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Het afstoten van 1 veld 
In het advies dat u heeft gekregen door de ingehuurde partij die u adviseert in de aan te houden 
velden en de status heeft u het advies gekregen om Dirkshorn volgens de KNVB normering een veld 
te laten afstoten. 
 
1a – vanaf moment 1 dat u bezig bent met het accommodatiebeleid gebruikt u de verkeerde 
gegevens. U telt 238 uur belasting ( nul meting 2014) waardoor u uitkomt op 1 wedstrijdveld. Wij 
tellen 340 uur wat betekend dat wij 2 velden benodigd hebben. Graag willen wij met u om tafel om 
de juiste uitgangspunten in te nemen en vanuit daar de juiste goed geïnformeerde beslissingen te 
nemen. 
 
Daarnaast geeft de KNVB zelf het volgende aan over wedstrijd velden: 
De behoeftebepaling is een richtlijn. Het gaat om een theoretisch model waar aannames  worden  
gedaan ten aanzien van een aantal invloedsfactoren.  
De uitkomsten mogen daarom niet  zonder meer worden vertaald naar de praktijk maar vormen  
wel de basis voor de aanpassing en moeten worden getoetst aan de lokale situatie en  
beleidsuitgangspunten.       
Deze behoeftebepaling  is puur om te bepalen voor het wedstrijdschema. 
De behoeftebepaling geeft weer hoeveel velden en kleedkamers een voetbalvereniging nodig heeft  
om haar wedstrijdschema voor de KNVB‐competitie te kunnen afwikkelen 
De behoeftebepaling is enerzijds een momentopname. Met behulp van de behoeftebepaling kunnen 
uitspraken gedaan worden over het betreffende moment (lees: seizoen). Anderzijds kunnen er  
uitspraken worden gedaan over de te verwachten behoeften over de “langere” termijn.  
Voor uitspraken over de “langere” termijn (komende seizoenen en verder), dienen altijd  
demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen meegenomen te worden! 
In de praktijk ligt het werkelijke gebruik van de wedstrijdvelden altijd hoger o.a. door de warming 
up  en het inschieten dat op de velden plaats vindt.  
 
Voor trainingsvelden geeft de knvb het volgende aan: 
het zijn indicatieve berekende trainingsuren 
Voor het berekenen van de indicatieve trainingsuren wordt een methode gehanteerd die globaal het 
aantal trainingsuren uitrekent voor de betreffende vereniging.   
De uitkomst van deze berekening moet als een indicatie worden gezien. Ook hier is toetsing aan de 
lokale situatie ‐ in dit geval het werkelijke trainingsschema ‐ nodig.  
Voor de berekening van de trainingsuren is aangenomen dat elk team globaal genomen 2 maal 80  mi
nuten traint gedurende 40 weken. Een goed onderhouden natuurgras trainingsveld kan circa 700 -
800 gebruiksuren aan (een en ander hangt af van ligging, gebruik in combinatie met 
weersomstandigheden, grondslag, etc). Afhankelijk van de ambitie van de vereniging kan een verschil 
optreden tussen de indicatieve berekening en de werkelijke situatie..  
 
De gegevens voor de bepaling zijn gebaseerd op cijfers van 30-4-2014. Ondertussen is er een 
zaterdag elftal bijgekomen bij dirkshorn. Wat maar aangeeft dat het per seizoen kan wisselen. 
Onze jeugdteams zitten nu gevuld met bijna allemaal 4 tot 5 wissels wat maar aangeeft dat er een 
extra elftal zomaar bij zou kunnen komen. Achteruit kijken is makkelijker als vooruit kijken. 
 
1b – er is bij ons een 0 meting uitgevoerd dat aangeeft dat de beide velden in goede staat zijn. In de 
vorige inspreekavond 24-09-2015 jongsleden heb ik vernomen dat er bij diverse verenigingen een 0 
meting is gedaan die niet naar de werkelijkheid is. Zo ook bij ons klopt deze meting van geen kant. de 
conditie van de velden zoals beoordeeld in de 0 meting is niet correct. Vanaf 2010 zijn wij met u per 



mail in overleg over de conditie van de velden dat deze niet goed is. Het niet goed zijn van de velden 
maakt dat de uitgangspunten ingenomen in de KNVB normering niet aangehouden kunnen worden 
en de situatie (belasting uren) nog slechter word dan deze momenteel door ons wordt gesteld. 
de nul meting is van juni 2014. Dat is in een van de mooiere periodes van het jaar. Dan zijn de 
condities van de velden vele malen beter dan dat ze momenteel zijn.  
en een voetbalseizoen vindt nu eenmaal plaats in de nattere seizoenen. Dus zou het logisch zijn als 
dan ook in die periode de nulmetingen gedaan wordt.  
Dit sommerend komen wij tot de conclusie dat wij 2 wedstrijdvelden benodigd hebben. Graag gaan 
wij met u in overleg om de juiste uitgangspunten in te nemen. 
 

Huurharmonisatie 
2 - De lasten gezamenlijk dragen vinden wij een uitstekend uitgangspunt. Echter het punt van de 
huurharmonisatie waarbij gefaseerd geharmoniseerd wordt zijn wij op tegen.  
Onze opmerking in de zienswijze:  
“Wij stellen dan ook voor dat u (eerst) overgaat tot huurharmonisatie. Het is bestuurlijk ook niet vol 
te houden c.q. verdedigbaar dat binnen een gemeente er zulke grote verschillen zijn v.w.b. huur voor 
een object met dezelfde afmetingen en gebruiksdoel. “ 

 

Uw antwoord:  
“Wij hebben ervoor gekozen de huur gefaseerd te harmoniseren tot uiteindelijk 0. Indien we de 
huidige huren direct harmoniseren en daarna afbouwen tot nul, ontstaat een naar onze mening 
ongewenste situatie voor sommige verenigingen omdat een hogere huur in rekening moet worden 
gebracht dan nu het geval is.”  

 
Hetgeen u hier stelt heeft nadelen voor ons. Nu wordt de VV Dirkshorn opgezadeld met een te hoge 
huur die niet in lijn is met de overige verenigingen tot het moment daar is.  
Dit noemen wij geen harmonisatie.  
Daarbij aan te geven dat wij als voetbal vereniging naar aanleiding van u uitspraak jaren lang te hoge 
huur hebben betaald. Dit betekend dat wij alsnog een te hoge huur doorberekend krijgen wat wel 
geaccepteerd dient te worden door ons!? 
 
Als u besluiten baseert op de huidige uitgangspunten die u is aangeleverd zouden deze niet kloppen. 
Wij roepen u op ons serieus te nemen en met ons in overleg te gaan Om de juiste uitgangspunten op 
papier te krijgen. 
 
Tevens de vraag: 
bij de privatisering gaat u ervan uit dat de werkzaamheden bij de clubs zit, dus ook de kennis. 
Waarom wordt er nu geen gebruik gemaakt van de kennis binnen de clubs om veel geld te besparen 
(nu het inhuren van derde partijen), op dit moment doen wij exact dezelfde werkzaamheden als u 
adviserend orgaan heeft gedaan, dit om de juiste gegevens op tafel te krijgen. 
Zijn dit geen desinvesteringen? waar veel onnodig geld aan wordt uitgegeven. 
 

Renovatie velden 
Door ook de renovatie over het muurtje te gooien stelt u ons voor de onmogelijke taak om de 
renovatie van onze velden te budgetteren. 
Het eerste veld is eigenlijk al volgend jaar aan renovatie toe (zie mailingen) maar omdat wij goed 
zorgen voor onze velden wordt dit maar uitgesteld door u. 
Nu u de renovatie in 1x wilt overhevelen zullen deze kosten volgend jaar op ons bordje komen 
waarbij wij niet de tijd en gelegenheid hebben gehad om dit fatsoenlijk te budgetteren. 
De regel 1 derde 2 derde trek ik mijn twijfels bij, daar wij afgelopen zomer een wedstrijd hebben 
gehouden tegen AZ op ons complex en hebben voorgesteld deze regel als proef toe te passen. 



Echter werd ons niet verteld dat de regel werd toegepast op het netto bedrag (na onderhandelingen 
met de aannemer t.b.v. een inkoop voordeel oorspronkelijke offerte €9700 na onderhandelingen en 
inzet vrijwilligers €6700) wij sneden ons daarbij lelijk in de vingers door eerst veel energie te steken 
in het uitknijpen van de aannemer en daarna te horen dat de gemeente de lachende derde was. 
Waar was het voordeel van de club op dit moment na veel inspanningen door vrijwilligers????? 
 
Bij het overdragen van de velden geeft u ook aan dat een overdracht dient te gebeuren waarbij 2 
partijen akkoord zijn. Tot die tijd bent u volledig verantwoordelijk voor het goed onderhouden en 
renoveren van de velden. Op dit moment worden de onderhoudswerkzaamheden matig tot slecht 
gedaan en moeten wij zelf achter u aanzitten om het onderhoud goed uitgevoerd te krijgen. 
 
De gemeente heeft het idee om het DO EN GO over te laten aan de clubs. De clubs kunnen dan 
samen inkopen bij een partij waardoor het goedkoper werd. 
Het inkoop volume dat de gemeente heeft en de tijd die het kost van vrijwilligers om alles in 1 
portefeuille te krijgen is niet reëel tegen elkaar weg te zetten. 
U wilt dus zeggen dat de gemeente jaren lang te veel heeft betaald hieraan en dat wij als club dit 
goedkoper kunnen inkopen, dat lijkt mij toch een sterk verhaal. Tevens worden deze 
werkzaamheden momenteel in de dag uren uitgevoerd. Dit betekend dat hier overdag toezicht op 
kan worden gehouden met de daarbij behorende kennis van zaken. Hoe moeten wij toezicht houden 
op de situatie of op calamiteiten anticiperen als wij aan het werk zijn? 
 
De kosten waarmee wordt gerekend door ons (door u aangeleverd) zijn erg schraal. Diverse mensen 
in mijn omgeving hebben naar deze getallen gekeken en zeiden allemaal het zelfde (mensen met 
kennis van zaken) als dit de bedragen zijn die u betaald snappen wij waarom het onderhoud 
momenteel op dit niveau wordt uitgevoerd. 
 

Subsidie kortingen algemeen 
De voetbal vereniging wordt door u bezuinigingsbeleid op meerdere vlakken geraakt dan alleen het 
accommodatie beleid. 
Het harmoniseren van de subsidie toekenning heeft voor Dirkshorn grote gevolgen. Daarbij komt het 
accommodatiebeleid bij en nog eens de subsidie kortingen die u doorvoert bij de sporthallen. 
Wij als Dirkshorn maken gebruik van ons mooie dorpshuis om daar bij ontrainbaar weer buiten de 
binnen accommodatie te gebruiken. Door de kortingen die u doorvoert zullen deze tarieven stijgen 
die doorbelast dienen te worden aan de leden. 
Naast veldvoetbal hebben wij ook een groeiende tak in de SZVV. Door de bezuinigingen heeft u 
afgelopen donderdag vernomen dat onomstotelijk staat vastgesteld dat de huren van de zalen 
verhoogd zullen worden en ook daarbij de leden geraakt zullen worden. Voor u informatie staat de 
contributie van de zaalvoetbal los van het veldvoetbal. 
Dit betekend dat leden die deze sporten beoefenen 2x worden geraakt. 
 
Ook vanuit andere subsidies worden wij als vereniging geraakt. 
Vanaf heden worden de stortkosten van onze jaarlijkse rommelmarkt niet meer vergoed. 
Met de rommelmarkt halen wij jaarlijks een bedrag op om de contributie van onze leden laag te 
kunnen houden. 
De werkzaamheden die samenhangen met deze rommelmarkt staan niet in verhouding met de 
opbrengsten, maar het is een andere manier om aan geld te komen dan standaard. 
De mannen die dit doen halen voldoening aan het opgehaalde bedrag. 
Door het wegvallen van deze stortkosten staat de gehele rommelmarkt op losse schroeven en komt 
deze opbrengst hoogstwaarschijnlijk te vervallen. Dit gaat niet helpen met het in stand houden van 
onze club. 
 



Zoals u misschien heeft gemerkt is niet alleen het accommodatiebeleid hetgeen wat er speelt maar 
nog vele bezuinigingen meer die ons treffen via verschillende omwegen. 
 
Voetbalvereniging Dirkshorn 
 
M. Bloothoofd 


