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Betreft: Solidariteitsbijdrage 2019 
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Refererend aan het gesprek van vandaag inzake de evaluatie van het accommodatiebeleid hierbij het  

voorstel betreffende de solidariteitsbijdrage van de verenigingen in het kader van het 

solidariteitsfonds. Dit omdat er al geruime tijd over dit onderwerp wordt gediscussieerd en daarbij 

steeds wordt verwezen naar de evaluatie die in 2019 zou worden afgerond. Onze inschatting is dat 

wachten op de afronding van de evaluatie medio 2020 onverstandig is en er vooruitlopend op het 

eindrapport van de evaluatie een voorstel gedaan moet worden richting de betrokken verenigingen. 

  

De componenten v.w.b. deze solidariteitsbijdrage zijn het aantal verenigingsleden op het eerste 

ijkmoment bepaald, met een bandbreedte van 25% waarbinnen geen aanpassing zou worden gedaan, 

vermenigvuldigd met een bedrag welke in drie trappen zou worden verhoogd,  respectievelijk van €  

15,55 naar € 31,10 en € 46,70. Dit exclusief indexatie. Op 7 november 2017 is een motie aangenomen 

de laatstgenoemde verhoging (vooralsnog) niet door te voeren zodat het laatst gehanteerde tarief in 

2018 de geïndexeerde € 31,10 per aangesloten lid van de desbetreffende vereniging is.  

  

De discussie is er voornamelijk rondom de ontwikkeling van het ledenaantal. In lijn met het landelijk 

beeld zien een flink aantal verenigingen het ledenaantal teruglopen waardoor de redenatie plausibel is 

dat er teveel wordt betaald door de verenigingen en door de averij die men oploopt bij de contributie 

inkomsten een verhoging van de contributie onafwendbaar lijkt. Dit lijkt onwenselijk in het kader van 

de landelijke en ook gemeentelijke ambitie om de vitaliteit van zijn inwoners te stimuleren. Sporten 

bereikbaar houden is daar een wezenlijk onderdeel van. 

  

Ons voorstel zou dan ook zijn om het laatst gehanteerde tarief te vermenigvuldigen met het 

geactualiseerde ledenaantal per heden (Elly Klaver zou over deze actuele aantallen beschikken) voor 

de jaren 2019 en 2020 in afwachting van de bevindingen van het evaluatierapport. Hiermede kunnen 

wij deze discussie, die ongetwijfeld in de najaarsvergadering weer zal oplaaien, in de kiem smoren, 

maar is er wel het nodige voorbehoud met het oog op een passende exploitatie. Temeer daar uit de 

evaluatie ook het aantal benodigde accommodaties, natuurlijk rekening houdend met de wens vitale 

dorpskernen te behouden, aan verandering onderhavig kan zijn. 

  

Wellicht kan deze zienswijze op korte termijn als voorstel besproken worden in het college en 

voorgelegd worden aan de raad. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

W.J.M. Kruijer, voorzitter ai  en Mike Mooij secretaris 

 


