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Geachte leden van de Commissie samenleving, 

TAS 82 is een bloeiende middelgrote atletiekvereniging. We hebben bijna 400 leden die 
nagenoeg allemaal nog actief zijn in de atletieksport. U kent ons vast wel van de 
wegwedstrijd Den Helder-Schagen, de 10 EM van Schagen, de Schager Wijkenlopen voor 
de jeugd, de Start to Run en de scholieren veldloop. Ongeveer een kwart van het aantal 
leden is ook nog eens actief als vrijwilliger om de club draaiende te houden. 

Over het accommodatiebeleid is al veel gezegd door andere verenigingen en 
instellingen.  Ik wil daar namens TAS toch nog het een en ander aan toevoegen. Wij 
ervaren de wijze waarop de Gemeente met ons gecommuniceerd heeft als volstrekt 
onvoldoende. TAS werd zonder overleg voor het blok gezet, waarbij ook een aantal 
opmerkingen gemaakt zijn in onze richting die ons bepaald niet vrolijk stemmen. Het 
gaat hierbij met name over de, bij herhaling uitgesproken mening van wethouder Blonk, 
dat 1 atletiekaccommodatie voor onze Gemeente wel genoeg zou zijn. Totaal niet 
onderbouwd en voorbijgaand aan het feit dat er bijv grote aantallen voetbal-, handbal- 
en tennisvelden in onze gemeente zijn. Overigens gaat het om 2 bloeiende verenigingen 
op behoorlijke afstand van elkaar en geen overlappend ledenbestand. TAS en NOVA 
beschikken beide over een 4 lanes accommodatie. Deze capaciteit wordt door de beide 
verenigingen al nagenoeg volledig uitgenut voor de dagelijkse trainingen. Recentelijk 
heeft TAS zelfs besloten om een extra training overdag te verzorgen omdat de trainingen 
in de avonduren te druk bezocht worden. Samenvoegen en sluiten van 1 accommodatie 
levert dus meteen een enorm capaciteitsprobleem op en zou dus betekenen extra 
nieuwbouw naar 8 lanes op de overblijvende locatie. Daarnaast wil ik u er op wijzen dat 
het Regius ook gebruik maakt van de TAS baan en ook opslagruimte heeft voor 
sportmaterialen in het Clubhuis van TAS.  Met andere woorden, sluiten van de locatie 
van TAS aan de Trambaan Oost is geen realistische optie en NOVA kan er echt niet meer 
bij. Zowel TAS als NOVA hebben dus volledig bestaansrecht op hun eigen accommodatie. 

Daarnaast wil ik de bezuinigen die de meeste verenigingen vertaald hebben naar een 
contributie verhoging, eens in een ander daglicht zetten om te laten zien wat het 
gewijzigde accommodatiebeleid (privatisering) betekent in financiële zin. TAS heeft een 
begroting van ongeveer 60k waarbij inkomsten en uitgaven nagenoeg met elkaar in 
evenwicht zijn. Het aandeel van de contributies is ongeveer 55%. Voor het overige 
hebben we inkomsten uit sponsoring, het organiseren van wedstrijden, verhuur van het 
Clubhuis etc. 

De stapeling van subsidiekorting en accommodatiebeleid levert een extra kostenpost op 
van ongeveer 40k. Ik kan u verzekeren dat het een onmogelijke uitdaging is om de 
inkomsten in de huidige crisistijd op te hogen van 60k naar 100k. Snijden in de uitgaven 
is uiteraard  slechts beperkt mogelijk, wil je het primaire doel van de vereniging, het 
bedrijven van de Atletieksport niet aantasten. Het TAS-bestuur anticipeert natuurlijk 
wel op de toekomst op en heeft bijv dit jaar om de kosten te drukken een installatie van 
20 zonnepanelen op het dak van het Clubhuis geplaatst. We zijn heel creatief bij TAS 
maar de Gemeente stelt onze bloeiende vereniging voor een onmogelijke opgave. 

Als laatste wil ik uw aandacht vragen voor de wijze van privatiseren die door de 
gemeente wordt voorgesteld. Bij een overdracht in redelijkheid en billijkheid wordt er 
een nulmeting gedaan vwb het onderhoud en alsnog achterstallig onderhoud uitgevoerd 



voor de overdracht. De Gemeente geeft aan dat daar geen sprake van kan zijn. Daarnaast 
dient in dit soort situaties het voor renovaties gereserveerde budget meegegeven 
worden bij de overdracht. De Gemeente heeft nooit voor renovaties gereserveerd en er 
zal dus niets worden overgedragen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de Raad een 
dergelijke handelwijze accepteert, zo ga je niet met elkaar om in een beschaafde 
Gemeente. 

Conclusie 

Bij ongewijzigd beleid mbt de accommodaties is er geen toekomst meer voor de atletiek 
in Schagen en betekent dit ook het einde van Den Helder–Schagen, de 10 EM van 
Schagen, de Schagerwijkenlopen, de Start to Run en de scholieren veldloop. 

Advies 

We adviseren u met klem om de door het college gepresenteerde kadernota te 
verwerpen. 

Daarnaast pleiten wij er voor dat de Gemeente in overleg gaat met TAS, zonder de 
vooringenomenheid dat de Gemeente Schagen wel met 1 Atletiek 
vereniging/accommodatie toe kan, met als doel dat deze bloeiende vereniging voor 
zowel jeugd, senioren en niet te vergeten ouderen (60+) behouden blijft en er haalbare 
bezuinigingen overeengekomen worden.  


