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Geachte leden van de raad, geachte leden van het college, 
 

Mijn naam is Cees van Hoven en vandaag mag ik namens het bestuur van voetbalvereniging Be-Fair 
hier inspreken (ik ben de secretaris van Be-Fair).  
U had dat waarschijnlijk ook wel verwacht, gezien het ‘presentje’ dat op uw tafel ligt. 
 
Mijn boodschap voor vanavond is helder, ik kom u vertellen dat de lucht er bij onze mooie vereniging 
echt bijna uit is. 
 
Een aantal van u hebben wij eind februari tijdens een werkbezoek mogen ontvangen op ons 
sportcomplex. Volgens alle aanwezigen een duidelijke presentatie over onze maatschappelijke 
functies, middellange termijn uitdagingen en de problemen met de sportvelden. Toen hebben de 
(toekomstige)raadsleden met eigen ogen kunnen zien wat die maatschappelijke functie precies 
inhoudt. De aanleiding is nog altijd heel actueel, sterker nog, het is erop of eronder voor Be Fair.      

Dit is dan ook de reden dat ik hier voor u sta.  

 
Ik spreek hier vanavond niet alleen namens Be Fair. Ik spreek hier ook namens alle jongens en 
meisjes, mannen en vrouwen, inwoners van Waddinxveen die graag willen voetballen. 
 
De gemeente Waddinxveen groeit de komende 10 tot 12 jaar nog heel fors. Hiermee neemt ook het 
aantal inwoners dat wil voetballen toe. Bij Be Fair hebben we al ruim 1100 leden, waarvan velen 
minimaal drie keer per week bewegen en met veel plezier hun sport beoefenen. Dagelijks melden 
zich nieuwe leden aan die onderdeel willen uitmaken van onze mooie vereniging. Grofweg krijgen we 
er per 1000 inwoners 40 tot 50 nieuwe leden bij.  
 
Be-Fair is een vereniging die niet alleen voetbal faciliteert, maar ook een belangrijke 
maatschappelijke functie vervult in onze gemeente. Kinderen worden gemotiveerd om te bewegen, 
te sporten, waardoor ze gezonder opgroeien; een doel waar de gemeente in het kader van preventie 
ook op inzet. Kinderen van verschillende afkomst, leeftijd en scholen ontmoeten elkaar en bouwen 
vriendschappen op. Volwassenen, waaronder ook de 35-plussers vinden een plek om te blijven 
sporten.  
Maar ook diverse organisaties en verenigingen, zoals Souburgh, Waddinxveen Wandelt en acties 
voor Oekraïne vinden ruimte bij Be Fair om hun activiteiten te kunnen ontplooien. Ook dragen wij 
het gehandicaptenvoetbal al ruim 25 jaar een warm hart toe en hebben we afgelopen zaterdag 
bijvoorbeeld weer een groot regionaal G-voetbal toernooi gehouden!  
De sociale functie die onze vereniging vervult binnen Waddinxveen is van onschatbare waarde. 
 
Desalniettemin staat de vereniging voor een enorme uitdaging. Het aantal leden groeit in snel tempo 

en de faciliteiten groeien niet mee. Uit berekeningen van de KNVB blijkt dat een vereniging met ons 

huidige ledental over minimaal zes voetbalvelden zou moeten beschikken. Be Fair heeft er 

momenteel vijf. Drie van die vijf velden zijn natuurgrasvelden. Bij slecht weer of onderhoud kunnen 

deze velden niet worden gebruikt. Niet gebruikt voor wedstrijden maar minstens zo belangrijk ook 

niet voor trainingen. 

Dan moeten 1100 leden trainen op twee kunstgrasvelden. Hierdoor kunnen sommige groepen nu al 

minder of zelfs helemaal niet trainen. Ook op wedstrijddagen wordt het tekort aan capaciteit 

langzaam maar zeker een probleem. Leden van de gemeenteraad kom in actie anders kunnen wij 

onze leden niet bieden waar ze recht op hebben. Een veld om op te trainen en op zaterdag lekker 

hun wedstrijd te spelen.  



Over kunstgrasvelden gesproken. De twee kunstgrasvelden die wij nu huren van de gemeente 

Waddinxveen liggen er vanaf 2007. De levensduur van een kunstgrasveld is volgens de KNVB norm  

10 jaar, die van ons liggen er al bijna 15 jaar. Ook hier neemt de gemeente Waddinxveen 

onvoldoende haar verantwoordelijkheid. 

De oplossing zoeken in een ledenstop is niet realistisch, dat is het verschuiven van het probleem. 

Voetbalvereniging ASW kan een deel van de inwoners die wil voetballen nu nog opvangen maar ook 

zij zitten bijna aan hun limiet. 

Be Fair en ASW samen kunnen de groei van Waddinxveen en het daarmee toenemend aantal 

inwoners dat wil voetballen geen plaats bieden binnen de huidige gezamenlijke capaciteit. De enige 

oplossing is op korte termijn de natuurgrasvelden vervangen door kunstgrasvelden, waardoor de 

velden het hele jaar door, ook bij slecht weer, te gebruiken zijn. Voor de middellange termijn is het 

van groot belang dat er velden bijkomen. Je kunt simpelweg niet tegen inwoners zeggen, ga maar 

naar een andere gemeente om te sporten of ga maar een andere sport beoefenen. Dat antwoord wil 

je potentiële nieuwe leden gewoon niet geven. 

Beste raadsleden. De gemeente Waddinxveen groeit hard en dat is een mooie ontwikkeling. Maar de 

basisvoorzieningen, waaronder sportverenigingen met passende faciliteiten, moeten dan ook door 

de gemeente beschikbaar worden gesteld. 

Uit mijn betoog kunt u opmaken dat de nood heel hoog is en dat bij ons letterlijk, en vandaag dus 

ook figuurlijk, de lucht er echt helemaal uit is. 

Maar wij blijven optimistisch en hebben vertrouwen in u als verantwoordelijke politici.  

Daarom bieden wij u vandaag gratis aan wat wij als vereniging zo graag van u willen ontvangen:                       

de nodige lucht! 

Ik blijf de hele avond aanwezig om indien gewenst uw bal (gesponsord door de Be-Fair businessclub) 

stevig op te pompen. 

Dank voor uw aandacht! 
 
Cees van Hoven 
CVV Be-Fair (secretaris) 
   06-18682767 
  secretaris@cvvbefair.com 
 


