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Beste gemeenteraad, 

Naar aanleiding van de nieuwe voorstel met betrekking tot het accommodatiebeleid, sturen wij u hierbij onze 
zienswijze toe. 
Wij maken graag gebruik van de inspreekavond bij de commissie Samenleving ~ ģţ-jyjjg c CHAGEN 

Vriendelijke groeten 
Handbalvereniging Con Zelo 

Ellen Dekker 

. k SEP 2015 

Penningmeester 
Scheidsrechtermentor 
Raaksmaatsweg 1 
1735 EJ ' t Veld 
T: 06-12543390 
E: cockenellenfćphetnet.nl 
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Goedenavond voorzitter en commissie van samenleving. 

Mijn naam is Ellen Dekker van Handbalvereniging Con Zelo en vice voorzitter en 

dank u wel dat wi j de gelegenheid krijgen om te spreken. Als voorzitter wil ik graag 

onze zorgen uiten ten aanzien van het accommodatie- en subsidiebeleid. 

Als handbalvereniging worden wij 3x gekort. 

Op subsidiebeleid voor organiseren van activiteiten voor jeugd en 2x op 

accommodatiebeleid. Handbal heeft namelijk een veld- en een zaalcompetitie. 

Voor het onderhoud van het eigen complex wil de gemeente, zoals in het 

raadsvoorstel genoemd, de verenigingen zelf verantwoordeli jk maken. Dit gezien de 

financiële middelen die de gemeente ter beschikking heeft. 

Daar zitten voor ons wel een paar kanttekeningen aan. 

Het voorstel van de gemeente, aangegeven aan de SASR op 30 juni, is het dagelijks 

en groot onderhoud over te hevelen naar de vereniging. De huur die daarmee komt 

te vervallen is de harmonisatie. 

De renovatieplannen worden aangescherpt en vooralsnog niet meer dan 2/3 

vergoeding. 

Op dit moment heeft Con Zelo handbalvelden die niet in goede staat zijn. Scheuren 

in het veld waarvan de oorzaak in de aanleg ligt en daarmee de 

verantwoordeli jkheid is van de gemeente. 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 komt de veiligheid van de sporter 

in gevaar. 

Om een goed beeld te hebben van de staat van het veld hebben we een keuring 

laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat het veld niet voldoet aan de gestelde eisen die het 

NOC/NSF stelt. Het advies willen wij graag met u bespreken daar dit consequenties 

heeft voor de gemeente en/of de vereniging. Zoals eerder besproken en gemeld is 

het daardoor een essentieel onderdeel voor ons met de huidige plannen t.a.v. het 

accommodatiebeleid. Een beleid waarin de eis uit de meerjarenvisie wordt los 

gelaten dat de accommodatie eerst kwalitatief in goede staat van onderhoud moet 

zijn gebracht, voordat overdracht plaatsvindt. 



Als er gekeken wordt naar de vervangingsinvestering heeft de gemeente zolang ons 

complex bestaat nu lOjaar, een bedrag kunnen reserveren voor vervanging. Dat 

geld hebben wij niet gereserveerd omdat het niet nodig zou zijn. Ook wordt , volgens 

info juni 2015, nu gesproken over een vergoeding van maximaal 2/3 van de kosten 

van renovatie. Als we het hebben over de indicatie die de gemeente maakt, zie het 

rapport van Smit Groenadvies, 2 velden in totaal C 165.00,00 x 1/3 = C 55.000,00 

afgerond. Ervan uitgaande dat u nog steeds 2021 hanteert, betekent dit de 

komende 5 jaar minimaal een reservering van C 11.000,00 naast de extra kosten 

voor dagelijks en groot onderhoud. 

Als vereniging zijn we al jaren heel actief in het houden van acties, evenementen, 

het zoeken van sponsors om zo de contributie betaalbaar te houden. Ook zijn we 

trots en tegelijkertijd zuinig op onze vrijwilligers, sponsors en iedereen die onze 

acties ondersteunt en de vereniging een warm hart toedraagt. 

Er zijn echter ook grenzen aan onze mogelijkheden. Want voorgaande berekening 

betekent minimaal een contributieverhoging van C 125,00 per lid naast alle acties 

welke we al organiseren. 

Dan de sporthallen. Als zij minder subsidie krijgen, betekent dit meer kosten voor de 

sporthallen dus een hogere uur prijs, en hogere kosten voor de gebruiker. 

Ook is aangegeven dat de gemeente het aantal sporthallen in 1 gemeente teveel 
vindt. 
Trainingsruimte in een sporthal is een hekel punt en niet altijd beschikbaar voor 
onze club. 
Er is nu al een tekort in de avonden voor trainingen en het beoefenen van sport. Zo 
ook op de zaterdag en de zondag. 
Natuurlijk weten we dat we efficiënt om moeten gaan met de beschikbare ruimte en 
ti jden. Werkende sporters kunnen echter overdag niet trainen en doen dat 's 
avonds. En de beschikbare ruimte na 21.30uur kunnen we niet inzetten, dat zou 
betekenen dat ze OO.OOuur klaar zijn en dat 2x in de week. Trainingsuren delen met 
andere vereniging doen we al om toch de trainingsuren te kunnen maken, dan ben 
je echter beperkt in de oefenstof. Oefenstof die noodzakelijk is voor plezier en 
goede prestaties in de sport. 
Samengaan met andere verenigingen zou een noodzakelijke mogelijkheid kunnen 
zijn, dat is echter een proces da t je niet eventjes uitvoert, leder heeft zijn eigen 
leden, zijn eigen sponsors die veel voor een vereniging betekenen en leveren, denk 
bijvoorbeeld aan sponsoring van kleding voor de leden. Dat gooi je niet even 
overboord door nieuwe contracten te sluiten als kleding net een jaar oud is. 



Samengaan betekent ook uitbreiding van de (gezamenlijke)vereniging en meer 

mensen die gebruik maken van accommodatie, is die daarop berekent qua 

kleedkamers bijvoorbeeld. 

Hoe dan wel? 

Zorgen voor gelijke betaalbare tarieven in de sporthallen en geef verenigingen 

gelijke kansen, laat eigen 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. 

Kijk naar een oplossing voor renovatiekosten. Daar waar een vereniging nooit heeft 

gereserveerd en nu opeens wel moet. Een reservering van 10 jaar is niet in te halen 

in 5jaar t i jd. 

Blijf luisteren naar de Sportadviesraad die de verenigingen ondersteunt, naar de 

praktijkvoorbeelden, kijk hoeveel een vereniging zelf regelt en in het geval van Con 

Zelo soms zelfs meer dan de gemeente denkt en dus zelf betaald. Kijk per vereniging 

wat de behoefte is, hoe nijpend een situatie is of kan worden. Op sponsors ligt al 

een grote druk, net als op vrijwilligers. Deze bedrijven en vrijwilligers koesteren wij 

als vereniging. 

Contributieverhoging is niet voor iedereen haalbaar. Ouders met meerdere kinderen 

op sport zien de noodzaak van sport en beweging en laten hun kind handballen. 

Mede met het ontvangen van subsidie kunnen wij de contributie wel betaalbaar 

houden en zo meewerken aan de beweging van het kind. 

Wij zien onze jeugd, senioren en recreanten graag nog vele jaren sporten bij onze 

club. Een club, inmiddels een bedrijf in onze vrije t i jd, 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! 

Dank uw wel voor uw aandacht. 

Ellen Dekker 

Vice voorzitter HV Con Zelo 


