
 
 

Geachte gemeenteraad, 

 

Inleiding 

In het dekkingsvoorstel voor de meerjarenbegroting voert u een aantal bezuinigingen op om 

de meerjarenbegroting dekkend te krijgen. Als wij het goed begrepen hebben wordt de 

waarderingssubsidie voor sportverenigingen volledig geschrapt. Dat er maatregelen moeten 

worden getroffen begrijpen wij, maar wij vragen ons af of u wel de goede prioriteiten stelt en 

of u wel begrijpt wat het wegvallen van de waarderingssubsidie voor een kleine vereniging als 

de Eerste Sport- en Judovereniging Goirle betekent.  

 

Het belang van sportverenigingen  

Verenigingen en met name sportverenigingen vervullen een belangrijke rol in de maatschappij 

en verdienen daarom de ondersteuning van de gemeente. Het is belangrijk dat kinderen 

sporten. Denk maar aan de positieve aspecten op fysiek vlak; meer kracht, 

uithoudingsvermogen en conditie, betere gezondheid en voorkomen/bestrijden van obesitas. 

Kinderen werken tijdens het sporten aan hun motorische vaardigheden, die de basis vormt 

voor verdere ontwikkeling. Sporten heeft ook positieve aspecten op sociaal gebied; samen 

sporten, samen spelen, samen ruzies oplossen, leren omgaan met emoties, nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes maken en in sommige gevallen het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. 

Ook op mentaal gebied is sport voor kinderen van waarde. Sporten geeft zelfvertrouwen en 

door ontwikkeling van spierkracht en vaardigheden krijgen kinderen een gevoel van controle, 

wat – zo wijst onderzoek uit -  kan leiden tot betere prestaties op school. Sporten zorgt ook 

voor de ontwikkeling van de hersenen. Binnen de sportverenigingen is daarnaast veel 

aandacht voor maatschappelijke normen en waarden en tenslotte leren de kinderen – en dat 

geldt bij uitstek voor de judosport-  wat discipline betekent. Het schrappen van de 

waarderingssubsidies doet in onze ogen dan ook absoluut geen recht aan de waarde die de 

sportverenigingen voor de Goirlese gemeenschap hebben.  

 

Overleven of niet? 

Voor alle sportverenigingen zal het schrappen van de subsidie een behoorlijke impact hebben. 

In het dekkingsplan wordt gesteld dat de verenigingen dit zelf moeten kunnen dragen en 

bijvoorbeeld contributie kunnen verhogen, sponsors kunnen werven e.a. Alsof dat zo 

makkelijk is! Wat mij echter vooral verbaast is dat u geen enkel onderscheid maakt  De 

grotere sportverenigingen zullen het uiteindelijk wel overleven omdat zij mede vanwege het 

grote aantal leden meer financiële draagkracht hebben, maar vooral ook vanwege de 

mogelijkheden die zij hebben om op een andere wijze inkomsten te genereren zoals de omzet 

in de verenigingskantines en het plaatsen van (een groot aantal) reclameborden op hun 

accommodaties.  



Voor met name kleine verenigingen, zonder kantine en eigen accommodatie zoals onze eigen 

judovereniging heeft het schrappen van de waarderingssubsidie sport echter grote financiële 

consequenties. Goirle staat bekend om het grote sportaanbod, maar het schrappen van de 

waarderingssubsidiesport zal op korte of langere termijn een verschraling van dit aanbod 

betekenen omdat kleine verenigingen niet meer kunnen overleven. 

 

Wat betekent het voor onze judovereniging? 

Het schrappen van de subsidie van ongeveer € 800,00 zou voor onze vereniging een 

contributieverhoging van 29% betekenen. Wij zien namelijk nauwelijks mogelijkheden om op 

een andere wijze inkomsten te genereren. Vanwege de verbouwing van de huidige judozaal in 

Sporthal de Haspel zodat deze ook meer aan anderen kan worden verhuurd (waaraan wij alle 

medewerking hebben verleend) moeten wij zoals het er tot nu toe naar uitziet ook nog eens de 

jaarlijkse opbrengsten van 3 reclameborden voor in totaal € 450,00 inleveren. In dat geval 

spreken we over een noodzakelijke contributieverhoging van 46%. Ons spaarpotje wordt 

binnenkort besteed aan een bijdrage van € 3000,00 voor de aanschaf van nieuwe judomatten. 

Dankzij de waarderingssubsidie hebben we de afgelopen jaren onze contributies betaalbaar 

kunnen houden en onze vereniging (ook voor minderbedeelde in onze samenleving) 

toegankelijk kunnen houden. We vragen ons af wat het gaat betekenen als we de contributie 

in 2020 en 2021 in totaal met 25% gaan verhogen? Ook vragen we ons ook waarom (als er al 

sprake moet zijn van schrappen van subsidie) de subsidie in één keer  per 01-01-2021 

stopgezet wordt en niet wordt voorzien in een afbouwregeling, zodat de contributieverhoging 

over een langere periode uitgestrekt kan worden en we meer tijd krijgen om andere 

inkomstenbronnen te zoeken? Indien de waarderingssubsidie in 2021 in zijn geheel wordt 

stopgezet vrezen wij voor het voortbestaan van onze vereniging. 

 

Prioriteiten 

Bij het opstellen van een begroting moeten prioriteiten worden gesteld. Voor jeugd- en 

jongerenwerk en combinatiefunctionarissen is in totaal een budget van € 160.000,00 (nog 

exclusief huisvestingskosten) + € 150.000,00 = € 310.000,00 ter beschikking. 

Sportverenigingen doen bij uitstek aan jeugd- en jongerenwerk, zodat het geenszins vreemd 

zou zijn een deel van deze budgetten in te zetten voor de sportverenigingen. Daarmee zou het 

schrappen van de waarderingssubsidie van in zijn totaliteit € 86.000,00 geheel of gedeeltelijk 

kunnen worden voorkomen. Met name het budget van de combinatiefunctionarissen zou 

ingezet kunnen worden. Volgens het dekkingsplan zorgen de combinatiefunctionarissen voor 

de verbinding tussen sport- en bewegingsaanbieders en scholen, zorg- en welzijnsinstellingen 

met als doel om voor de jeugd voldoende sport-, beweeg- en cultuuraanbod te realiseren. 

Realiseert u zich wel dat door het schrappen van de waarderingssubsidie sport het aanbod 

vanuit de sportverenigingen waar diezelfde combinatiefunctionarissen veelvuldig aankloppen 

wel eens op losse schroeven zou kunnen staan en dat u juist daarmee het doel onrecht 

aandoet? Wij pleiten daarom voor een herschikking van een deel van de budgetten van het 

jeugd- en jongerewerk en vooral van de budgetten van de combinatiefunctionarissen ten 

faveure van de sportverenigingen.  

 

Tenslotte 

Onze vereniging heeft veel baat bij het werk van Sjors Sportief. Sjors Sportief levert in 

toenemende mate ledenaanwas op. Het is jammer dat de gemeente ook deze voorziening 

wegbezuinigd.  



Bovenop de noodzakelijke contributieverhoging, wat de toegankelijkheid beperkt, krijgen we 

hierdoor ook te maken met extra kosten voor promotie- en werving van leden. 

 

Wij verzoeken u de waarderingssubsidie sport geheel of gedeeltelijk in stand te houden  door 

herschikking van budgetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mr. A.A.C. (Bram) Kools 

Voorzitter/secretaris Eerste Sport- en Judovereniging Goirle 

 

 


