Jong Arcen opent nieuwbouw tijdens 65-jarig jubileum
(door John Wilbers)
Dat uiteindelijk de aanhouder wint, is gebleken bij Stichting Jong
Arcen. Na een proces van drie jaar touwtrekken met de gemeente
kon uiteindelijk toch de broodnodige uitbreiding van hun
accommodatie worden gerealiseerd. Op 2 oktober jongstleden
werd de opening van de nieuwbouw gelijktijdig met het 65-jarig
jubileum van de club groots gevierd. VJL sprak met de twee
gedreven bestuursleden Twan Appeldoorn en Robert Lagarde.
De festiviteit op 2 oktober bestond uit een ‘open huis’ en
spellenkermis. Iedereen was welkom en kon een kijkje komen
nemen in en rond de, gedeeltelijk vernieuwde accommodatie.
Door het bekijken van een doorlopende dia sessie kon men zien
hoe een en ander tot stand is gekomen in de loop der jaren.
Mensen die geïnteresseerd waren in de historie konden zich
vergapen aan oude uitgaven van boekjes en allerlei
foldermateriaal. Tevens kon men alle protocollen en formulieren
die tot stand zijn gekomen in samenwerking met VJL bewonderen,
bijvoorbeeld het op maat gesneden protocol ‘omgaan met
ongewenste intimiteiten’. Dat veiligheid bij Stichting Jong Arcen
hoog in het vaandel staat blijkt uit de diverse
scholingsactiviteiten die door de vrijwilligers bij VJL zijn gevolgd,
zoals de BHV-training. Nadat de Arcense jeugdwerkorganisatie
had aangetoond met het thema veiligheid al een heel eind op weg
te zijn werd dan ook het hierbij horende veiligheidsvignet
toegekend. Dit bewijs van erkenning hangt prominent bij de
hoofdingang, zodat dit voor iedere bezoeker gelijk in het oog
springt.
Doordat de accommodatie van Stichting Jong Arcen te klein was
geworden voor het herbergen van de diverse jeugdgroepen werd
in 2006 bij de gemeente een aanvraag ingediend voor uitbreiding.
Toen bleek dat er weinig schot in de zaak zat, heeft de club zolang
een oude circustent buiten geplaatst als noodopvang. De
procedure met de gemeente duurde uiteindelijk tot eind 2009. In
januari 2010 kon de schop uiteindelijk dan toch de grond in en
vanaf dat moment werd er met man en macht gewerkt om de
voorgenomen uitbreiding te realiseren. Om zoveel mogelijk aan
kostenbesparing te doen werd er veel zelfwerkzaamheid verricht.
Tevens bleek hoe belangrijk het is om een groot netwerk te
hebben en er vervolgens ook gebruik van te maken. Behalve de
nieuwe aanbouw werd zo ook nog
700 m2 beklinkerd rondom de
accommodatie, het grasveld opnieuw
geëgaliseerd en ingezaaid en een
heus amfitheater met grote vuurkorf
gemaakt voor buitenoptredens.
Om goodwill te kweken in de
Arcense gemeenschap helpt Jong
Arcen daar waar mogelijk andere
verenigingen uit de brand. Zo heeft
KVW Arcen haar opslagruimte in het
gebouw en houdt de
carnavalsvereniging hier haar
oefenavonden. Dit alles pro deo.
Tijdens vakanties wordt de gehele
accommodatie verhuurd aan andere
jeugdwerkorganisaties voor
kampactiviteiten. Dit brengt dan weer
wat extra euro’s in het laatje. De 45
kaderleden en 80 kinderen zijn trots
op wat er allemaal gerealiseerd is.
Doorzettingsvermogen heeft
uiteindelijk toch geleid tot een
verbluffend resultaat.
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