubs die gebruik maken van
'haar gebouwen op sportpark
Meinga, dus: GAVC, TVG, KV
Mid-Fryslán, It Wetterlán en beide
IJsclubs Grouw en Foar It Jonge
Folkje.

Het oude bestuur, bestaande uit
Sije van der Meulen, Jan van der
Laag, Emiel Wegman, Geert
Tichelaar, Ger Henk van der Meulen
en Haaije Statema heeft haar taken
nu overgedragen aan een geheel
nieuw bestuur: Bauke
Hooghiemster (voor beide IJsclubs),
Hette Bouma (KV Mid-Fryslán),
Tjitte Hemstra (GAVC), Albedo
Kinderman (TVG) en Jette Annema
(it Wetterlán).
Van de geldmiddelen van het
Sportcentrum blijft een deel achter
in de beheerstichting voor
Sportpark Meinga. De overige
middelen worden gereserveerd als
bijdrage aan voorzieningen die het
hele dorp ten goede komen, zoals
b.v. een Outdoor-fitnessvoorziening
en een sociaal veilige wandel/
fietsverbinding over sportpark
Meinga. Insteek is om dit samen
met andere participanten (o.a.
Play& Skate Court en de gemeente
Leeuwarden) te realiseren.
De hele historie van het
Sportcentrum is te bekijken in een
interview van Walter Miedema van
'Sport in Grou' met het 'oude'
Sportcentrumbestuur. Het bestaat
uit 2 delen (deel 1: 1945 - 2000 en
deel 2: 2000 - heden) en is op
Youtube te bekijken onder:
beëindiging sportcentrum grou:
https://sportingrou.nl/
beeindiging-sportcentrum-grou-1/

