
Goedenavond. 
Mijn naam is Ad Vriend bestuurslid van de Omnivereniging Con Zelo uit het 
Waarland. I.v.met vakantie van Ellen Dekker-Braas mag ik vanavond de 
Handbalvereniging vertegenwoordigen. 
 
Als handbalvereniging worden wij 3x gekort. 
Op subsidiebeleid voor de jeugd en 2 x door het voorgestelde raadsvoorstel.  
Handbal maakt namelijk gebruik van buitenvelden - en de sporthallen voor de 
zaalcompetitie. 
 
Als er gekeken wordt naar de vervangingsinvestering van de velden heeft de 
gemeente zolang ons complex bestaat, nu 10jaar, het bedrag kunnen reserveren. 
Dat geld hebben wij niet gereserveerd.  
1/3 van de vervangingsinvestering, in ons geval € 55 duizend zou uitgaande van de 
planning bureau Smit zou in het jaar 2021 betekenen dat wij voor de komende 5 
jaar een reservering van € 11.duizend moeten aanhouden. 
Als vereniging zijn we al jaren heel actief in het houden van acties, evenementen, 
het zoeken van sponsoren om zo de contributie betaalbaar te houden.  
Er zijn echter ook grenzen aan onze mogelijkheden.  
Want het beoogde raadsbesluit levert in de komende jaren voor de handbal een 
contributieverhoging van maar liefst € 125,per lid op. 
Ons advies kijk naar een oplossing voor het aantal reserveringjaren bij de 
vervangingsinvesteringen van de velden.  
Een reservering van 10 jaar is niet in te halen in 5jaar tijd. 
 
 
Dan nu even over de kwaliteit van de velden bij overdracht van het onderhoud. 
Om een goed beeld te hebben van de staat van de handbalvelden hebben we een 
onafhankelijke keuring door bureau Schuurman laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat 
de velden niet voldoen aan de gestelde eisen van het NOC/NSF. Dit kan 
consequenties hebben voor de gemeente en/of de vereniging. Zoals eerder 
besproken en gemeld is het daardoor een belangrijk onderdeel voor ons met de 
huidige plannen t.a.v. het accommodatiebeleid. 
Wetende dat wij al enige jaren met de gemeente over de kwaliteit van onze 
handbalvelden over en weer mailen, zijn wij daar bezorgd over. 
Ter info: In het asfalt van de velden is namelijk over 240 strekkende meter 
scheurvorming ontstaan. 
Er is al meerdere keren naar oplossingen gekeken en zijn er reparaties uitgevoerd. 
Echter de houdbaarheid ervan is op dit moment niet voldoende, het zijn 
noodoplossingen. 
De scheuren worden groter, reparatie is lastig en inmiddels zijn het gladde 
asfaltstroken waar gras en mos in groeit. Daarmee is de veiligheid van de sporter in 
gevaar. 
Men is het probleem aan het verschuiven, zowel in tijd als in verantwoordelijkheid. 
 



 
 
Dan de sporthallen 
Er zit een groot verschil in huurprijzen van de diverse hallen. Harenkarspelhal is het 
duurst, waarschijnlijk omdat deze hal nog niet onder Sportfonds Schagen valt. 
Als de sporthallen minder subsidie krijgen, betekent dit meer kosten voor de 
gebruiker. 
Trainingsruimte in een sporthal is een hekel punt en niet altijd beschikbaar voor 
onze club. 
Natuurlijk weten we dat we efficiënt om moeten gaan met de beschikbare ruimte 
en tijden. Vandaar dat de jeugd traint in het Dorpshuis van Waarland. 
Momenteel word er al samen met Hollandia T, ieder op een helft van de zaal 
getraind. 
Werkende sporters kunnen echter overdag niet trainen en doen dat ’s avonds.  
En de beschikbare ruimte na half tien kunnen we niet inzetten, dat zou betekenen 
dat ze pas om twaalf uur klaar zijn en dat 2x in de week. 
Andere sporthallen hebben contractuele afspraken met een aantal verenigingen en 
dat maakt dat wij er niet zomaar tussen komen. 
 
Samengaan met andere verenigingen zou een noodzakelijke mogelijkheid kunnen 
zijn, dat is echter een proces dat je niet eventjes uitvoert.  
Samengaan betekent ook meestal uitbreiding van het aantal leden van de nieuwe 
gevormde vereniging en dus meer mensen die gelijktijdig gebruik maken van 
accommodatie. 
De vraag is dan, is die daarop berekent bijvoorbeeld qua kleedkamers. 
 
Hoe dan wel? 
Zorgen voor gelijke tarieven in de sporthallen en geef verenigingen gelijke kansen, 
laat de accommodatie kwalitatief goed achter bij de verenigingen.  
Grote hallen kunnen toebedeeld worden aan sporten die die afmetingen nodig 
hebben.  
Andere sporten zouden in gymzalen kunnen. Denk aan badminton e.d.  
Blijf luisteren naar de Sportadviesraad, kijk naar wat de voorstellen in de praktijk 
inhouden, kijk hoeveel een vereniging zelf regelt en in het geval van Con Zelo soms 
zelfs meer dan de gemeente denkt en dus zelf betaald.  
Op sponsors ligt al een grote druk, net als op vrijwilligers.  
Deze bedrijven en vrijwilligers koesteren wij als vereniging 
Wij zien onze jeugd, senioren en recreanten graag nog vele jaren sporten bij onze 
club. Een club, inmiddels een bedrijf in onze vrije tijd, die ondanks alle 
bezuinigingen en hogere kosten, het hoofd boven water wil en moet houden om 
sporters een kans en een gezond leven te bieden! 
 
Ik dank uw voor uw aandacht. 
 


