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Sportclubs dringen aan op hulp gemeente (2007) 

NIJVERDAL - Sportclubs hoeven niet per se een vrijstelling van de onroerend zaakbelasting (ozb) om het hoofd boven 

water te houden, maar er moet wel íets gebeuren. Dat bleek gisteravond bij een ingelaste hoorzitting van de 

commissie Samenlevingszaken over de lokale lasten voor sportverenigingen. De verenigingen, en vooral de 

voetbalclubs, hamerden hierop tegenover de commissieleden. Gevraagd hoe groot de financiële problematiek voor de 

sportclubs is, zegt Henk Vlietstra, voorzitter van voetbalvereniging SVVN: "Ik denk dat bij alle clubs geldt dat als we 

niet worden gecompenseerd in de lasten, we elk jaar verder interen op de reserves. Het is niet zo dat we volgend jaar 

al de handdoek in de ring moeten gooien, maar dat is onze eigen verdienste. We hebben in de loop der jaren reserves 

opgebouwd, maar die raken nu snel uitgeput." Jan-Pieter van Vree, voorzitter van voetbalvereniging De Zweef, sluit 

zich hierbij aan: "Volgend jaar redden we wel, maar er is een structureel probleem, dat we niet met structurele 

middelen kunnen oplossen. Ook het vrijwilligersbestand slinkt. We kunnen ze geen vergoeding bieden, waardoor het 

moeilijk is om vrijwilligers te vinden." De clubs hadden eerder gevraagd om een vrijstelling van de ozb, mede omdat 

die in andere gemeenten ook is verleend. Het probleem dat vooral de CDA-fractie daarmee heeft, is dat zo'n 

ontheffing niet alle clubs raakt. "De ontheffing van de ozb is voor ons slechts één van de manieren om de financiële 

situatie op orde te brengen", reageert Van Vree. "Ik kan me zelfs voorstellen dat u besluit dat het te lastig is, omdat 

niet alle verenigingen daarmee zijn geholpen. Maar de afgevaardigden van de verenigingen zitten hier omdat er iets 

moet gebeuren. We moeten steeds meer afdragen en de kosten rijzen de pan uit." Gevraagd naar eventuele 

alternatieven zeggen de clubs dat er veel te winnen valt bij de jeugd. "Je zou denken dat een club met veel jeugd een 

gezonde vereniging is, maar financieel is dat niet zo: jeugd kost alleen maar geld", aldus de penningmeester van De 

Zweef. "Als daar een compensatie tegenover staat, zou dat ook al veel schelen." De voorzitter van De Zweef vult aan: 

"Bij andere ideeën denk ik niet aan bijvoorbeeld een vacaturebank voor vrijwilligers, maar aan vergoedingen. Als ik 

een B-speler vraag om leider te worden van een F-elftal, zal hij zijn baan als vakkenvuller moeten opgeven. Dat wordt 

moeilijk als er niets tegenover staat." De aanwezige sportclubs blijken unaniem geen problemen te hebben om hun 

begroting te overhandigen. "Openheid van zaken is voor ons alleen maar goed." Sportclubs geven bij een ingelaste 

hoorzitting aan dat financiële hulp nodig is. Volgens de clubs stijgen de lasten en is contributieverhoging geen optie. 

 


