
Namens voetbalvereniging Oudesluis wil ik gebruik maken van ons inspreekrecht. 

Wij snappen dat de bezuinigingen bij de gemeente Schagen voor alle verenigingen nadelig zullen zijn, alleen 

zijn de consequenties voor de kleine verenigingen veel ernstiger. 

Het gewijzigde subsidiebeleid heeft voor een kleine vereniging met dus ook weinig jeugd al een grote inpact, bij 

ons betekent het al een verhoging per lid van de contributie van 15,00 om de mindere subsidie-inkomsten op 

te vangen. 

Het voorgestelde accomadatiebeleid gaat echter veel verder doorwerken in de contributie en zal voor ons zo'n 

verhoging betekenen, dat het meerdere leden gaat kosten, voor ons dus geen haalbare kaart zo als het er nu 

ligt. 

Aan zelfwerkzaamheid zal het bij ons zeker niet liggen, wij doen al veel en maaien als enige voetbalvereniging 

al jaren onze velden zelf. 

Bij een grote vereniging zijn de hogere kosten over veel meer leden te verdelen, waardoor de klap minder hard 

aankomt. 

In Oudesluis hebben wij heel weinig middenstand en bedrijven, kunnen we dus weinig van verwachten. 

De suggestie van de gemeente om meer inkomsten uit de kantine te generen botst juist met de afspraken die 

wij met de gemeente en de enige horecaonderneming hebben, dus niet haalbaar. 

En dan zouden wij een veld moeten gaan onderhouden wat al  30 jaar in gebruik is, waar de gemeente Zijpe al 

jaren terug een renovatie voor had toegezegd en waar we in de planning van Schagen in 2021 staan voor 

renovatie, betekent dus nog 6 jaar ellende waar je heel veel voor moet gaan betalen, daar zien wij dus geen 

heil in. 

Zorg eerst maar eens voor een goed gerenoveerd hoofdveld wat met onze grote zelfwerkzaamheid goed te 

onderhouden is, dan is er een goede kans van slagen en blijven de kosten te overzien en ga niet eerst bij grote 

verenigingen als Schagen en SRC velden renoveren, terwijl deze nog niet zo lang terug zijn aangelegd. 

Jarenlang is in Oudesluis het bouwen van woningen door de gemeente tegengewerkt, met nu als gevolg zelfs 

het sluiten van de school.  Als nu ook dit accomodatiebeleid wordt doorgezet zal de leefbaarheid alleen maar 

verder afnemen. 

Wat blijft er zo overeind van de stelling van de gemeente "leefbaarheid in de kleine kernen heeft de prioriteit", 

want verenigingen  zorgen zeker voor een stuk leefbaarheid. 

Wethouder Blonk heeft zelf eerder al aangegeven dat hij niet van plan is geld uit te geven aan verenigingen die 

nu apart zijn, maar samen van een accomodatie gebruik kunnen maken, hij noemde toen als voorbeeld de jeu 

de boules verenigingen in Schagen. 

Om hier op door te gaan dan ook de volgende suggestie om de beoogde bezuinigingen in een klap te 

realiseren:  laat Schagen en SRC op een accomodatie spelen  die groot genoeg is voor beide verenigingen (net 

als voorheen BKC en SVAP), je krijgt hier een behoorlijk stuk bouwgrond voor terug, dus kapitaal en daardoor 

hoef je het nu voorgestelde accomodatiebeleid niet uit te voeren en zullen meerdere  kleine verenigingen 

kunnen overleven, wat natuurlijk ons doel  is vanavond.  Ga je het beoogde accomodatiebeleid ongewijzigd 

uitvoeren dan is het de doodsteek voor vooral de kleine verenigingen. 

Dus gemeente Schagen realiseer je goed,  wat je eenmaal heb kapotgemaakt komt nooit meer terug. 

 


