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Geachte raadsleden,
Bijgevoegde brief hebben wij per dagtekening van heden aan het college, ta.v. de wethouder Sport
w ? v ï ^ e n ° u 9 u w 1 n T l o e d aan te wenden opdat wij zeer spoedig overleg kunnen hebben met de
SbhouderBaxïenèinde duidelijkheid te krijgen over de wijzigingen in de taak/functie van de
Sportraad.
In afwachting van een antwoord uwerzijds,

Met vriendelijke sportgroet,
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Geachte heer Bax,
Tot onze ontsteltenis ontvingen we dinsdag 17 mei jl., van een van uw ambtenaren, een uitnodiging
voor een bestuurlijk overleg Sportraad - Gemeente d.d. 15 juni a.s.
U kunt zich mogelijk voorstellen dat wij nog zitten te wachten op een uitnodiging uwerzijds, na een
h e l a W v e S (eerste brief 5 april jl. en tweede brief 1 mei jl.) inzake een not.t,e onzerzijds
betreffende wijzigingen taak/ functie en rol Sportraad Valkenswaard.
Alvorens wij met U de voorgestelde route voor het samenstellen van de sportnota gaan volgen moet
voor ons de g i n g e n taak/ functie en rol van Sportraad Valkenswaard zijn afgerond cq. door U z.jn
geaccordeerd
In afwachting van een antwoord uwerzijds,

Met vriendelijke sportgroet,
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