
Aan Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad 

Oranjeplein 1 

5051 LT Goirle        Goirle, 6 0ktober 2021. 

   

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

We hebben kennisgenomen van de voornemens van de gemeente om een veld van onze club GSBW 

aan onze buren VOAB toe te bedelen. Wij maken hier ernstig bezwaar tegen, want hiermee komt de 

identiteit van onze vereniging ernstig in gevaar en daarmee het voortbestaan van onze vereniging. 

Na een daling van het aantal leden de afgelopen periode, zit de club eindelijk weer in de lift. Het 

moeten afstaan van een veld op dit moment is funest voor een stabiele doorgroei van de vereniging. 

Zeker nu er in Goirle op korte termijn 800 nieuwe woningen bijgebouwd gaan worden, zit daar ook 

voor GSBW een potentiële groeimogelijkheid. Echter als we een veld moeten afstaan zal dat zeer 

zeker belemmerend gaan werken. 

Bovendien is bij de berekening van het aantal benodigde velden voorbijgegaan aan een aantal 

belangrijke aspecten. Zo zijn de volgende activiteiten niet meegerekend: 

• De voetbalschool, 

• Walking Football voor 55+-ers 

• Dames Senioren (30+) 

• Seniorenteams die van zondag naar zaterdag gaan (1 team)/ willen (2 teams)  

• Bij onze G-teams houden we doelbewust het naastgelegen veldje vrij, wat ten goede komt 

aan de spelvreugde van onze G-spelers. Een niet onbelangrijk aspect. 

Eind jaren ’90 op de hoogtij dagen van de vereniging werd onze vereniging ernstig belemmerd in 

groeimogelijkheden. Destijds werd door de gemeente, ondersteund door onze buurvereniging, 

geopperd dat de vereniging dan maar een ledenstop moest invoeren.  

Het behouden en bewaken van de identiteit van een vereniging is zeer belangrijk. Een vereniging die 

zijn identiteit verliest is gedoemd te verdwijnen. De negatieve publiciteit die nu al naar boven komt 

doet onze vereniging geen goed. Het verbaast ons dan ook enorm, dat nadat duidelijk was 

afgesproken om de plannen niet te delen met de pers, er al een artikel in de krant Brabants Dagblad 

over deze problematiek is verschenen. In dat artikel lijkt het al of er een beslissing is genomen door 

de gemeente, gelet ook op de woorden van de voorzitter van VOAB in dat artikel. 

We vinden het jammer dat de gemeente Goirle lijkt voorbij te gaan aan het feit dat onze vereniging, 

de gemeente Goirle veel meer biedt dan alleen de sociale activiteit voetbal. Als het voortbestaan van 

de vereniging in gevaar komt, zullen die helaas ook verdwijnen.  
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