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GEMEENTE SCHAGEN 

ING 6 SEP 2015 

AFD: 

Middels deze brief wi l len w i j , HVS, bezwaar maken tegen het voorgenomen besluit van de gemeente Schagen 
om het merendeel van het onderhoud op en rond het handbalveld bij de vereniging zelf neer te leggen, maar 
vooral graag mededelen hoe belangrijk het is om sporten, in ons geval handbal, te st imuleren bij de kinderen 
en hoe belangrijk het is dat er een mogeli jkheid tot sporten bl i j f t bestaan in de dorpskern. 

Handbal is een echte teamsport , je leert er van samenwerken. Daarbij is het goed voor de ontwikkel ing van een 
kind. Naast het samenwerken leert het kind ook: samen spelen, werken voor elkaar, elkaar helpen en er wordt 
geleerd vr i jwi l l igerswerk te doen. Doordat de kinderen op een teamsport zitten en gebonden zijn aan een 
vereniging word t de individualisering tegen gegaan. Ook is het een laagdrempelige sport en voor iedereen 
beschikbaar. Het is voor de ouders en kinderen een eerste aanraking met sport buiten school om. Ook is 
het een ontmoet ingsplaats voor zowel de kinderen als de ouders. 

HVS is een vereniging en heeft dus geen winst oogmerk, alles voor de club word t door en met vrijwill igers 
gedaan. Doordat HVS gevestigd is in een dorp is de sociale controle en betrokkenheid ook hoog. De leden van 
de vereniging zijn betrokken bij de club en zullen elkaar en anderen dan ook aanspreken op sociaal 
(on)wenseli jk gedrag op en rond het sportterrein. 

Nu de gemeente voornemens is te besluiten to t het verlagen van de subsidies/overhevelen van de kosten zal 
dit nadelige gevolgen hebben voor HVS. Het geld dat er dan nodig is voor bi jvoorbeeld het onderhoud van het 
buitenveld is er s impelweg niet en daardoor zal de vereniging het geld bij de leden vandaan moeten halen door 
middel van het verhogen van de contr ibut ie. De contr ibutie zal bijna verdubbeld moeten worden om het 
onderhoud te f inancieren. Dit heeft als negatief gevolg dat de laagdrempeligheid van de vereniging verdwi jnt 
en dat er weinig to t geen nieuwe aanwas komt van leden en dat er zelfs leden zijn die zich genoodzaakt voelen 
om te stoppen omdat de contr ibut ie te hoog wordt . Doordat er leden besluiten te stoppen zal dit ook weer 
leiden to t een contr ibut ieverhoging. Wanneer er onvoldoende leden zijn kan een vereniging besluiten om op te 
houden met bestaan. Dit zal to t negatieve gevolgen hebben dat: 

Er kinderen zijn die niet meer sporten. 

Er in de woonkern minder samenhang/binding is. 

De opvoedkundige taak die vereniging vervult wegvalt. 

Er mogeli jk meer jeugdcr iminal i te i t zal ontstaan (de jeugd sport immers twee avonden en een dag in het 

weekend niet meer). 

De sporthal len in de regio minder inkomsten genereren doordat er minder gesport word t . 

Doordat de ledenaantal len bij sommige verenigingen terugloopt zou je er voor kunnen kiezen om verenigingen 

samen te voegen. Wi j denken dat het terugbrengen van een aantal verenigingen door samenvoeging uit 

verschil lende dorpskernen zeer moeizaam zal zijn. Er komt dan veel meer druk bij de ouders van de kinderen te 

liggen. Nu kunnen de (meeste) leden zelfstandig op de fiets naar het sportpark komen maar wanneer er 

verenigingen worden samengevoegd zullen de (meeste) kinderen toch gebracht en gehaald moeten worden. 



Voor zowel de trainingen als de wedstr i jden. Dit kan er voor zorgen dat er k inderen/ouders zijn die besluiten 

om af te haken. 

Wij als HVS hebben te horen gekregen dat de gemeente Schagen C9000,- wil investeren om de goten en het 

tegelwerk aan te pakken rondom het handbalveld. Nu zijn wi j als vereniging erg blij met dit bedrag voor 

het noodzakeli jke onderhoud maar wij zijn ook van mening dat de kwali tei t van het hekwerk rondom het veld 

niet meer op orde is. In 2014 is er een O-meting gehouden bij het veld en toen werd het hekwerk omschreven 

als: "De hekwerken rondom zijn redelijk met een enkele scheve staander." Wi j als HVS vinden dat het hekwerk 

toe is aan vervanging (zie foto's in de bijlage). Nu begrijpen wi j ook dat niet overal geld voor is maar wi j wil len 

graag meedenken om de kosten op korte, maar ook de lange termi jn zo laag mogelijk te houden. 

Dat de gemeente geld wi l besparen op het onderhoud op en rond de sportvelden is ons duidelijk, maar moet 
dit ten koste gaan van sportende kinderen? Dat lijkt ons als handbalvereniging niet de bedoeling. Zijn er geen 
andere manieren om er voor te zorgen dat het onderhoud voor de gemeente goedkoper word t maar dat wi j 
daar als club niet onder hoeven te lijden? Hier gaan wi j dan ook graag met u over in gesprek. Om samen to t een 
goede oplossing voor beide parti jen te komen. Bovenal wi l len wi j het als vereniging graag samen met de 
gemeente bli jven doen. Samen bereiken wi j namelijk meer dan alleen. 

Me t vriendeli jke groet, Namens HVS 
Rob de Nijs 
(Algemeen bestuurslid HVS en verantwoordelijk voor onderhoud binnen vereniging) 
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