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Naar een harmonieuze tarievenstructuur    BIJLAGENBOEK 
Levendige en levensvatbare binnensportaccommodaties in de gemeente Schagen 
 
Datum:  Schagen, juni 2019  
STATUS: DEFINITIEF Bijlagenboek 
 
 
Overzicht van de gesprekken: 
 
 
No. Datum  Organisatie     Verslag vastgesteld Blz. 
1. 12 maart Gemeente Schagen: startgesprek  n.v.t.      2 
2. 03 april  Schagen Actief 1e gesprek   08 mei      4 
3. 08 april  Sporthal Multitreffer    29 april      9 
4. 09 april  Sporthal Molentocht    30 april   13 
5. 15 april  Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog  30 april   17 
6. 18 april  Gemeente Schagen: overdrachtsgesprek 25 april   22 
7. 23 april  Sporthal De Doorbraak    12 juni   24 
8. 30 april  Waarlands Dorpshuis    08 mei   28 
9. 15 mei  Sportadviesraad Schagen   14 juni   33 
 
NB  
Met Schagen Actief is op 8 mei een tweede gesprek gevoerd. De eerste bevindingen zijn daarin 
getoetst en de beoogde uitwerking is daarin doorgenomen. De resultaten zijn direct verwerkt in de 
eindrapportage. 
 
  



2 

Verslag gesprek gemeente Schagen   12 maart 2019 
 
Aanwezig:  Gemeente Schagen:  Elly Klaver en Dorien van IJzendoorn  
  Team Sportservice: Erik Puyt en Lasse Botman 
 
Achtergrond 
De achtergrond van het onderzoek wordt kort besproken. De gemeente heeft en wil geen invloed 
hebben op de tarievenstructuur, maar heeft een wel een belang als het gaat om de toegankelijkheid 
en het bestaansrecht te vergroten.  
 
Uitgangspositie 
We hebben een aantal aspecten per accommodatie besproken wat beheer, gebruik en geschiedenis. 
Deze opmerkingen zijn in het vooronderzoek verwerkt. 
 
Rol gemeente 
Binnen het accommodatiebeleid heeft de gemeente Schagen gekozen om de verantwoordelijkheid uit 
te besteden. Dat is deels een gevolg van de fusie, deels ook een keuze om het particulier initiatief te 
stimuleren. Daarvan heeft de gemeente via de opdracht aan Schagen Actief een grotere invloed, dan 
op de andere accommodaties. Het streven is om op basis van de inventarisatie te komen tot een 
grootste gemene deler in de keuze voor de tarieven, waarbij met name transparant wordt gemaakt 
waarom keuzes gemaakt worden. De gemeente heeft daarbij geen zeggenschap, de beheerders 
bepalen uiteindelijk de tarieven, maar kan wel een bemiddelende rol spelen. 
 
Respondenten 
We hebben afgesproken dat de gesprekken gevoerd worden met de beheersstichtingen, te weten 
degen die verantwoordelijk zijn voor het bepalen en indien mogelijk ook met de beheerders die het 
meest weten van de dagelijkse gang van zaken. De gemeente stuurt een overzicht met de 
contactgegevens van de beheersstichtingen. Het eerste gesprek wordt gevoerd met Schagen Actief. 
Voor de volgende bijeenkomst van de SARS op 26 maart worden Mike, secretaris en Michiel, voorzitter 
geïnformeerd. Het streven is om de gesprekken te voeren in april, met uitloop tot medio mei. In juni 
wordt het resultaat van de inventarisatie gepresenteerd. 
 
Toekomstvisie 
Afgesproken is om de gesprekken te beginnen met de vraag hoe de beheersstichtingen de toekomst 
zien van hun accommodatie. Zijn zich ervan bewust dat traditionele gebruikersgroep (de jeugd van 6-
25) afneemt en de groep “potentiele” gebruikers (45+ en ouderen) toeneemt.  
Zo ja, welke plannen maken zij hiervoor en houden zij daar rekening mee met de tarifering.  
Zo nee, is er behoeft om daar nader op in te gaan  
 
Basistarief 
Doel is vooral informatie te verzamelen bij beheerders zodat de hoogte van de tarieven en de 
eventuele verschillen tussen accommodaties transparant zijn. Minder interessant is in kaart brengen 
hoe de tarieven tot stand zijn gekomen. Deze zijn historisch bepaald, waarbij er verschillen waren 
binnen de oorspronkelijke fusiegemeen. De inventarisatie heeft tot doel te bepalen in welke mate 
beheersstichtingen het wenselijk vinden om tarieven te harmoniseren, bijvoorbeeld voor de 
basisvoorzieningen (bijvoorbeeld: per zaaldeel tijdens het spitsuur - bijv. tussen 19:00 en 21:00 uur).  
Is er draagvlak voor het gelijk trekken van het basistarief, zodat dit voor iedereen navolgbaar is.  
 
Grondslagen en uitgangspunten  
Er zij verschillende grondslagen om tarieven te bepalen (kostprijs, gelijkheid in de regio, 
gebruiksmogelijkheden). Kostprijs is minder relevant omdat alle accommodaties een 
exploitatiesubsidie krijgen van de gemeente. Zie bijlage 1 hieronder voor een overzicht van de 
bijdragen per hal. Dit overzicht dient nog aangevuld te worden voor de sportzalen en de gymzalen +. 
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Gelijkheid lijkt het meest voor de hand liggende principe (in vergelijking met de regio, voor gelijke 
zaaldelen/ mogelijkheden. Dat zal leiden tot een verhoging voor de meeste zaaldelen en een verlaging 
voor de Waldervaarthal. Dit lijkt reëel omdat er geen argumenten zijn die een hoger tarief 
onderbouwen of ondersteunen. Het is wel goed om de consequenties in kaart te brengen van een 
tariefswijziging. 
 
Compensatiemogelijkheden 
Voormalig wethouder ben Blonk heeft een budget van € 75.000 gereserveerd om de gevolgen van de 
harmonisering te compenseren. Dit is nieuwe informatie. Binnen het onderzoek is het doel om te 
adviseren hoe dit compensatiefonds kan worden aangewend voor een overgangsregeling: 

1 Compenseren van beheerders als door harmonisering inkomsten dalen 
2 Compenseren van gebruikers als door de harmonisering de uitgaven stijgen 
3 Stimuleringsfonds voor nieuwe activiteiten voor nieuwe groepen zodat de totale bezetting 

stijgt en daarmee de totale inkomsten per accommodatie 
 

Differentiëren, gelijkheid en ondernemerschap 
Indien er draagvlak is om voor gelijk aanbod gelijke tarieven te realiseren. Welke criteria zijn er om te 
differentiëren? Tarieven kunnen aangepast worden op basis van: 

- Aanwezigheid van aanvullende voorzieningen 
- (Onverwachte) Onderhoudskosten   
- Toekomstvisie: inspelen op veranderingen in de gebruikersgroepen  
- Ondernemerschap: stimuleren dat leegstaande uren beter benut worden 

De gemeente Schagen kiest voor het stimuleren van particulier initiatief daarbij past ook het 
stimuleren van ondernemerschap en de mogelijkheid om de tarieven als sturingsinstrument te 
gebruiken om de bezettingsgraad te verhogen.  
 
Aandachtspunten: De plannen voor nieuwbouw 
Binnen de gemeente zijn er plannen voor nieuwbouw. Dit heeft gevolgen voor de bezettingsgraad en  
kan daarmee van invloed zijn op keuzes voor het tarievenbeleid.  
 
Bijdragen gemeente 
Er zijn geen financiële kaders voor de binnensport, behalve de onderhouds- (o.b.v. MJOP) en 
exploitatiebijdrage die de beheerders ontvangen.. De gemeente stelt voorwaarden in het MJOP en 
subsidiëren het exploitatietekort. Met Schagen Actief zijn er daarnaast nog prestatieafspraken 
Schagen Actief moet wel toestemming vragen voor het wijzigen van de tarieven. 
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Samenvatting Interviews Schagen Actief: Harmonisering tarieven binnensport 
Schagen, 10 april 2019 
 

Aanwezig: 
 
Teun van Etten:  Directeur Sport Servicepunt Langedijk en Directeur Schagen Actief 
Ramon Lambert:  Commercieel manager Sport Servicepunt en ook bij Schagen Actief 
 
Erik Puyt  Onderzoeker en beleidsadviseur Team Sportservice 
Sigrid Schweitzer Assistent onderzoeker en verenigingsadviseur Team Sportservice 
 
 

Inhoudsopgave 

Doel van het gesprek .................................................................................................................................. 4 

Bezetting & beheer: visie op de toekomst ................................................................................................. 5 
Mening van beheerders over spanningsveld tussen gelijkheid en ondernemerschap .......................... 5 
Visie op toekomstig gebruik accommodaties: 10% meer mensen in beweging brengen ..................... 5 
Evenwicht kosten en baten .................................................................................................................... 5 
Demografische ontwikkelingen .............................................................................................................. 5 
Veranderingen in sportvoorkeuren: kracht van het verenigingsleven .................................................. 5 

Harmonisering ............................................................................................................................................ 6 
Overzicht verschillende grondslagen ..................................................................................................... 6 
De wenselijkheid en haalbaarheid van een standaardtarief in Schagen ............................................... 6 
Grondslagen om te differentiëren ......................................................................................................... 6 
Uitgangspunten: samenvattend ............................................................................................................. 7 

Vervolg en planning .................................................................................................................................... 7 
Overgangsperiode en Compenseren verenigingen ................................................................................ 7 
Rol gemeente ......................................................................................................................................... 7 
Planning en proces ................................................................................................................................. 8 

Vervolgvragen ............................................................................................................................................ 8 
 
 

Doel van het gesprek 

Voor de gemeente is het harmoniseren van de tarieven al een tijdje een aandachtspunt. Gemeente 
krijgt al een tijdje de signalen, maar had hier geen invloed op. De gemeente heeft toegezegd om daar 
stappen in te zetten. Dit bleef een tijdje liggen, maar het onderwerp bleef maar terug komen. 
Uiteindelijk is Team Sportservice gevraagd om hiermee aan de slag te gaan.   
Eind 2018 is er een gesprek geweest met Sportfondsen en de Sportadviesraad. Daarna is een voorstel 
opgesteld waarbij samen met de gemeente de keuzes is gemaakt om als eerste stap in gesprek te gaan 
met beheerders. Zij zitten uiteindelijk aan de knoppen als het gaat om het bepalen van de tarieven. De 
gemeente betaalt wel een behoorlijk bedrag aan de accommodaties, maar dat is vooral om de 
sportinfrastructuur in stand te houden. Daarnaast heeft de gemeente Schagen de keuze gemaakt om 
vooral de samenleving, het maatschappelijk initiatief te stimuleren.  
Het inventariseren van de meningen van de beheerders is daarom het uitgangspunt van de 
inventarisatie.  
 

  



5 

Bezetting & beheer: visie op de toekomst 

Mening van beheerders over spanningsveld tussen gelijkheid en ondernemerschap 
Vraag Schagen Actief: is het doel van het onderzoek: één tarief voor de hele gemeente? 
Binnen het onderzoek willen wij vooral kijken naar de wensen van de beheerders en als dat 
inderdaad een gelijk tarief is, dan gaan wij bekijken wat daarvoor de beste grondslag is, om de 
hoogte van de tarieven te bepalen. Gemeente wil vooral transparantie. Het is ook transparant als 
alle beheerders aangeven zelf de tarieven te bepalen. Uiteindelijk is het ook een spanningsveld 
tussen gelijkheid en ondernemerschap.  
Je kunt harmoniseren naar een hoog tarief dat kostendekkend is (maar wel de waarde weergeeft) en 
een laag tarief die het gebruik stimuleert. Je kan ook nadenken over een evenwicht in de 
tariefstelling die leidt tot optimaal gebruik en een bepaalde basis waarde (omzet) realiseert. 

Visie op toekomstig gebruik accommodaties: 10% meer mensen in beweging brengen 
Samenvattend, tarieven zijn voor ons niet zo spannend, wij worden afgerekend op mensen in beweging 
brengen. En ja, tarieven zijn daar een onderdeel van en wij denken dat als de tarieven lager zijn dan zal 
het gemakkelijker zijn om mensen in beweging te krijgen. 
Vanuit ons perspectief als je er puur economisch naar kijkt, dan zou je alle tarieven naar het niveau van 
de Harenkarspelhal kunnen verhogen. Dan zorgen wij er wel voor dat er toch 10% meer mensen gaan 
bewegen, en als alle tarieven € 10 duurder worden dan levert dat mij geld op. 
Als je naar de tarieven van de Spartahal gaat, waar ik het in principe mee eens ben omdat dit ook in de 
buurt is van het landelijk tarief, dat is om en nabij de normale prijs. Als ik dan naar de Harenkarspelhal 
kijk en ik verhuur daar ongeveer 1000 uur, dan kost het mij € 10.000, grosso modo. 
Als er 10% meer wordt bewogen zitten we nog steeds, zij het heel licht, aan de negatieve kant. 

Evenwicht kosten en baten 
SA denkt dat wat voor jullie als werktitel geldt “levendig en levensvatbaar” dat geldt eigenlijk ook voor 
de operatie van Schagen Actief. Levendig meer mensen in beweging, tegelijk moeten we ook zorgen 
dat dat duurzaam is, dat we dat over 5, 6, 7 en 12 jaar ook nog kunnen doen. Dus dat levensvatbaar is 
een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering, maar kernopdracht is levendig. 

Demografische ontwikkelingen 
Dan nog even een ander thema op dit gebied. Het aantal ouderen in de gemeente zal de komen 
jaren met de helft toenemen van ruim tienduizend naar bijna vijftienduizend, terwijl het aantal 
jongeren en jongvolwassen, tot 30 jaar, met een zesde zal afnemen van ongeveer vijftienduizend tot 
zo'n 12.500. terwijl de traditionele gebruikers van de binnensportaccommodaties voor het grootste 
deel bestaat uit jongeren.  
In welke mate zijn jullie je bewust van deze ontwikkelingen? Zit dit in jullie visie hoe je de groep 
ouderen gaat bereiken? 
Daarover heb ik hiervoor uitgebreid met Marloes (regiomanager Team Sportservice Schagen) 
gesproken. Ik denk dat we hier samen in moeten optrekken. Dat je niet in elkaars vaarwater moet 
zitten, maar elkaar moet versterken. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de levendigheid. 

Veranderingen in sportvoorkeuren: kracht van het verenigingsleven 
Maar met de restrictie dat zeker in die sporthallen, ben je bijna alleen maar beheerder en veel minder 
ondernemer. Je bent erg afhankelijk van de verenigingen die de zalen willen huren. Je kan  daar 
voorwaardenscheppend, schoon, open, aardig tarief, en aan de andere kant wil je daar wel op inspelen, 
als we de voetbalvereniging nu een beetje helpen zodat ze wat gaan groeien, dat is goed voor hun 
bestaansrecht en dat van de accommodatie (als ze bij ons wat meer uurtjes gaan huren) maar daar 
moet je wel een omweggetje voor maken. Als exploitant heb je daar minder grip op. 
 
Je bent erg afhankelijk van de kracht van de vereniging, dat is wel heel bepalend voor -de ontwikkeling- 
van het aanbod. Dus het werk dat Team Sportservice om de organisatiekracht, de levendigheid en de 
volwassenheid van de verenigingen te versterken dat is heel belangrijk. 
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Harmonisering 

Overzicht verschillende grondslagen 
Al we dit concretiseren en relateren aan de grondslagen om tarieven te bepalen dan heb je: 
1. "het dekkingspercentage van de kostprijs" Daar heeft het idee voor Langedijk iets weg van. 
2. Soms is het "historisch gegroeid' en is dat logisch en verklaarbaar. De situatie in Bloemendaal is 

nu eenmaal anders dan in Haarlem Noord. 
3. Je kan kijken naar gebruiksmogelijkheden, vanuit de SARS is geopperd om te kijken naar m2, 

voor basketbal heb je meer nodig dan voor volleybal. je kan kiezen voor een tarief meer m2/ 
zaaldeel, met kleedkamers. 

4. regionale afstemming, je bepaalt een reëel tarief op basis van het lokale en regionale 
gemiddelde.  

Transparantie is belangrijk bij alle grondslagen 
Minimale administratieve lasten zijn een belangrijke randvoorwaarde. 
 
Differentiëren is daarbij een apart onderwerp.  
Want je probeert tot een basistarief te komen voor een bepaalde hal op een bepaalde tijdstip. 

De wenselijkheid en haalbaarheid van een standaardtarief in Schagen 
Alles samenvattend dan komen we tot de volgende inzichten:  
In Schagen ligt er ruimte want de tarieven in Schagen liggen relatief laag t.o.v. omliggende gemeenten, 
er is ruimte om te zeggen dat je tussen 7 en 9 's avonds een bepaald tarief vaststelt dat wat hoger ligt 
dan het huidige tarief, dan heb je ruimte om de Harenkarspel hal  en de Waldervaart naar beneden te 
doen. Kijk je naar de regio dan zou een tarief van 43,50 ongeveer het gemiddelde zijn van de 
omliggende gemeenten. 
 
Ik denk dat vooral, maar dat is vooral mijn optiek, als je min of meer gelijk trekken van tarieven, dan 
moet er een bepaalde standaard zijn, of dat nu € 37,50 of € 43,50 is, dat maakt allemaal niet zo gek 
veel uit. Je stelt een bedrag X vast, en bedrag X is voor een gemiddeld tijdstip, dat maakt niet zoveel 
uit, dat is gewoon de huur, je kan dan afspreken dat op bepaalde tijdstippen dat duurder wordt omdat 
dit nu eenmaal prime time is dus wil je daar meer voor hebben, of tijdstippen dat het leeg staat kan 
het wat goedkoper want dat staat toch leeg dus daar kan je best wat minder voor vragen, om dat vol 
te krijgen. 

Grondslagen om te differentiëren 
Voor Schagen Acties is heel bepalend hoe vaak en hoe lang wil een vereniging huren.  
Ik heb er meer aan dat een vereniging zegt ik wil de komende drie seizoenen iets van je huren en niet 
alleen van oktober tot maart, maar van september tot april en ik wil mij vastleggen voor een langere 
periode, dus meer uren en langer, dan zou ik eerder bereid zijn om iets te doen met een tarief dan bij 
een vereniging die vasthoudt aan oktober tot en maart en prime time en misschien ook een vereniging 
in de weg zit die meer maanden wil huren.  
Daar zou voor mij een trigger zitten 

 
Dat zou een grondslag kunnen zijn om te differentiëren.  
Ja, maar dan zit je niet in de tijd van 7 tot 9 maar je zou ook naar de periode in het jaar willen 
differentiëren, dan heb je een dubbele differentiatie, niet alleen wat betreft tijdstip op de dag, maar 
ook naar de periode in het jaar, van september tot juni. 
Het hele jaar en wat betreft tijdstip op de dag. 
Je hebt natuurlijk verschillende mogelijkheden om te differentiëren: 
- vereniging/ commercieel 
- tijdstip op de dag 
- hoog en laagseizoen 
- zaaldeel 
- voorzieningen (wel/ geen tribune) 
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Uitgangspunten: samenvattend 
Als we dan wat uitgangspunten kunnen vaststellen die we het afgelopen uur besproken hebben dan 
kunnen wij daar verder mee als jullie het ermee eens zijn. 
1. Dan zou je voor het meest schaarse moment, het hoogste tarief willen hanteren 
2. Door te differentiëren kan je met kortingen, een lager tarief, de keuze benvloeden voor 

bijvoorbeeld moment van de dag, periode. 
3. Zo wordt het aantrekkelijker om te huren op momenten dat de hal minder goed bezet is of zelfs 

leeg staat. 
Teun:     Eens 
Ramon:  Eens  
OK 
 
En het onderscheid tussen een zaal en een hal. De m2 moeten ook nog wel bepalend zijn.  
Maar ik denk ook vooral richting de Waldervaart, daar moet een stap worden gedaan, dat is maar een 
2/3 zaal en die wordt  voor een volledig bedrag verhuurd. 
 
Het zou mooi zijn als het kostenneutraal zou blijven. Maar misschien ben ik dan te sociaal. 
Het zou in jullie geval kostenneutraal kunnen zijn, bij een gelijk aantal gebruikers, en je gaat winnen 
als je de  10% realiseert. Dat is wat je beoogt, dat je door het differentiëren, dat je het daardoor 
aantrekkelijker maakt en dan stimuleer je groei. 
Dan zijn we het eens, het zou mooi zijn als het gemiddelde tarief per gehuurd uur uiteindelijk gelijk 
blijft, maar zij krijgen hogere kosten doordat ze meer gaan huren. 
Daar zou ik voor willen pleiten. 

Vervolg en planning 

De gemeente zal al heel blij zijn als de accommodaties die Schagen Actief exploiteert onder dit voorstel 
gaan vallen. 
In jullie geval kan er ook een voorstel uit volgen voor het veranderen van de tarieven van Schagen 
Actief dat jullie voorleggen aan de gemeente voor akkoord. 
We gaan dit verslag uitwerken, het is belangrijk dat jullie het goed lezen en dat jullie ermee 
instemmen. 
Ik vind het een mooie gedachte, die uit deze brainstorm naar voren zijn gekomen. 
Dat is heel mooi. 

Overgangsperiode en Compenseren verenigingen 
Ik zal ook zeker opnemen dat zaalsporten al in een lastige situatie zitten en dat er weinig rek zit in de 
mogelijkheden en bij de gemeente bepleiten dat ze daar rekening mee houden. Als er effecten zijn 
(bedoeld of onbedoeld) dan kunnen er mensen op vooruit gaan, maar ook achteruit. De gevolgen 
voor die groepen die achteruit gaan wil je beperken, want het mag niet leiden tot een verminderd 
bestaansrecht. Dat wordt een heel gepuzzel, maar dat moet je echt lokaal doen! 
De koopkracht moet gelijk blijven! 

Rol gemeente 
Het gaat ons eerder om de denkrichting, want we kunnen niet tot mei/ juni wachten om dit met de 
verenigingen te bespreken, we moeten dit echt eerder aankaarten. Eind april, begin mei wil je al iets 
kunnen zeggen. Ik denk dat dit pas volgende jaar in kan gaan --> Ramon bevestigt dit. 
We kunnen daar wel een voorschot opnemen. 
Je krijgt heel veel gedoe als wij, Schagen Actief, de prijzen gaan vaststellen. Dit moet rapport moet 
bijna door de raad heen, ik weet niet of het door de raad moet, of dat het alleen opgedragen wordt 
aan B&W, of dat er een raadsbesluit aan ten grondslag. 
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Planning en proces 
Wij onderzoeken in welke mate er consensus is te harmoniseren (en eventueel zelfs richting een 
bepaald bedrag (die € 43, € 43,50, eventueel € 45).  
Dat is de vraag, iedereen kan er wat van vinden, maar uiteindelijk bepalen de beheerders. In jullie 
geval ligt dat complexer vanwege de afspraken. maar de andere beheerders kunnen het zelf 
bepalen, ze zijn in zekere zin autonoom. 

Vervolgvragen  

Standaardtarief 
1a Wat is een goed standaard tarief voor alle sporthalen (waarbij Harenkarspelhal omlaag gaat en de 
andere hallen iets omhoog).  
1b Op welk gronden is dit tarief gebaseerd (hele hal, tijdstip, gebruik) 
1c Wat is dan een goed standaardtarief voor de Waldervaart hal (een 2/3 hal) 
1d Wat is dan een goed standaardtarief voor het huren van halve zaal. 
 
uitgangspunten voor differentiëring 
Welke uitgangspunt(en) hebben jullie voorkeur 
- naar seizoen, 
- tijdstip,  
- naar halve/ hele zaal.  
- gebruikersgroep:  vereniging/ maatschappelijk/ commercieel  
- verschillend per hal, afhankelijk van lokale factoren 
Wat worden dan de gedifferentieerde tarieven? 
 
Effecten 
Wat zijn de consequenties voor de verenigingen. 
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Interview Multitreffer  DEFINITIEF dd. 29 april 2019 
’t Zand, 9 april 2019 
 
Aanwezig: 
Naam:   Functie 
Marc Boersen  Penningmeester St. Sporthal Multitreffer 
Bert Groot  Voorzitter St. Sporthal Multitreffer 
Piet de Geus  Beheerder Sporthal Multitreffer 
 
Erik Puyt  Onderzoeker en beleidsadviseur Team Sportservice 
Sigrid Schweitzer Assistent onderzoeker en verenigingsadviseur Team Sportservice 
Lasse Botman  Assistent onderzoeker Team Sportservice 
 
 

Inhoudsopgave 

Verantwoording ...................................................................................................................................... 9 

1 Aanleiding en achtergrond ................................................................................................................. 10 

Wat zijn uw verwachtingen van het gesprek? ...................................................................................... 10 

2 Bezetting (levendigheid) ..................................................................................................................... 10 
A Huidige bezetting: .......................................................................................................................... 10 
B Demografische ontwikkelingen ...................................................................................................... 10 
C Kracht van het verenigingsleven .................................................................................................... 10 

3 Beheer (levensvatbaarheid) ............................................................................................................... 11 
A Algemeen ....................................................................................................................................... 11 
B Relatie met gebruikers ................................................................................................................... 11 
C Ondernemerschap (vrije ruimte) ................................................................................................... 11 

4 Harmonisering: ................................................................................................................................... 11 
A Gelijke tarieven .............................................................................................................................. 11 
B Differentiëren ................................................................................................................................. 11 
C Transparantie ................................................................................................................................. 11 
D Rol van de gemeente ..................................................................................................................... 11 

5 Overig: De gewenste situatie op lange termijn .................................................................................. 12 
A Eenheid in gebruik .......................................................................................................................... 12 
B Gelijke kwaliteit .............................................................................................................................. 12 

 

Verantwoording 

Tijdens het gesprek hebben we een vijftal onderwerpen besproken: 
1. Aanleiding en achtergrond 
2. Harmonisering 
3. Bezetting 
4. Beheer 
5. De gewenste situatie 

De mening van stichtingsbestuur en beheerder worden hieronder weergegeven. Dit verslag is op 26 
april verstuurd naar de beheerder en het stichtingsbestuur. Na hun feedback is het vastgesteld op 29 
april 2019 en er is toestemming gegeven om het toe te voegen aan de eindrapportage. 
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1 Aanleiding en achtergrond 

Voor de gemeente is het harmoniseren van tarieven al enige tijd een aandachtspunt. De gemeente 
krijgt al een tijdje de signalen, maar had hier geen invloed op. De gemeente heeft toegezegd om 
daar stappen in te zetten. Dit bleef een tijdje liggen, maar het onderwerp bleef maar terugkomen. 
Uiteindelijk is Team Sportservice gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. Het inventariseren van 
de meningen van de beheerders is het uitgangspunt.  

Wat zijn uw verwachtingen van het gesprek?  

Dat we het gaan hebben over gelijke tarieven in de gemeente.  
Voor de Multitreffer speelt dit niet zo, want wij zitten al in de goede richting. Vanaf het begin houden 
wij de vinger aan de pols. Dat was ook de afspraak met de gemeente Zijpe, die ooit de tarieven heeft 
vastgesteld: Zorg dat je iets duurder bent dan de Molentocht, want jullie hebben een tribune. Daarbij 
zijn ook veel factoren van belang. Wij hebben 50 reclameborden, andere hallen hebben er maar 5 

bijvoorbeeld. Veertig euro is voor ons een reëel tarief. 
Wij zijn ons niet bewust van de signalen uit het werkveld met betrekking tot de wens om de tarieven 
te harmoniseren. Het is waarschijnlijk naar aanleiding van het onderzoek naar de benodigde ruimte 
voor sport in Schagen. Dat is opgesteld naar aanleiding van onze wens om de sporthal uit te breiden, 
toen is ook de wens tot harmonisering meegenomen, maar daar is verder niets over gezegd.  
Wij kennen het probleem dat mensen reageren op tarieven niet. Mensen reageren eerder op gebrek 
aan ruimte. Wij geloven dat mensen niet zullen reageren op de tarieven. Vooral als verenigingen 
kortingen krijgen. Het hele tarievensysteem is gebouwd op verenigingen.  

2 Bezetting (levendigheid) 

A Huidige bezetting:  
De bezetting is goed, het zit (te) vol op de piekuren, soms moeten verenigingen noodgedwongen 
uitwijken naar andere hallen. Wij hebben bijna 1000 bezoekers per week: 500 verenigingsleden en 500 
van de fitness. We zijn heel blij met de fitness. De combinatie met de sportschool is een gouden greep 
gebleken. Dat voorziet in de behoefte van een grote groep mensen die laagdrempelig en overdag 
willen bewegen  
 

B Demografische ontwikkelingen 

Wij zien de demografische ontwikkelingen en hebben verschillende activiteiten die daarop inspelen, 
bijvoorbeeld dynamic tennis, maar als je ziet wat dat een moeite heeft gekost. Wij zijn beheerders, 
met oog en aandacht voor ondernemerschap en gastheerschap, maar dat kunnen wij niet. Als er een 
concrete behoefte komt uit de samenleving met een voldoende schaal (voor 1 uurtje is het voor ons 
lastig om te openen, dan wegen de kosten niet op tegen de baten) dan kan er altijd gepraat worden. 
Mogelijk kan Team Sportservice daar een rol bij spelen. 
 

C Kracht van het verenigingsleven 

Wij zien de veranderingen in de sportvoorkeuren en de consequenties die dat kan hebben voor 
verenigingen. Maar we zien ook dat verenigingen daar, in ieder geval bij ons, heel goed om mee om 
kunnen gaan. De handbalvereniging was bijna failliet, maar heeft door enthousiasme en 
doorzettingsvermogen van een aantal jongelui nu weer 19 teams. Zaalvoetbal zit op 16 teams. En 
volleybal dat zogenaamd daalt, zit bij ons in de lift dankzij een aantal voortrekkers. 
De verenigingssporten groeien erg hard en willen meer uren. Landelijk neemt het af, maar plaatselijk 
neemt het toe. Wij hebben zoveel leden omdat het hier goed georganiseerd is en daarom komen 
mensen vanuit andere regio’s hierheen om te sporten. Wij zijn ook niet een typisch gemeentelijke 
sporthal. We hebben een regiofunctie. Die regio sluit niet helemaal aan bij de gemeentelijke regio.  
Ook worden er 250 nieuwe woningen gebouwd in het dorp en hebben wij hardwerkende verenigingen 
waardoor wij de komende jaren ook zeker een stijging verwachten.  
Als we de ruimte hebben dan kan er hier nog veel meer gebeuren. 
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3 Beheer (levensvatbaarheid) 

A Algemeen 
Er is een evenwicht kosten en baten, dat is wel een strijd, maar we krijgen het voor elkaar omdat we 
samen vechten, we knokken om het voor elkaar te krijgen en dat heeft effect in zo’n hechte 
samenleving.  

B Relatie met gebruikers 
Vroeger was er één keer in het jaar  een overleg met de verenigingsbesturen in de regio. Later hebben 
wij dit afgeschaft en wordt er meer gesproken met de gebruikers. Daardoor ben je meer betrokken bij 
de leden en dus is er een grote binding met de leden. Mensen waarderen de faciliteiten, ook gericht 
op wedstrijdsport op hoog niveau, gecombineerd met de uitstraling en het gastheerschap (de 
persoonlijke aandacht). 

C Ondernemerschap (vrije ruimte) 
We willen ondernemen maar binnen de grenzen van het aanbieden van ruimte aan mensen die willen 
sporten. Die maken we het heel graag naar de zin. Het in beweging brengen van andere groepen 
kunnen we niet, daar hebben we de tijd en deskundigheid niet voor. Het is niet zo dat we alle uren 
open willen zijn. Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor een gemeentelijk gebouw. Hierdoor 
worden we veel meer ondernemer. Dit willen wij niet. We hebben een ondernemende houding maar 
kunnen geen financiële risico’s nemen. 

4 Harmonisering: 

A Gelijke tarieven 

Als we de tarieven omlaag doen, zijn wij niet meer rendabel. Gelijkheid is een belangrijk criterium. 

Dat de verenigingen, zeg maar, hetzelfde betalen voor dezelfde mogelijkheid om de sport te 
beoefenen. Daarbij heb je wel verschillen tussen hallen. Onze tarieven zijn in het verleden bepaald 
door de gemeente Zijpe, waarbij altijd wel is gekeken naar de verschillen tussen de Multitreffer en 
met name de Molentocht. Onze hal is iets groter en we hebben een tribune. Het is daarom reëel 
dat onze tarieven iets hoger liggen. Het is wenselijk om, binnen dit kader, een gelijk standaardtarief 
te hebben voor alle sporthallen in Schagen tijdens de piekuren. Als dat gemeentelijk en regionaal 
gemiddelde rond de 44 euro ligt dan willen we daar best naar toe groeien in één of twee jaar.  
Wij zijn best bereid onze tarieven gelijk te stellen met de sporthallen in de gemeente, maar het 
moet wel zorgvuldig gebeuren. De contributies van de verenigingen zijn al behoorlijk hoog, daar moet 
wel aandacht voor zijn. Het effect zal positief zijn, maar wordt mogelijk gecompenseerd vanwege de 
almaar stijgende energie- en personeelskosten.  
Dat kunnen we goed uitleggen. 
 

B Differentiëren 
Iedereen betaalt € 40 euro per uur ongeacht tijdstip en gebruikersgroep. Differentiëren heeft geen zin 
(er is evenwicht tussen bezetting en beheer, zie 2 en 3 hierboven). Het is geen doel om nieuwe 
groepen te lokken met lagere tarieven. We zijn tevreden met de bezetting en willen niet persé dat 
meer mensen komen sporten, alleen omdat het goedkoper is. Bovendien leidt dit tot administratieve 
rompslomp. Het is prima als andere beheerders wel willen differentiëren om de bezetting te 
optimaliseren maar wij gaan het niet doen. 
Differentiëren tussen hallen moet mogelijk blijven, bijvoorbeeld vanwege verschillen in mogelijkheden 
zoals hierboven beschreven ten aanzien van de vergelijking met de Molentocht. 

C Transparantie  
Duidelijkheid is belangrijk. 

D Rol van de gemeente 
Het is prettig, ook in het kader van de transparantie dat er inzicht is in de tarieven in de gemeente 
Schagen. Het is wel cruciaal dat wij als beheerders zelf de tarieven mogen blijven bepalen. Zoals 
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besproken zijn we best bereid om daarbij naar de omgeving te kijken. Maar een goede procedure in 
gesprek met gebruikers vinden wij heel belangrijk. 
 

5 Overig: De gewenste situatie op lange termijn 

A Eenheid in gebruik  
Je mag rustig weten dat de situatie rondom de gymzaal ons een doorn in het oog is. Het is heel raar 
dat wij wel het beheer en de schoonmaak moeten doen maar dat de inkomsten naar de gemeente 
gaan. We willen graag eenheid in gebruik en beheer. Dat is er nu niet. 
Daarom is er ook geen transparantie wat betreft verdeling kosten, inkomsten en uren. 
De gemeente vind harmonisering belangrijk, maar het tarief voor de gymzaal is nog geen tientje. Dat is 
niet in verhouding tot de kosten van de hal. 

B Gelijke kwaliteit 
Het belangrijkste kritiekpunt is echter dat waar wij investeren in de kwaliteit van de hal, de gymzaal 
verouderd is en op geen enkele wijze aan de eisen voldoet.  
Het liefst zien wij de gymzaal verdwijnen en vervangen we die door een sportzaal op een andere plek 
naast de sporthal. Daar hebben wij een plan A voor ingediend bij Ben Blonk en zijn we nu met Joke de 
Kruit in gesprek over Plan B.  
We willen daar heel veel voor doen, we hebben aangetoond dat we een sluitende exploitatie kunnen 
realiseren, met zelfwerkzaamheid kunnen we ook wat betekenen bij de realisatie, maar de gemeente 
moet ons wel helpen bij de investering, het is per slot van rekening hun gebouw. Als de middelen voor 
het achterstallig onderhoud vanuit onderwijs worden gecombineerd moet het lukken. Op die manier 
kan de gemeente echt het particulier initiatief ondersteunen. 
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Verantwoording 

Tijdens het gesprek op 9 april hebben we een vijftal onderwerpen besproken. 
1. Aanleiding en achtergrond 
2. Bezetting 
3. Beheer 
4. Harmonisering: gelijke tarieven en/ of differentiëren 
5. De gewenste situatie 

De mening van stichtingsbestuur en beheerder op deze onderwerpen wordt hieronder weergegeven. 
Dit verslag is op 26 april verstuurd naar de beheerder en het stichtingsbestuur.  
Na hun feedback is het vastgesteld op 30 april. en er is wel/ geen toestemming gegeven om het toe te 
voegen aan de eindrapportage. 
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1 Aanleiding en achtergrond 

Voor de gemeente is het harmoniseren van tarieven al enige tijd een aandachtspunt. De gemeente 
krijgt al een tijdje de signalen, maar had hier geen invloed op. De gemeente heeft toegezegd om 
daar stappen in te zetten. Dit bleef een tijdje liggen, maar het onderwerp bleef maar terugkomen. 
Uiteindelijk is Team Sportservice gevraagd om hiermee aan de slag te gaan.  
 

De exploitatie van sporthal Molentocht is ondergebracht in een stichting met een bestuur gevormd 

door vrijwilligers. De exploitatie bestaat uit het beheer van de accommodatie, het verhuren van de hal 

aan scholen en sportverenigingen en het verpachten van de kantine aan HVS en Vesdo. Voor het 

beheer heeft de stichting een algemeen beheerder in dienst die naast de dagelijkse gang van zaken 

ook fungeert als aanspreekpunt voor verenigingsbesturen en andere organisaties. 

Het bestuur onderhoudt een goed contact met de gemeente Schagen, eigenaar van het gebouw. 

Bron: https://www.molentochtschagerbrug.nl/  

Verwachtingen van het gesprek?  

Eigenlijk niet zoveel. Ooit is er in het verleden een initiatief genomen voor een onderzoek. Naar mijn 
mening was de aanleiding het harmoniseren van tarieven van diverse sporthallen. We hebben een 
gesprek gehad met de wethouder Blonk en een bureau dat was ingeschakeld om dit uit te werken. Uit 
het rapport bleek dat er een bredere onderzoeksopdracht was dan alleen naar de tarieven te kijken. Er 
is gekeken naar behoefte (vraag en aanbod). Na dit rapport kwam het tarieven aspect niet meer ter 
sprake. Ik had ook eigenlijk niet meer verwacht dat dit ooit weer ter sprake zou komen. Totdat ik jouw 
mailtje kreeg. 
We maken ons wel een beetje zorgen over een mogelijk politiek karakter van het eerdere onderzoek. 
Het zou kunnen dat de gemeente koste wat het kost de tarieven wil gelijktrekken. Een dergelijk 
onderzoek heeft altijd een -beoogde- beleidswijziging tot doel. 
In deze inventarisatie is het inventariseren van de meningen van de beheerders het uitgangspunt. In 
welke mate is er daadwerkelijk behoefte in het werkveld aan het harmoniseren van tarieven. Welke 
grondslag past daarbij en welke vrijheid willen beheerders om daarbinnen te differentiëren om bij te 
dragen aan de levendigheid en levensvatbaarheid van de accommodatie. 

2 Bezetting (levendigheid) 

A Huidige bezetting:  
We zijn heel tevreden met de bezetting. Het zit vol op de piekuren. Maar dankzij ons gastheerschap, 
flexibele houding en aantrekkelijke accommodatie met een fantastische kantine hebben wij ook een 
aantrekkingskracht op verenigingen en gebruikers uit de regio. Onze avondbezetting zit nagenoeg vol. 
We hebben een redelijke dag bezetting (doordeweeks). Dat zijn vooral scholen, de gymvereniging en 
soms ook verenigingen. 
 

B Demografische ontwikkelingen 

Wij zijn ons bewust van de demografische ontwikkelingen. Schagerbrug is een klein dorp waar al jaren 
niets nieuws is gebouwd. We zien dat de jeugd langzaam afneemt. 
Nee, wij kunnen daar weinig mee. We merken het wel. Er zit bij ons in het dorp wel een gat in leeftijd 
doordat er al 15 jaar geen aanwas in het dorp is. Dat zien we terug in het ledenbestand bij de 
verenigingen.  
We zijn al via andere wegen bezig met het aanbod voor ouderen. Er heeft een club ouderen gebruik 
gemaakt van de ochtenden, maar deze stierf uit en er kwamen geen nieuwe deelnemers bij. 
Uiteindelijk valt dan ook de organisatie weg. 
 
We hebben er geen actief beleid op. Wij als sporthal zijn faciliterend. Natuurlijk willen wij onze 
bezetting hoog houden, maar daar hebben wij wel organisatie voor nodig om dit regelen. Uiteraard 
zijn wij wel flexibel om daarin te faciliteren, maar het ontwikkelen van het aanbod gaat ons te ver. 

https://www.molentochtschagerbrug.nl/
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We hebben ooit wel enkele activiteiten gehad die daarop inspelen. Maar als je ziet wat dat een moeite 
heeft gekost. Wij zijn beheerders, met een ondernemende houding en aandacht voor gastheerschap.  
Als er een concrete behoefte is uit de samenleving met een redelijk aantal deelnemers dan staan wij 
daar open voor. Het creëren van aanbod gaat ons te ver. Mogelijk kan Team Sportservice daar een rol 
bij spelen. 
 

C Kracht van het verenigingsleven 
Wij zien de veranderingen in de sportvoorkeuren en de consequenties die dat kan hebben voor 
verenigingen. Handbal loopt bij ons iets terug, maar zaalvoetbal gaat weer goed. We hebben ook niet 
veel verenigingen in het dorp. We hebben alleen de gymvereniging, de zaalvoetbal en de handbal die 
gebruik maken van de sporthal. Zaalvoetbal groeit wel en is een belangrijk pijler voor het gebruik.  
We hebben het ook al eens gehad over dynamic dennis of walking football. Wij werken hier graag aan 
mee in een faciliterende rol. De organisatie moet echter uit de gemeenschap, dorpsraad en 
verenigingen komen. 

3 Beheer (levensvatbaarheid) 

A Algemeen 
Wij zijn tevreden met de bezetting. Het zit vol op de piekuren. Maar dankzij ons gastheerschap, 
flexibele houding en aantrekkelijke accommodatie met een fantastische kantine hebben wij ook een 
aantrekkingskracht op andere verenigingen. Het moet niet minder worden, maar we zijn in balans. We 
zijn een vrijwilligers club en zijn daar sterk van afhankelijk. Het ledenaantal staat onder druk en dus 
ook het aantal vrijwilligers. Wij moeten een bepaalde opbrengst genereren om economisch te draaien 
en die balans is er op dit moment. 
‘’We draaien goed!” 

B Relatie met gebruikers 
Mensen zijn heel tevreden over het beheer, we hebben een open en gastvrije houding. Het is onze hal 
en we willen er het beste van maken. Er is een evenwicht kosten en baten. Dat is voor ons heel 
belangrijk.  
Daarnaast zijn we een vrijwilligersorganisatie, waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Die kunnen we 
niet teveel belasten. We hebben nu een mooi evenwicht tussen levensvatbaar (gezonde 
bedrijfsvoering) en levendigheid (voldoende activiteiten). 

C Ondernemerschap (vrije ruimte) 
Het is niet zo dat we alle uren open willen zijn, het gaat niet om de maximale bezettingsgraad maar om 
een optimale bezetting. We hebben ruimte beschikbaar maar voeren geen actief wervingsbeleid. Het 
in beweging brengen van andere groepen kunnen we niet, daar hebben we de tijd en deskundigheid 
niet voor. Dit moet echt vanuit de samenleving komen. 

4 Harmonisering 

A Gelijke tarieven 
Wij juichen het harmoniseren niet toe, tenzij het gebeurt met een differentiatie mogelijkheid. Wij zijn 
een stichting en bepalen zelf onze tarieven. Wij vinden dat tarieven gedifferentieerd moeten worden 
op basis van bepaalde kwaliteiten die de hallen hebben. De Multitreffer kan een hoger tarief hanteren, 
omdat zij bepaalde sporten bieden die wij niet kunnen bieden en zij zijn toegerust op het organiseren 
van nationale wedstrijden. Onze beperkingen, (vloeroppervlak, geen tribune) mogen daarin best tot 
uiting komen. 
Wij vinden het prima als hallen in Schagen dezelfde tarieven hanteren, zolang ze maar niet zeggen wat 
wij moeten doen. Wij kijken ook niet naar de tarieven van andere hallen. 
 
Het is voor het bestuur en beheerder van de Molentocht niet nodig, noch wenselijk om een gelijk 
standaardtarief te hebben voor alle sporthallen in Schagen. Ons tarief is 36 euro. Dat hebben wij ooit 
meegekregen van de gemeente en dit is vervolgens doorberekend met de gulden en inflatie. Dit 
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bedrag is puur bepaald voor een kostendekkende exploitatie. Het dekkingspercentage van de kostprijs 
is voor ons het belangrijkste motief. Wij willen een begroting zonder gat hebben aan het eind. 
Wij zijn een aantal jaar geleden begonnen met het overnemen van de sporthal. We hebben dit tarief 
overgenomen, maar hebben deze in loop der jaren wel aangepast om kostendekkend te kunnen 
draaien. 
 
Het is niet nodig omdat er sprake is van evenwicht tussen kosten en baten. 
Het is niet wenselijk omdat de hal is ontstaan uit en is verankerd in de lokale gemeenschap in 
Schagerbrug. Een eventuele tariefsverhoging leidt tot een betere exploitatie van de hal, maar dit gaat 
direct ten kosten van de exploitatie van de verenigingen en de andere gebruikers. Zo’n vestzak/ 
broekzak constructie heeft geen enkele zin.  
 

B Differentiëren 
Iedereen betaalt € 36 euro per uur ongeacht tijdstip en gebruikersgroep. Differentiëren heeft geen zin 
(er is evenwicht tussen bezetting en beheer) Het is prima als andere beheerders wel willen 
differentiëren om de bezetting te optimaliseren maar wij gaan het niet doen. Het is geen doel en het 
heeft -denkt het bestuur -geen zin om nieuwe groepen te lokken met lagere tarieven.  
Lagere tarieven zijn niet het belangrijkste knelpunt als het gaat om aantrekken van nieuwe 
gebruikersgroepen. Dat lukt alleen als je iemand hebt die er veel tijd en energie insteekt om nieuwe 
activiteiten te organiseren en op lange termijn voldoende deelnemers weet te binden. 
We merken ook niet dat andere dorpen hierheen komen omdat wij goedkoper zijn. Wel zijn mensen 
positief over het gastheerschap en klantvriendelijkheid. Daar krijgen wij veel complimenten over 
krijgen en daar kiezen wij bewust voor. 
Bij ons wordt gedifferentieerd per zaaldeel. Wij differentiëren verder niet. Dat ga je pas doen als je 
gebruik kunt sturen. Onze gebruikers komen ‘s avonds en deze kunnen niet overdag. Met tarieven kun 
je dit niet sturen. 
 

C Transparantie  

Momenteel is de situatie voor onze huurders heel transparant. Wij vinden de lokale verankering 
belangrijker dan gelijkheid in de regio. Wij willen zelf bepalen wat onze tarieven zijn. Wij willen ook 
niet ons tarief omhoog gooien, omdat wij dit niet kunnen uitleggen. De gemeente heeft een grote 
bijdrage gehad in onze nieuwe kantine, maar ook wij hebben daarbij een grote bijdrage geleverd met 
onze vrijwilligers en verschillende acties. Daarom is het ook onze sporthal.  
 

5 Proces: De gewenste situatie op lange termijn 

A Overgangsperiode  
Kostendekkendheid is het belangrijkst bij het bepalen van de tarieven (dat hebben we gerealiseerd). 
Iets omhoog kan, maar om er nu in 1 keer van 36 naar 40 euro te gaan is een te grote stap, het moet 
geleidelijk meer gerelateerd aan eventuele kostenstijging. Ook vanwege het vestzak- broekzak 
principe, dan gaat onze exploitatie verbeteren maar die van de verenigingen verslechteren, daar 
schieten we niks mee op. De grootgebruikers zijn lokale sportverenigingen. Als wij meer geld zullen 
vragen brengen wij hun exploitatie in gevaar. Wij zijn in het dorp een gemeenschap en dat is dus ook 
geen optie. 

B Lokale verankering 
Wij vinden de lokale verankering belangrijker dan gelijkheid in de regio. Wij willen zelf bepalen wat 
onze tarieven zijn. Wij willen ook niet ons tarief teveel omhoog gooien, omdat wij dit niet kunnen 
uitleggen. De gemeente heeft een grote bijdrage gehad in onze nieuwe kantine, maar ook wij hebben 
daar een grote bijdrage aan geleverd met onze vrijwilligers en verschillende acties. Daarom is het ook 
onze sporthal. 
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6 Overig 
We maken ons een beetje zorgen over het politieke karakter van het eerdere onderzoek. Het zou 

kunnen dat de gemeente kostte wat het kost de tarieven wil gelijktrekken. Een dergelijk onderzoek 

heeft altijd een -beoogde- beleidswijziging tot doel. 

Toelichting TS:  

Uit onze gesprekken met de gemeente is dat niet gebleken, de aanleiding is de toezegging van 

gemeente na signalen uit het werkveld. TS heeft op verzoek van de gemeente- aangeboden om de 

meningen van de beheerders en de beheersstichtingen te inventariseren en dat te rapporteren aan de 

gemeente. Wij rapporteren uitsluitend op basis van de mening die in de gesprekken naar voren zijn 

gekomen. 

Transparantie vindt de gemeente belangrijk en wat TS betreft zal het rapport openbaar zijn. In ieder 

geval wordt met alle gesprekspartners een verslag gestuurd, waarin zij kunnen aangeven of alles goed 

is verwoord en of het akkoord is om een en ander op te nemen in het verslag. TS zal de mening zo 

accuraat rapporteren en conclusie trekken waar het de overeenkomsten betreft tussen beheerders 

maar ook de verschillen benoemen.  
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Lasse Botman  Assistent onderzoeker Team Sportservice 
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Verantwoording 

Samenvattend, hebben we een vijftal onderwerpen besproken met een aantal elementen: 
1. Aanleiding en achtergrond 
2. Harmonisering 
3. Bezetting 
4. Beheer 
5. De gewenste situatie 

De mening van stichtingsbestuur en beheerder worden hieronder weergegeven. Dit verslag is op 17 
april verstuurd naar de beheerder en het stichtingsbestuur. Na hun feedback is het vastgesteld op 30 
april 2019 en er is toestemming gegeven om het toe te voegen aan de eindrapportage. 
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1 Aanleiding en achtergrond 

Voor de gemeente is het harmoniseren van tarieven al enige tijd een aandachtspunt. De gemeente 
krijgt al een tijdje de signalen, maar had hier geen invloed op. De gemeente heeft toegezegd om 
daar stappen in te zetten. Dit bleef een tijdje liggen, maar het onderwerp bleef maar terugkomen. 
Uiteindelijk is Team Sportservice gevraagd om hiermee aan de slag te gaan.  

Verwachtingen van het gesprek?  

Een aantal jaar geleden was er al een bijeenkomst bij het stadhuis. Er werd onderscheid gemaakt 
tussen sporthallen, sportzalen en gymzalen. Het is een tijd geleden ter sprake gekomen. Zij hadden 
toen al een inventarisatie van de tarieven gemaakt. Daarna is het stil geweest. 
 
In deze inventarisatie is het inventariseren van de meningen van de beheerders het uitgangspunt. In 
welke mate is er daadwerkelijk behoefte in het werkveld aan het harmoniseren van tarieven. Welke 
grondslag past daarbij en welke vrijheid willen beheerders om daarbinnen te differentiëren om bij te 
dragen aan de levendigheid en levensvatbaarheid van de accommodatie. 

2 Bezetting (levendigheid) 

A Huidige bezetting:  
Er komen per week ongeveer 200 mensen. In de zomer loopt dit af. We doen bewust niks met 
toeristen. Het is moeilijk om ze naar binnen te trekken en het is ook mijn rustperiode. Ik zit er nu 3,5 
jaar in en ben doorgegaan op wat er toen stond. Samen met het bestuur hebben we wel gewerkt aan 
de uitstraling en de gastvrijheid. Dat is wel echt veranderd, we investeren meer in de aanleiding en de 
relatie met de gebruikers. Dat heeft effect.  
 
We hebben een redelijk goede bezetting: 

• Maandag: Judo, historische vereniging, karate, bridge en biljart. 

• Dinsdag: SOOS (kaarten), biljarten, gym, accordeon en toneel. 

• Woensdag: Ouderengym, bingo (1x per 2 weken), zangkoor en biljart. 

• Donderdag: Biljart, gym(jongeren), toneel en badminton. 

• Vrijdag: Biljart en klaverjas(1x in de maand) 
Naast de vaste gebruikers halen we meer geld binnen door evenementjes, verjaardagen en gezellige 
avondjes. Deze nemen toe en die waren er niet. Zo wordt het ook levendig. Er komen mensen die hier 
anders niet komen.  
 
Op dinsdag, donderdag en vrijdag is de zaal tot 3 uur leeg. Daar liggen mogelijkheden om het gebruik 
te stimuleren. Op maandag en woensdag heb ik weinig beheerskosten, omdat deze gebruikers een 
sleutel hebben. Zij regelen het zelf.  
Dat evenwicht in de beheerskosten is wel heel belangrijk, als we open moeten voor maar 1 klein clubje 
dan kost het vaak meer dan het oplevert. We blijven dat doen voor onze vaste gebruikers omdat we 
hen niet willen teleurstellen. Maar het is wel aandachtspunt in de gesprekken met huidige en nieuwe 
gebruikers. 
 
Helaas weet nog steeds niet iedereen wat er hier allemaal gebeurt. We zouden het gebruik kunnen 
stimuleren door bijvoorbeeld schema’s op te hangen. Het probleem daarbij is dat wij niet voor iedere 
activiteit mensen kunnen uitnodigen. Er zijn namelijk veel clubjes die door een aantal mensen zelf is 
opgericht en die al helemaal vol zitten. Daar kun je niet zomaar mensen voor uitnodigen. 

B Demografische ontwikkelingen 
Het grootste deel van onze gebruikers zijn ouderen. Wel spelen er veel plannen voor 
nieuwbouwwoningen in Callantsoog. Dat zou meer aanwas aan de onderkant moeten betekenen.  
 



20 

Voor het bereiken van de doelgroep ouderen hebben wij geen beleid. Wij promoten 
beweegactiviteiten voor verenigingen niet. Wij zijn vooral faciliterend. Ook is het niet echt nodig om 
nieuwe mensen te werven. De biljartclubjes zitten al redelijk vol.  
Wel helpen wij de mensen die behoefte hebben aan een activiteit. Als er iemand is die graag bij een 
biljartclubje wilt aansluiten, zullen wij diegene te allen tijden helpen om iets te vinden.  
 
Woning Plus Welzijn activeert weinig. Ze hebben 1 keer per week wel een beweegactiviteit voor 
ouderen. Ik denk wel dat zij dat meer moeten doen. De ouderen moeten meer bewegen. Alleen ik 
begrijp ook dat het hun kerntaak niet is. Samenwerking met Team Sportservice of een andere 
organisatie is belangrijk voor het opzetten en ontwikkelen van de juiste activiteit én het werven van de 
nieuwe deelnemers. 

C Kracht van het verenigingsleven 
De ledenaantallen van verenigingen zijn redelijk stabiel gebleven in de afgelopen jaren. Judo is wat 
minder geworden en karate wat meer. De SOOS is daarentegen best gevoelig. De meeste ouderen 
stellen dit natuurlijk zo lang mogelijk uit! 
De komende jaren zullen de ledenaantallen afhangen van de aanwas van jongeren. Dat komt vooral 
omdat het merendeel van de gebruikers ouderen zijn. Uiteindelijk zal die doelgroep langzaam 
uitsterven. 

3 Beheer (levensvatbaarheid) 

A Algemeen 
Wij doen weinig om inactieve inwoners meer te laten bewegen.  
We zijn meer bezig met het organiseren van cabaret avonden of we nodigen bandjes uit.  
We faciliteren de verenigingen wel, maar organiseren niks zelf. We faciliteren in partnerships, we 
stellen anderen in staat hun aanbod en activiteiten optimaal te organiseren. 

B Relatie met gebruikers 
Mensen organiseren hier graag -ook persoonlijke activiteiten en feestjes. Dat wordt ons ook wel 
gegund en dat is onze mazzel, want het zorgt voor levendigheid en extra inkomsten. Mensen hebben 
een goed gevoel als zij hier komen. Dat komt door de investeringen in het gastheerschap. 

C Ondernemerschap (vrije ruimte) 
Wij vinden het niet onze rol om nieuwe sportactiviteiten te organiseren. Door het organiseren van 
evenementjes, cabaretvoorstellingen e.d. is er nu een stabiele bedrijfsvoering. 

D Lokale verankering 
We zijn er voor de inwoners van Callantsoog, die moeten ons weten te vinden en dan willen we het 
hen zo goed mogelijk naar de zin maken, zodat ze zo vaak mogelijk komen. 

4 Harmonisering 

A Gelijke tarieven 
We hebben een grote gymzaal, die uitstekend geschikt is voor zaalsporten zoals volleybal en basketbal, 
mede omdat we een hele goede houten vloer hebben. De topclub uit Den helder heeft interesse om 
hier te trainen. We hebben een offerte uitgebracht voor € 35/ uur. Dat vinden wij dat het waard is, 
zeker voor een bijna commerciële gebruiker.  
NB Voor een hele sporthal aan Zee in Den Helder betaalt de vereniging € 56,70 per uur (dat is wel 
meer dan tarief in Schagen, maar dan krijgen ze wel een hele hal waar ze op drie velden kunnen 
trainen en in de Kolfweid maar op 1 veld). 
 
Voor sportclubs rekenen wij 11,50. Ook dit is historisch gegroeid. Als we dit omhoog zouden gooien 
zijn we bang dat ze weggaan. Meestal huren zij 3 uur. Karate zit op 15 euro. Dit heb ik aangepast, 
omdat hij een extra avond wou. Dat zijn toch commerciële bedrijven en hij verdient er geld mee. 
Eigenlijk zou je daar natuurlijk een ander tarief voor moeten rekenen. 
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Woning Plus Welzijn betaalt 12,50 per uur.  
Dat kan eigenlijk niet.  
Ik heb de prijzen overgenomen en kan die niet zomaar veranderen. Ik hou helemaal niks over. Ik heb 
ze wel eens een mail gestuurd, maar krijg daar geen reactie op. Zij zitten dan als enige in de toneelzaal. 
Ik ga alleen daarvoor open en daarna drinken ze een kop koffie. Je gaat eigenlijk niet voor die prijs 
open, maar je stuurt ze ook niet weg. Als er een nieuwe groep komt zou ik wel wat aan de prijs doen.  
 
De kennis van omliggende gebieden ontbreekt. De prijs hier bepalen wij meer op gevoel en niet op 
een analyse of vergelijking met andere accommodaties.  
 
De realiteit is wat het moet opleveren om kostendekkend te zijn. Je zoekt wel naar een mogelijkheid 
voor evenwicht tussen kostprijs en wat ik vind dat het waard is. We kunnen onze tarieven niet gelijk 
stellen met Waarland of Schagen, dat is lokaal maatwerk. 
Eigenlijk willen wij een gesprek met de huidige huurders om te bespreken wat een reëel tarief is, 
gegeven de kosten die wij maken maar ook de waarde die wij leveren. Zijn zij bereid om wat meer te 
betalen en hoe kunnen we dat dan organiseren en faseren. 

B Differentiëren 
Op dit moment is er geen sprake van differentiatie. Er komen hier geen mensen voor de prijs. Meer 
voor sociale contacten, omdat ze hier een vriend of kennis hebben. 
Eigenlijk zou dit wel meer moeten. Vooral voor commerciële bedrijven kan er een hoger tarief worden 
gevraagd en nogmaals: Als er nieuwe klanten komen vraag ik een andere prijs. 

C Transparantie  
Wij kijken meer naar levendig en levensvatbaar en hoe krijg je hier evenwicht in. Kosten zijn belangrijk, 
maar ook dat je gewaardeerd wordt en dat wij aantrekkelijk blijven. We willen de reputatie hoog 
houden, alleen willen wij wel dat het ook terugkomt in de tarieven.  

5 Proces: De gewenste situatie op lange termijn 

A Overgangsperiode  
Het uitgangspunt is dat we een gesprek moeten voeren met de gebruikers wat zij het waard vinden. 
Wij komen ook met een aantal tarieven en dan kun je laten zien aan de gebruikers. Levendigheid is 
belangrijk, maar daar moeten wij wel een reëel bedrag voor krijgen. Je betaalt voor wat je krijgt.  

B Rol van de gemeente 
De gemeente betaalt wel een exploitatievergoeding en die is voor ons heel erg belangrijk. We zouden 
wel meer eenheid in tarieven willen, maar willen zelf ook vrijheid houden om dit te betalen. Als er een 
overzicht is van redelijke tarieven dan kunnen wij dat gebruiken in de gesprekken met de huurders. 
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Verslag overdrachtsgesprek “Harmoniseren tarieven  Schagen, donderdag 19 april  
Voor intern gebruik door de gemeente Schagen 
 
Aanwezig; Elly Klaver en Dorien van IJzendoorn, gemeente Schagen 
  Sigrid Schweitzer en Erik Puyt (verslag), Team Sportservice 
 
Op 19 april heeft een overdrachtsgesprek plaatsgevonden tussen Team Sportservice en de gemeente 
Schagen over de stand van zaken rond de inventarisatie van de meningen van beheerders ten aanzien 
van het harmoniseren van tarieven. Omdat nog niet bekend is wie het dossier zal overnemen zetten 
wij de gespreksonderwerpen op een rijtje voor dossier, samen met het onderzoeksvoorstel (in archief) 
en het verslag van het gesprek op 12 maart aan toevoegen. 
 
Op 16 april hebben bijna alle gesprekken plaatsgevonden. Met de St dorpshuis Waarland vindt een 
gesprek plaats op 30 april en op 7 of 8 mei een 2e gesprek met Schagen Actief. 
 
NB  We vragen de SARS (voorzitter en secretaris) of zij prijs stellen op een gesprek rond 7/8 mei. 
Over het algemeen zijn de gesprekken heel constructief geweest. Tarieven zijn vooral historisch 
bepaald en soms aangepast aan de gewenste situatie (Molentocht en Multitreffer) en soms nog niet 
(Schagen Actief). Veelal was het doel van het gesprek niet direct duidelijk, maar in alle gevallen is er 
een positief en openhartig gesprek gevoerd waarin de mening van de beheerders is verzameld over de 
plaats van de hal in de lokale en sportieve gemeenschap en de bedrijfsvoering. 
 
De private hallen zijn sterk geworteld in de lokale samenleving die vaak zeer substantieel heeft 
geïnvesteerd in de kwaliteit van de hallen. Het particulier initiatief is daar zeer sterk. Er is bereidheid 
om te harmoniseren mits de lastendruk voor de verenigingen (ongeveer) gelijk blijft en de beheerders 
uiteindelijk het tarief mogen bepalen, rekening houdend met een gemeentelijke standaard maar ook 
met de mogelijkheid om te differentiëren (op duidelijke gronden zoals oppervlak en voorzieningen). 
Transparantie (en lage administratieve lasten) zijn heel belangrijk. Er is evenwicht tussen gebruik en 
organisatiekracht. Om in te spelen op -latente- behoeften bij andere doelgroepen is ondersteuning 
gewenst voor het ontwikkelen van geschikte activiteiten, met name wat betreft het vinden, binden en 
begeleiden. Ook is er vaak sprake van en onrendabele top (als de hal voor één groepje geopend moet 
worden. Met gepaste ondersteuning willen beheerders zeker meedenken om deze groepen -letterlijk- 
te accommoderen.  
De situatie bij de hallen van Schagen Actief is precies omgekeerd. Er is én een grote behoefte om te 
harmoniseren én er is een hele duidelijke wens, volgend uit de afspraken met de gemeente om meer 
inwoners sociaal en fysiek in beweging te krijgen. 
 
Bij de uitwerking in de eindrapportage wordt ingegaan op de mening van de beheerders ten aanzien 
van de twee elementen van de tarieven: 

1. Harmoniseren: Een tarief voor verenigingsgebruik op piekuren voor standaardsporthallen op 
basis van gemeentelijk en regionaal gemiddelde, met een afgeleid tarief voor sportzalen (2/3 
sporthal) en een gymzaal (1/3) sporthal.  

2. Differentiëren: Daarnaast worden criteria geformuleerd om te differentiëren: 
A Criteria om te differentiëren t.o.v. het standaardtarief op piekuren (bijv. verschillen in 
oppervlak of voorzieningen) 

 B Differentiëren om het gebruik te verspreiden (druk op piekuren verminderen) of om gebruik 
te verbeteren (beschikbare ruimte beter te benutten). 

Na het aanbieden van de rapportage aan de gemeente zal Schagen Actief met een zelfstandig voorstel 
komen voor harmoniseren en differentiëren, dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeente. De beheerders van de private hallen maken hierbij een eigen keuze. 
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Bij de uitwerking wordt aanbevolen om de beheerders te ondersteunen met behulp van reservering 
harmonisering van € 70.000 bij: 

1. De gemeente hecht er zeer sterk aan om, met name de private beheerders, te ondersteunen 
bij het versterken van de organisatie en ontwikkelen van vernieuwend aanbod voor nieuwe 
doelgroepen zodat het gebruik van de beschikbare ruimte verbeterd (Geldt minder voor 
Schagen Actief omdat hun opdracht en organisatie hierop al is ingericht). 

2. Waar nodig compensatie bieden voor het geleidelijk aanpassen van de tarieven zodat de 
lasten van verenigingen niet toenemen. 

 
De planning is dat begin mei de laatste gesprekken gevoerd worden met beheerders, daarna krijgen 
alle beheerders de gelegenheid om te beoordelen of hun mening goed is weergegeven en waar 
gewenst aan te passen aan hun bedoeling. Medio juni wordt concept aangeboden aan de gemeente, 
na een bespreking kan naar verwachting eind juni het eindrapport worden opgesteld. 
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Interview Stichting Sporthal de Doorbraak 
17 april 2019 
 
 
Aanwezig: 
 
Jan Latenstein  Penningmeester Stichting de Doorbraak 
 
Erik Puyt  Onderzoeker en beleidsadviseur Team Sportservice 
Sigrid Schweitzer Assistent onderzoeker en verenigingsadviseur Team Sportservice 
Lasse Botman  Assistent onderzoeker Team Sportservice 
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Verantwoording 

Samenvattend, hebben we een vijftal onderwerpen besproken met een aantal elementen: 
1. Aanleiding en achtergrond 
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4. Beheer 
5. De gewenste situatie 

De mening van stichtingsbestuur en beheerder worden hieronder weergegeven. Dit verslag is op 17 
april verstuurd naar de beheerder en het stichtingsbestuur. Na hun feedback is het vastgesteld op 11 
juni 2019 en er is toestemming gegeven om het toe te voegen aan de eindrapportage. 
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1 Aanleiding en achtergrond 

Voor de gemeente is het harmoniseren van tarieven al enige tijd een aandachtspunt. De gemeente 
krijgt al een tijdje de signalen, maar had hier geen invloed op. De gemeente heeft toegezegd om 
daar stappen in te zetten. Dit bleef een tijdje liggen, maar het onderwerp bleef maar terugkomen. 
Uiteindelijk is Team Sportservice gevraagd om hiermee aan de slag te gaan.  

Verwachtingen van het gesprek?  

Geen idee. Ik doe zelf aan sport en zit onder andere ook in het bestuur van de biljartvereniging, dus ik 
kom in heel veel sporthallen. Daar kom ik veel verschillende dingen tegen. Als ik in Warmenhuizen 
biljart betalen we de volle mep en ergens anders wordt alles gesubsidieerd door de gemeente. 
 
Wij horen nooit iets over tarieven. Het is helemaal geen gesprekspunt. Er is niemand die klaagt. Het is 
zoals het is. Er is geen behoefte om wat aan de tarieven te doen, dus waarom zou je slapende honden 
wakker maken? We gaan geen prijzen verhogen. 
 
In deze inventarisatie is het inventariseren van de meningen van de beheerders is het uitgangspunt. 
In welke mate is er daadwerkelijk behoefte in het werkveld aan het harmoniseren van tarieven. 
Welke grondslag past daarbij en welke vrijheid willen beheerders om daarbinnen te differentiëren 
om bij te dragen aan de levendigheid en levensvatbaarheid van de accommodatie. 

2 Bezetting (levendigheid) 

A Huidige bezetting:  
We zijn tevreden over de bezetting, helemaal over de gymzaal. Die wordt overdag de hele dag gebruikt 
door scholen. Het gebruik van de sporthal is ook positief. De sporthal wordt veel in de avonduren 
gebruikt. Overdag liggen er dus kansen om de bezetting te bevorderen. We hebben een hele stabiele 
gebruikersgroep. Er komen ongeveer 1000 sporters per week. Dan reken ik de scholen niet eens mee. 
 

B Demografische ontwikkelingen 

Nee, hier merken wij weinig van. Er zit heel veel op sportgebied in Warmenhuizen. Onze doelgroep ligt 
niet bij ouderen en dus hebben wij er ook geen beleid voor. Dat zou een vereniging/tussenpersoon 
moeten oppakken. Wij gaan dat als stichting niet aanpakken. Wij faciliteren en beheren. We blijven 
vrijwilligers.   
 

C Kracht van het verenigingsleven 
De kracht van de verenigingen is heel sterk en ze zijn erg stabiel. Ze timmeren goed aan de weg. Ze 
organiseren heel veel. De verenigingen zijn heel sterk naar de leden en gebruikers toe.  
 
Het ledenaantal is ook stabiel. Volleybal en veld/zaalvoetbal zijn erg populair. De voetbalvereniging 
Vios heeft zelfs veel te veel gebruikers voor het aantal velden dat ze hebben. Ook zijn er ontzettend 
veel vrijwilligers. Dagelijks zijn er vrijwilligers te vinden op het complex. Communicatief gaat het 
allemaal heel lekker. 
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3 Beheer (levensvatbaarheid) 

A Algemeen 
Wij zijn tevreden met de bezetting en beschikken over een positieve balans. We hebben zelfs een 
onderhoudspotje kunnen opbouwen. Daarnaast hebben we een bestuur bestaande uit een aantal 
deskundigen op verschillende gebieden. Omdat de hal deels ook van de voetbalvereniging Vios is, 
hebben wij ook 3 mensen uit het bestuur van Vios in ons bestuur. De organisatie staat goed. 

B Relatie met gebruikers 
Doordat wij een stabiele klantengroep hebben, zijn zij ook goed verbonden met de sporthal. Verder 
hebben wij een mooie gemoderniseerde sporthal die is geworteld in de gemeenschap.  

C Ondernemerschap (vrije ruimte) 
We hebben overdag ruimte beschikbaar in de sporthal, maar het is niet ons doel om dit aan te bieden 
aan mensen die willen sporten. Wij zijn een beheerstichting en hebben alleen het financiële gedeelte 
overgenomen. We bepalen dan ook onze eigen tarieven. De tarieven voor gebruik van de gymzaal 
stonden voor een aantal verenigingen vast toen wij het beheer overnamen. Die hebben wij over 
moeten nemen. De tarieven voor nieuwe gebruikers worden wel door de stichting bepaald. 

D Lokale verankering 
De accommodatie is geworteld in de gemeenschap. Het is ook deels opgebouwd en gefinancierd door 
de gemeenschap. Er zitten hier ontzettend veel mensen met een sporthart. We hebben nu de insteek 
genomen om te investeren in renovatie en vergroening van het complex. Op deze manier kunnen we 
geld besparen en voor het geld dat we overhouden willen we een verdeelsleutel maken voor de 
verenigingen, zodat zij daar ook aan mee profiteren. 
 

4 Harmonisering 

A Gelijke tarieven 
Het standaard tarief voor de sporthal is € 42,18. Voor de volleybalvereniging wordt een uitzondering 
gemaakt, omdat zij de hele week huren van september tot juni. Zij betalen € 32,52. 
Wij gaan niet omhoog. Dit is historisch gegroeid en dat is genoeg om exploitabel te zijn, zonder 
subsidie. De tarieven worden elk jaar geïndexeerd. Onze tarieven voor het gebruik van de gymzaal 
voor scholen hebben wij in overleg met de gemeente bepaald. Deze is gebaseerd op het tarief voor 
scholen in de Harenkarspelhal. 
 
Als de andere hallen naar bijvoorbeeld € 45,00 gaan, dan zitten wij al redelijk goed. Wij willen liever 
dat de verenigingen zo min mogelijk betalen. Dit hebben wij ook toegezegd aan sponsoren. Wij gaan 
dus niet omhoog. Dan zou onze exploitatie verbeteren, maar van de verenigingen omlaag. Door de 
vergroening van onze sporthal kunnen wij geld overhouden. Als wij geld overhouden, dan laten we dit 
terugvloeien naar de gebruikers. Dan kunnen we mogelijk de tarieven voor onze gebruikers verlagen of 
hen op een andere manier ondersteunen. 
Onze conclusie is dat gelijke tarieven geen doel voor ons, een ‘gewone’ verhoging is uitgesloten 
vanwege de toezegging aan de sponsoren. Maar als andere hallen naar 44/ 45 euro gaan, zullen onze 
tarieven door de indexering van 3% daar redelijk snel naar toe groeien.  
 
Het is en blijft heel moeilijk om over te gaan naar vaste tarieven. Iedere vereniging heeft een andere 
structuur. Iedereen krijgt voor verschillende dingen subsidie, dus betaal je overal verschillende 
tarieven. Sommige verenigingen hebben bij ons aangegeven dat ze de 3% indexering te hoog vinden, 
maar dat was een controller bij een groot bedrijf, anderen accepteren het wel en zien wat ze ervoor 
terug krijgen. Die indexering helpt ons om de begroting sluitend te krijgen.  
Bij de sporthal zijn de tarieven duidelijk, we hebben meer problemen met de gymzaal. Voor de 
gymzaal wordt veel te weinig betaald door de verenigingen, omdat wij de tarieven hebben moesten 
overnemen van de gemeente. DINTO betaalt voor de gymzaal namelijk een bedrag van € 10,70 en voor 
de sporthal € 32,55. Logisch dat zij liever in de gymzaal zitten.  
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Hier zou meer harmonisatie voor moeten komen. Er zijn teveel verschillen in prijzen.  
De tafeltennisvereniging betaalt € 8,12 voor de gymzaal en DWV (gymvereniging) en DINTO betalen 

€ 10,70. Deze kosten zijn 1 op 1 doorverbonden aan de gebruiker. De losse verhuur van de gymzaal is 

€ 24,22. Ik ben persoonlijk voorstander voor 1 prijs voor commercieel en 1 prijs voor verenigingen. Het 

zou mooi zijn als er een overzicht komt wat een redelijk tarief is binnen de gemeente Schagen en 

binnen de regio. 

B Differentiëren 
Het effect dat mensen bij ons komen sporten omdat wij goedkoper zijn, kennen wij niet. We zitten hier 
gewoon vol. Vooral ‘s avonds. Overdag zouden we de overige 2/3 van de sporthal nog kunnen 
verhuren. We zijn tevreden met het tarief voor de sporthal en zijn bereid dat als basis te gebruiken 
voor een eventuele differentiatie naar een halve zaal voor verenigingen.  
Commerciële verhuur is hoger dan verenigingen. Voor verenigingen differentiëren we wel in langer 
verhuur. Een vereniging die een heel seizoen tientallen uren per week gebruikt maakt van de sporthal 
krijgt korting. De volleybalvereniging DINTO betaalt bijvoorbeeld € 32,55 euro voor de sporthal en 
commerciële huurders (bonden) betalen € 42,18.  
 

C Transparantie  

Regionale gelijkheid is geen thema. De gemeenschap heeft veel ingebracht dus zijn we ook voor de 
gemeenschap. Er bestaat wel een bepaalde complexiteit in de verschillende tarieven binnen de 
sporthal en dan met name in de gymzaal. Op basis van principes als transparantie en administratieve 
lasten zou je kunnen stellen dat daar wat meer harmonisatie nodig is.  

5 Proces: De gewenste situatie op lange termijn 

A Rol gemeente 
We willen zelf de tarieven blijven bepalen, in gesprek met de gebruikers en de lokale gemeenschap die 

heel veel aan de hal heeft bijgedragen. De vergroening van de accommodatie die we hebben weten te 

realiseren is uitsluitend te danken aan de bijdrage uit de gemeenschap. Als dat geld oplevert willen 

daarmee graag iets terug doen. 

Om de administratieve lasten te verminderen ben ik wel voorstander van een gelijk tarief, maar dit 

moeten we wel in goede afstemming doen . Wij zitten er niet op te wachten dat de gemeente zich 

daar mee gaat bemoeien.  

B. Meer duidelijkheid en minder administratieve lasten 
Er is geen duidelijk signaal dat de huidige tarieven een probleem zijn, of dat differentiering de 
bezetting zou verbeteren. We kijken zelfs niet naar de tarieven in de Harenkarspel.  
Het enige knelpunt is, maar dat geldt vooral voor mij als penningmeester, is de enorme 
verscheidenheid aan tarieven voor, met name de gymzaal.  
Het zou interessant om te bekijken of we een proces in gang kunnen zetten om over te gaan naar vaste 
tarieven (om een einde te maken aan de lappendeken die het nu is ). Dat biedt duidelijkheid en 
verlaagt de administratieve lasten. Dit zullen we eerst intern in het bestuur moeten bespreken.  

C Overgangsperiode  
Er is geen behoefte om wat aan de tarieven te doen, dus waarom zou je slapende honden wakker 
maken? Voor de verhuur binnen de sporthal zou meer harmonisatie moeten komen. Wel is het 
belangrijk dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Een overgangsperiode met ondersteuning voor de 
verenigingen die dan achteruit gaan is daarbij cruciaal. 
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Gespreksverslag Harmonisering Dorpshuis Waarland  DEFINITIEF 
Waarland, 30 april 2019 2019 
 
 
Aanwezig: 
 
Petra Zutt  Beheerder Dorpshuis Waarland 
Theo Wever  Voorzitter stichting Sportpodium 
Mike Gielens  Voorzitter Waarlands Dorpshuis en secretaris St. Sportpodium 
 
Erik Puyt  Onderzoeker en beleidsadviseur Team Sportservice 
Sigrid Schweitzer Assistent onderzoeker en verenigingsadviseur Team Sportservice 
Lasse Botman  Assistent onderzoeker Team Sportservice 

 

Inhoud 
Verantwoording .................................................................................................................................... 28 

1 Aanleiding en achtergrond ................................................................................................................. 29 
Verwachtingen van het gesprek? ...................................................................................................... 29 

2 Bezetting (levendigheid) ..................................................................................................................... 29 
A Huidige bezetting: .......................................................................................................................... 29 
B Demografische ontwikkelingen ...................................................................................................... 29 
C Kracht van het verenigingsleven .................................................................................................... 30 

3 Beheer (levensvatbaarheid) ............................................................................................................... 30 
A Algemeen ....................................................................................................................................... 30 
B Relatie met gebruikers ................................................................................................................... 30 
C Ondernemerschap (vrije ruimte) ................................................................................................... 30 
D Lokale verankering ......................................................................................................................... 30 

4 Harmonisering .................................................................................................................................... 31 
A Gelijke tarieven .............................................................................................................................. 31 
B Differentiëren ................................................................................................................................. 31 
C Transparantie ................................................................................................................................. 31 

5 Proces: De gewenste situatie op lange termijn .................................................................................. 32 
A Overgangsperiode .......................................................................................................................... 32 
B Rol van de gemeente ...................................................................................................................... 32 

 

Verantwoording 

Samenvattend, hebben we een vijftal onderwerpen besproken met een aantal elementen: 
1. Aanleiding en achtergrond 
2. Harmonisering 
3. Bezetting 
4. Beheer 
5. De gewenste situatie 

De mening van stichtingsbestuur en beheerder worden hieronder weergegeven. Dit verslag is op 7 mei 
verstuurd naar de beheerder en het stichtingsbestuur. Na hun feedback is het vastgesteld op 8 mei en 
er is toestemming gegeven om het toe te voegen aan de eindrapportage. 
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1 Aanleiding en achtergrond 

Voor de gemeente is het harmoniseren van tarieven al enige tijd een aandachtspunt. De gemeente 
krijgt al een tijdje de signalen, maar had hier geen invloed op. De gemeente heeft toegezegd om 
daar stappen in te zetten. Dit bleef een tijdje liggen, maar het onderwerp bleef maar terugkomen. 
Uiteindelijk is Team Sportservice gevraagd om hiermee aan de slag te gaan.  

Verwachtingen van het gesprek?  
Nee, we hebben weinig verwachtingen van het gesprek. 
Ik verwacht wel dat wij met onze nieuwe tarieven laag zitten ten opzichte van de omgeving. 
 
In deze inventarisatie is het inventariseren van de meningen van de beheerders het uitgangspunt. In 
welke mate is er daadwerkelijk behoefte in het werkveld aan het harmoniseren van tarieven. Welke 
grondslag past daarbij en welke vrijheid willen beheerders om daarbinnen te differentiëren om bij te 
dragen aan de levendigheid en levensvatbaarheid van de accommodatie. 

2 Bezetting (levendigheid) 

A Huidige bezetting 

We waken voor de maatschappelijke functie van het dorpshuis. We hebben nu optimale bezetting en 
de verhouding is prima. ’s avonds hebben wij altijd optimale bezetting en overdag ook vaak. Voor ons 
betekent optimaal dat de zalen zo vaak mogelijk gebruikt worden en goed bezet zijn. 
Er zit weinig verschil in het winterseizoen en zomerseizoen. Dat komt omdat wij vooral gebruikers 
hebben die het hele jaar huren. We hebben in Waarland geen hockeyclub en (nog) weinig volleybal en 
die willen vaak in wintermaanden veel extra huren. 

B Demografische ontwikkelingen 
Daar zijn we al lang mee bezig. Er is een aantal sporten die hier niet heel bekend waren en daar wordt 
de laatste tijd wel gebruik van gemaakt. Hiervoor wordt promotie gemaakt en er is een opstart 
gemaakt door organiseren van demonstratiewedstrijden en gratis opstart van mini-competities. 
Het is altijd maar afwachten of dat overeind blijft.  
 
We zijn redelijk Initiatiefrijk en eigengereid, dat heeft ook te maken met de geografische ligging. Wij 
zijn van oudsher gewend om het heft in eigen handen te nemen en dat is bekend bij, en wordt 
gewaardeerd door de gemeente. Die hebben vertrouwen in ons organiserend vermogen. 
Waarland heeft geografisch gezien een redelijk bijzondere positie. Waarland is omringd door een 
boezemwater, ligt centraal tussen Heerhugowaard, Langedijk, Schagen. 
 
Er is de afgelopen jaren veel gebouwd (50 huizen) en er is een supermarkt naast de huidige sportzaal 
gekomen. Er zijn plannen voor nieuwbouw, dus we verwachten ook een aanwas van nieuwe jongere 
gezinnen. 
Op dit moment is dat voor ons beleid niet belangrijk, omdat onze bezetting en exploitatie al goed is. 
We denken wel na over verschillende nieuwe activiteiten (bijv. pilots i.s.m. Team Sportservice). 
Uiteindelijk is het natuurlijk wel belangrijk, omdat de hal/zaal daarmee wel beter bezet wordt. Ook 
voor de vorming van een stukje vermogen. We willen ook voor iedereen beschikbaar zijn en voor 
iedereen iets organiseren. De hal is voor iedereen. 
 
Daarom proberen we ook nieuwe activiteiten te organiseren. Via het dorpshuis is er al samenwerking 
met de KBO. Er zijn al een aantal pilots voor nieuwe activiteiten geweest en dit willen we wel 
doorzetten. We hebben ook al geprobeerd om dingen te organiseren voor ouderen, maar merken dat 
dit al snel wegvalt. Als je dat met de KBO doet merken we dat ze dit wel ondersteunen, maar dat ze 
niet actief in zo’n organisatie willen. We willen dit met de sporthal ook zeker blijven activeren. 
Wij hebben best wel behoefte aan een beetje hulp in de organisatie van nieuwe initiatieven. Daar 
missen wij wel de kennis voor. Vooral in het bereiken van de doelgroepen en bedenken van nieuwe 
activiteiten. 
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C Kracht van het verenigingsleven 
Het organiseren in ons dorp is niet heel moeilijk. Dingen worden snel opgepakt en georganiseerd door 
een groepje mensen. Organiseren zit hier in het bloed. Als er 1 iemand iets wil, doen er 5 anderen 
mee. Zelfredzaamheid kenmerkt Waarland. ‘’Helpen ze ons niet, dan doen we het zelf wel’’. Waarland 
is een dorp dat gedragen wordt door vrijwilligers. Iedereen kent elkaar. ‘’Een dorp met passie’’. De 
mensen die hier komen zijn ook erg positief over wat er gebeurt.  
 
Handbal zal geen probleem zijn, omdat ze door de nieuwe sporthal dichter bij kunnen handballen. 
Voor zaalvoetbal zitten we gemiddeld. Dit zullen de grootste gebruikers zijn.  
 
Badminton heeft geen groeidoelstelling. Volleybal is op dit moment alleen op recreantenbasis. Er zijn 
wel plannen om dit op te pakken met de jeugd, omdat er bij sportevenementen veel vraag naar is. 
Daar komen wel initiatieven in. Voor verenigingen liggen wel mogelijkheden om te groeien Hockey en 
basketbal worden in Waarland niet beoefend. Zaalvoetbal wordt opnieuw opgezet. 

3 Beheer (levensvatbaarheid) 

A Algemeen 
In Waarland is het voordeel dat de zaal gekoppeld is aan het dorpshuis. Er is altijd een 
beheerder en/of de horeca is open. Iedereen is welkom, we zijn altijd open. Daarom kunnen 
we ook investeren in de pilots (bijvoorbeeld door de zaal gratis ter beschikking te stellen, om 
nieuwe groepen te realiseren die straks van de hal gebruik kunnen maken). 

B Relatie met gebruikers 
Iedereen kent elkaar. De mensen die hier komen zijn ook erg positief over wat er gebeurt. We zitten 
nu met een team van 20 mensen om tafel om de realisatie en het gebruik van de nieuwe hal te 
realiseren. Deze werkgroep bestaat uit gebruikers van de bestaande hal en stakeholders voor de 
nieuwe hal. De werkgroep is opgedeeld in vijf commissies met elk een eigen focus (bezetting, 
financieel, bouw, beheer en PR). Eens per maand komt de werkgroep bijeen en wordt verslag 
uitgebracht over hetgeen gepresteerd is. Op die wijze is de voorbereiding voor de bouw van de nieuwe 
hal door alle gebruikers, zonder enige kosten, in werking gezet.  

C Ondernemerschap (vrije ruimte) 
We voelen ons verantwoordelijk om de ruimtes op te vullen. De pilots dragen daar ook aan bij. We 
proberen de zaal daarmee te promoten, zodat dit zich doorzet in de nieuwe sporthal. Wel kunnen we 
hier wat hulp in gebruiken. 
Zoals eerder gezegd is het werven van vrijwilligers geen probleem, als iemand een goed idee heeft dan 
steken er vijf mensen hun hand op om te helpen.  
 
Wat wel een aandachtspunt is, is dat wij niet de kennis en deskundigheid hebben om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen en als we dat wel doen, dan komen er soms niet voldoende deelnemers. 
Samenwerking met andere organisaties, zoals de KBO is daarbij essentieel.  
Wij hebben best wel behoefte aan een beetje hulp in de organisatie. Daar missen wij wel de kennis 
voor. Vooral in het bereiken van de doelgroepen en bedenken van nieuwe activiteiten. Team 
Sportservice kan ons daarbij helpen zoals al gebeurd bij het opzetten van de pilots en met de kennis 
van nieuwe concepten, vooral walking handbal klinkt heel interessant. 

D Lokale verankering 
We willen dat de nieuwe sporthal voor iedereen beschikbaar is en dat er voor zo veel mogelijk mensen 
iets georganiseerd wordt. De hal is voor iedereen. Ook is er veel betrokkenheid vanuit de 
gemeenschap. Tijdens een veiling voor de nieuwe sporthal werd ruim 455.000 euro opgehaald. 
Bevolking in Waarland krijgt veel voor elkaar. Er is een goede daadkracht vanuit de gemeenschap. Dat 
zei ook de oud-wethouder Ben Blonk: “Als ik kijk naar zwembad en voetbalclub dan ben ik ervan 
overtuigd dat zo’n nieuwe hal een groot succes wordt.” 
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4 Harmonisering 

A Gelijke tarieven 
Niet elke hal heeft dezelfde voorzieningen. Daar heb je variatie in. Dat geeft variatie in tarieven. Als je 
een lijn trekt in de tarieven, dan denk ik niet dat dat een goede uitkomst geeft. Je moet rekening 
houden met verschillen tussen zalen (zoals tussen de Multitreffer en de Molentocht, bijvoorbeeld). 
 
We willen nu voor de nieuwe sporthal rekenen met 46 euro en een bandbreedte van 10% om de 
exploitatie een beetje ruimte te geven. Als we nu al zeggen wat het wordt, dan zitten we er aan vast. 
Voor een halve zaal willen we naar 26 euro. 
Die 46 euro is gebaseerd op een berekening voor de exploitatie die op gevoel is ingevuld, en wat er in 
de omgeving gebeurt, maar wel met als doel de kosten te dekken. Kostendekkend is het uitgangspunt. 
Met de tarieven die nu zijn vastgesteld is het met kleine marge wel kostendekkend, maar dat is een 
bewuste keuze. We willen vooral niet aan de bovenkant zitten. Daar zit ook een stukje bescherming 
van de eigen verenigingen in. We willen de gebruikers niet zwaarder belasten dan nodig door aan de 
bovenkant van de tarieven te gaan zitten. Maar door de bezetting uit te breiden verwachten we dit op 
te kunnen vangen. 
 
Voor ons is gelijkheid niet per se belangrijk. We willen vooral onze huidige gebruikers goed bedienen 
en de zaal vullen is het 2e  doel. Als je kijkt naar de gymnastiekvereniging, die moeten zo naar onze 
sporthal en gaan dus al meer betalen. Die kunnen een extreme verhoging niet aan. Van de huidige 
€ 21,65 naar de nieuwe € 26,00 voor een halve zaal is voor hen wel haalbaar. De contributie moet 
daarvoor wel verhoogd worden, maar dat is besproken met de huurders. Dat kunnen we goed 
uitleggen; zij begrijpen dat. We hebben liever een goede bezetting op de lange termijn en zoeken naar 
het daarbij passende tarief. 

B Differentiëren 
Wij denken best dat mensen hierheen komen, omdat wij goedkoper zijn. Zo werkt dat natuurlijk. In 
Burgerbrug hebben ze een goede bezetting. Mensen komen daar ook omdat het goedkoper is. 
We hebben nog geen ideeën over een eventuele differentiatie in tarieven. Zo ver zijn we nog niet. We 
zitten nu echt in de fase richting de start van de bouw. Alle gebruikers praten mee over de tarieven en 
er zal geen vereniging zijn die zegt: ik betaal wel meer.  
 
Het standaardtarief van € 46,00 zal voorlopig het maximum tarief zijn.  
We hebben al een discussie  gehad om tijdens piekuren een hoger tarief te vragen. Het is niet altijd 
even eerlijk. Kinderen kunnen namelijk niet in de ochtend of ‘s avonds laat sporten en zullen dus altijd 
meer betalen. Tussen 18:00-21:00 uur zou je dan een probleem hebben met de jeugd. Dan jaag je de 
groep weg die je juist wil stimuleren. 
 
Mogelijk kunnen we dat wel verlagen als we daarmee op bepaalde behoeften kunnen inspelen. Want 
je zou kunnen voorstellen dat je op maandagochtend 30 euro betaalt. Dat is toch meer dan niks.  
 
Het tarief dat scholen betalen verhoudt zich met de bijdrage die wij vanuit de gemeente krijgen. 
Scholen betalen een urenvergoeding. Dat bedrag verhoudt zich op een doorgerekende tarief dat we 
voor de nieuwe hal willen gaan rekenen. Dan gaan we er wel vanuit dat de scholen genoeg gebruik 
maken van de hal en dat ze met twee groepen tegelijk gebruik maken van de hal. Dit gaat in overleg. 

C Transparantie 
Het huidige tarief (21 euro) is historisch gegroeid. Per vereniging gelden er verschillende afspraken. 
Met onze nieuwe sporthal willen we hier vanaf. We willen daar binnen de accommodatie één lijn in 
trekken.  
Dus wel duidelijkheid en gelijkheid binnen onze accommodatie. Dat zal ook de administratieve 
rompslomp beperken. 
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5 Proces: De gewenste situatie op lange termijn 

 

A Overgangsperiode 
De tijd tot de nieuwe sporthal proberen we zo goed mogelijk te gebruiken, door nieuwe sporten te 
introduceren en te promoten. Ondertussen worden alle gebruikers (en het hele Waarland) 
meegenomen in de ontwikkelingen. Daardoor is in het afgelopen jaar een uitstekende en zeer brede 
gedragenheid ontstaan in de aanloop naar de realisatie van de nieuwe sporthal. 

B Rol van de gemeente 
De gemeente staat positief tegenover de plannen. Er is positief ambtelijk advies over de garantstelling. 
We hebben ervoor gezorgd dat de gemeente nauwelijks risico loopt. 
In juni komt het in de raad, en de meeste partijen zijn ook positief. We hebben alle vertrouwen dat het 
goed komt. Door de enorme opbrengst uit de veiling is het de gemeente duidelijk dat Waarland de 
ontwikkeling en realisatie van de hal in de volle breedte draagt. Er is hiermee ook een serieus eigen 
vermogen aanwezig wat het risico voor garantstellingen bijzonder klein maakt. 
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Gespreksverslag Sport Advies Raad Schagen over Harmonisering Tarieven 
Schagen, 15 mei 2019 
 
Aanwezig: 
Sigrid Schweitzer, verenigingsadviseur en Erik Puyt, beleidsadviseur Team Sportservice 
Bob Kruijer, voorzitter en Mike de Nooij, secretaris SARS 
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Aanleiding en urgentie 

De aanleiding van de inventarisatie is de wens vanuit het werkveld om de tarieven in Schagen te 
harmoniseren. De gemeente heeft een toezegging gedaan om daaraan invulling te geven. 
De SARS geeft aan dat het vooral gaat om de verschillen van de Harenkarspelhal en de Waldervaart 
ten opzichte van alle andere hallen. Dat speelt al jaren en leidt, vooral bij de bespelers van die hallen, 
tot onvrede. De SARS is blij dat deze situatie nu wordt onderzocht en hoopt dat het kan worden 
opgelost. Verder constateert de SARS dat de binnensportverenigingen over het algemeen een meer 
complexe situatie hebben dan buitensportverenigingen = bij gebrek aan eigen accommodatie.  
 
In het gesprek, het laatste in de rij na beheerders en bestuurders van alle sporthallen, worden de 
belangrijkste bevindingen samengevat en krijgt de SARS de gelegenheid om daarop te reageren 
 

Rol Sport Advies Raad Schagen (SARS) 

Van de SARS zijn ongeveer 60 verenigingen lid. Het gaat vooral om verenigingen die een eigen 
accommodatie hebben. De SARS bundelt en behartigt hun belangen, bijvoorbeeld bij de harmonisering 
van het accommodatiebeleid een aantal jaar geleden. Dat heeft zeer positief gewerkt, er is nu een 
goede verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten en verenigingen waarbij beide partijen 
een reële bijdrage leveren aan de kosten van het onderhoud en renovatie. 
In het algemeen vindt de SARS de gemeente Schagen heel sportminded, ze investeert veel in sport en 
zorgt voor goede voorzieningen. 
 

Particulier initiatief en levensvatbare sporthallen 

Uit de inventarisatie blijkt ook een heel sterk particulier initiatief in Schagen. In veel van de kleine 
kernen (‘t Zand, Callantsoog, Warmenhuizen, Schagerbrug, Waarland) staat een sporthal of sportzaal 
die gerealiseerd is en gedragen wordt door de gemeenschap, waarbij de gemeente een belangrijke, 
maar ondersteunde rol speelt. 
In deze binnensportaccommodaties is er een stabiele bezetting, waarbij de inkomsten en uitgaven in 
evenwicht zijn en de organisatie is afgestemd op deze bezetting. Deze hallen hebben geen prikkel om 
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te groeien want dit “kost vaak meer dan het oplevert”. Het evenwicht wordt versterkt door een breed 
bestuur waarin veelal ook de belangrijkste gebruikers zitting hebben.  
Dit lijkt schier onmogelijk in een stedelijke omgeving. Dat is een belangrijke reden voor het in beheer 
geven van de accommodaties bij Schagen Actief. Ook als een beheersorganisatie het contact met en 
draagvlak bij de lokale gemeenschap verliest kan dat een reden zijn om het beheer te centraliseren. 
 

Situatie in de sporthallen: Tevredenheid gebruik 

De SARS is over het algemeen tevreden over de situatie in de meeste hallen. 
Ook binnen de SARS is bekend dat er over het algemeen behoefte is aan extra capaciteit op bepaalde 
uren. De SARS heeft goede geluiden gehoord over sportfondsen, de vorige beheerder. Met Schagen 
actief zijn er nog geen ervaringen of geluiden vanuit de achterban. 

De stand van zaken bij verenigingen 

De SARS heeft hier niet veel inzicht in. In het algemeen ervaren de SARS dat de organisatiekracht van 
binnensporten op de proef gesteld wordt, met name omdat zij geen eigen hal hebben, veel 
verschillende locaties moeten huren, waarbij er schaarste is op de meest favoriete uren. De 
turnvereniging in Schagen bijvoorbeeld heeft moeite om zaalruimte te vinden. Zij zitten 
noodgedwongen op veel verschillende locaties. Het hangt van het bestuur van een vereniging af hoe 
ondernemend een vereniging is. Bij een bestuurswissel kan dit veranderen.  
Wat betreft de specifieke sporten is bekend dat zaalvoetbal groeit. Beach handbal is in opkomst wat 
ten koste gaat van veldhandbal. Daardoor wordt er wel langer in de zaal getraind. 
 

Levendig: optimale en maximale bezetting 

Sporthallen groeien en bloeien dankzij leden van de verenigingen. Er is evenwicht tussen het huidig 
gebruik en de organisatiekracht van de sporthal. De hallen zijn afhankelijk van verenigingen voor 
aanwas. Er is geen actief beleid om te groeien m.u.v. de nieuwe hal in Waarland en Schagen Actief. 
Er is evenwicht tussen de vraagprijs voor de huur en wat de verenigingen kunnen betalen.  
Voor lokale sporthallen is harmonisering geen noodzaak. De sporthalbeheerders bewaken de belangen 
van de verenigingen. Dit ging mis bij de Harenkarspelhal; daar was de hal niet geworteld in de 
gemeenschap, waardoor de gemeente gedwongen was om het beheer van de hal over te nemen. 
 

Harmoniseren 1: gelijktrekken tarieven door Schagen Actief 

Schagen Actief erkent de grote verschillen tussen de hallen die zij beheren en vindt dit ook een 
ongewenste situatie. Schagen Actief is van harte bereid om de gulden middenweg te kiezen. 
Uit inventarisatie van het Mulier Instituut en eigen onderzoek blijkt de volgende situatie: 

1. De regionale tarieven zijn gemiddeld ruim € 46 en variëren tussen de € 40 en € 56,60 
Als het hoogste en laagste tarief niet meegeteld worden daalt het tarief tot € 45,30. 

2. Het gemiddeld tarief binnen Schagen is ongeveer € 42 en varieert tussen de € 36 en € 55. 
Als het hoogste en laagste tarief niet meegeteld worden daalt het tarief tot € 40,30. 

3. Het gemiddelde tarief van de hallen in beheer bij Schagen Actief is ruim € 44. 
Schagen Actief is bereid om haar tarieven te harmoniseren naar zo’n € 44/ € 45, waarbij het tarief voor 
een sportzaal op 2/3 of iets daarboven wordt gesteld. Dat ligt iets onder het regionaal gemiddelde en 
iets boven het gemiddelde in Schagen. 
 
De SARS geeft aan dat ze hier erg blij mee zouden zijn. De belangrijkste aanleiding voor de ongelijkheid 
en de ervaren onvrede wordt daarmee weggenomen. 
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Harmoniseren 2: afstemmen van tarieven met andere hallen 

Andere grote sporthallen (Multitreffer, Doorbraak en -nieuwe hal in- Waarland) zijn bereid om door te 
groeien naar dit tarief binnen 1 of enkele jaren. Het feit dat daarbij een jarenlange ongewenste situatie 
wordt gecorrigeerd wordt gewaardeerd. Dat is rechtvaardig ten opzichte van die verenigingen. 
Gelijkheid is op zichzelf wenselijk maar niet een voldoende reden voor harmonisering. Daarbij moet 
altijd aandacht blijven voor de lokale situatie en duidelijke verschillen tussen de hallen. De Multitreffer 
en de Molentocht is bijvoorbeeld bereid om in stappen en onder voorwaarden door te groeien naar 
een hoger tarief, al zal het tarief voor de Molentocht altijd ongeveer 10% onder het tarief liggen van 
de andere hallen liggen (omdat de hal kleiner is en geen tribune heeft). De beheerders gebruiken 
expliciet het begrip “doorgroeien”. Hoewel het een inkomstenstijging betreft, en dus heel aantrekkelijk 
lijkt, hebben alle beheerders oog voor de consequenties voor de verenigingen. De Molentocht spreekt 
in dit verband van “vestzak/ broekzak principe”: Ook vanwege het vestzak- broekzak principe, dan gaat onze 

exploitatie verbeteren maar die van de verenigingen verslechteren, daar schieten we niks mee op. De 

grootgebruikers zijn lokale sportverenigingen. Als wij meer geld zullen vragen brengen wij hun exploitatie in 

gevaar. Wij zijn in het dorp een gemeenschap, dat is dus geen optie. 

 
Bij het realiseren zijn er wel enkele uitgangspunten en aandachtspunten: 

- Draagvlak en draagkracht: vestzak/ broekzak 
- Het is een relatief laag percentage (minder dan 10%) 
- Reden: het moet goed uit te leggen zijn (vanwege stijgende kosten, prijsindex) 
- In goed overleg en met nauwe afstemming met gebruikers 
- Zorgvuldige procedure → overgangsregeling 
- Mogelijkheid om ongewenste effecten bij te stellen. 
- De harmonisering is gericht op zaaldelen, waarbij het gebruik centraal staat. Een sporthal (3 

zaaldelen) moet geschikt zijn voor handbal en zaalvoetbal, een sportzaal voor basketbal en 
volleybal. Tarieven voor sportzalen (2 zaaldelen) en gymzalen (1 zaaldeel) kan worden afgeleid 
worden van tarief van sporthallen. 

Cruciaal is dat alle beheerders, m.u.v. Schagen Actief, de mogelijkheid wensen om hun eigen tarieven 
vast te stellen. Voor Schagen Actief is het essentieel dat de gemeente de tarieven vaststelt vanwege 
verantwoorde Europese wetgeving. 
 

Overgangsperiode en de rol voor de gemeente 

Ook de SARS vindt dat er ruimte moet blijven om in te spelen op de lokale situatie. De beheerders 
kunnen dat het beste overzien en het is logisch dat zij mogelijkheid krijgen om, indien gewenst, 
tarieven daarop af te stemmen. Het is duidelijk dat zij dermate betrokken zijn bij, en ondersteund 
worden door de lokale gemeenschap dat zij daar zeer zorgvuldig mee omgaan. 
 
Wel constateert de SARS dat er, een zij het bescheiden, kostenverhoging gaat plaatsvinden. Hoewel dit 
is uit te leggen vanuit oogpunt van rechtvaardigheid (de ongewenste situatie in de Harenkarspelhal en 
de Waldervaart wordt aangepast) en gelijkheid (de tarieven in Schagen komen op een gelijk niveau, 
vergelijkbaar, maar nog net iets lager dan in de omliggende gemeenten) vraagt de SARS wel om de 
mogelijkheid dat verenigingen die er op achteruit gaan daarvoor gecompenseerd worden.  
De gemeente zou hierbij kunnen helpen door een stimuleringsmaatregel waarmee beheerders van 
accommodaties verenigingen ondersteund worden bij ledenwerving of het versterken van de 
organisatiekracht. Dat is een win-win situatie. De bezetting (levendigheid) van de hal neemt toe en 
tegelijkertijd verbeterd de exploitatie van zowel de vereniging als de accommodatie. Eventuele 
nadelige effecten van de harmonisering worden zo als vanzelf verminderd terwijl ook een belangrijk 
beleidsdoel van de gemeente wordt bereikt, namelijk dat meer inwoners in beweging komen. 
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