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Motie: steun aan de sport- voetbalverenigingen  

 

De gemeenteraad van Steenbergen, in vergadering bijeen op 5 november 2020, bij de behandeling 

van de programmabegroting 2021;   

Overwegende dat:  

• Verenigingen belangrijke pijlers zijn voor een goede leefbaarheid in onze kernen; 

• Deze verenigingen gedragen worden door vele waardevolle vrijwilligers; 

• Het daarom belangrijk is dat wij gezonde sportverenigingen in onze kernen hebben; 

• Deze verenigingen het kloppende hart zijn van de samenleving en bijdragen aan de 

saamhorigheid van een kern;  

• In onze gemeente veel verenigingen actief zijn die vastgoed huren van de gemeente; 

• Sporten goed is voor je fysieke en mentale gezondheid. 

• Voor jeugdige inwoners sporten meer dan ooit belangrijk is omdat dit een wezenlijk 

onderdeel in hun leven is;  

Is van mening dat 

• Het in deze onzekere tijden nodig is om de verenigingen met hun eigen gebouwen en velden 

waar mogelijk (financieel) te ondersteunen; 

Constaterende dat: 

• Verenigingen genoodzaakt zijn om voor de tweede keer hun kantines moeten sluiten en veel 

activiteiten geheel stil gelegd zijn;  

• Verenigingen financiële problemen ondervinden vanwege Covid-19, waardoor er zeer 

beperkte baromzet en er een terugloop van leden is, maar de kosten onverminderd 

doorlopen;  

• Als er een vereniging failliet gaat, er een zeer kleine kans is dat deze vereniging opnieuw 

wordt opgericht en dus voor altijd verdwenen is;  

• Het verdwijnen van een vereniging o.a. kan leiden tot een achteruitgang van de leefbaarheid 

in een kern;  

• Met name voetbalverenigingen hard geraakt worden door de crisis omdat zij velden huren 

van de gemeente;  

Verzoekt het college;  

Om tot en met 31 mei 2021 geen huur te heffen aan voetbalverenigingen die velden huren, en het 

huurbedrag te dekken uit de reserve steunfonds corona.  

En gaat over tot de orde van de dag, 

Namens de fractie van D66; 

Ad Theuns  


