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Memo 

Aan : De raad van de gemeente Steenbergen 

Van : Wethouder C. Zijlmans  

Afdeling : Beleid 

Datum : woensdag 22 juni 2016 

Onderwerp : Rapport Spankracht buitensportverenigingen gemeente Steenbergen 

 

 
 
1. Inleiding  
Voor de buitensportaccommodaties lag er een bezuinigingstaakstelling van € 240.000. Een deel van deze 

bezuinigingen is behaald. Het is echter niet mogelijk gebleken om de totale bezuinigingsdoelstelling te 

behalen. In de Perspectiefnota is het niet behalen van een restantbedrag van € 162.239 meegenomen. 
Om na te gaan wat de spankracht bij de Steenbergse buitensportverenigingen in relatie tot de 

doorgevoerde bezuinigingen is, heeft Adviesbureau BMC een onderzoek verricht. 

 
2. Rapport Spankracht buitensportverenigingen Steenbergen  
Het rapport van dit onderzoek wordt u hierbij ter kennisgeving aangeboden. 

 

2.1. Nadere toelichting  

Voor de buitensportaccommodaties zijn de afgelopen jaar bezuinigingen doorgevoerd. Daarnaast is bij 

drie verenigingen een kunstgrasveld gerealiseerd. Dit betekent kostenstijgingen voor de 

buitensportverenigingen. Ook de recente overdracht van de kleedlokalen, in eigendom, aan de 

verenigingen betekent een lastenverzwaring. Om in beeld te krijgen hoe de gezondheid van de 

verenigingen is in relatie tot de bezuinigingen is aan Adviesbureau BMC opdracht verstrekt om een 

onderzoek naar de spankracht van de Steenbergse buitensportverenigingen te organiseren. De 

buitensportverenigingen hebben in positieve zin hun medewerking gegeven aan dit onderzoek.  

 

3. Hoofdvragen van het onderzoek  

De hoofdvragen van het onderzoek waren: 

1. Wat is het effect geweest van de bezuinigingen in de periode 2013-2015 op de gezondheid van de 

    verenigingen? 

2. Wat zijn de (verwachte) effecten van het doorvoeren van verdere bezuinigingen op de (financiële) 

    gezondheid van de buitensportverenigingen? 

 

a.  Periode 2013-2015 / eerdere bezuiniging van € 55.000 in 2014 (huurverhoging)  
Met ingang van 2014 is de huur voor de buitensportaccommodaties via een verdeelsleutel over de 

betreffende verenigingen met € 55.000 verhoogd. In deze periode hebben de verenigingen de deze 
huurverhoging opgevangen met het verrichten van zelfwerkzaamheid aan het randgroen op de 

sportparken. De clubs geven hierbij aan dat de zelfwerkzaamheid een grotere druk levert op een kleiner 

wordende groep vrijwilligers. Het effect hiervan op de lange termijn is niet in te schatten. 

De verenigingen geven eveneens aan dat ontwikkelingen in de bekostiging van de sportaccommodaties, 

het eigendom en het onderhoud daarvan, een verdere professionalisering vragen van het bestuurlijk 

kader van de verenigingen.  

 

In deze periode is echter ook bij drie verenigingen een kunstgrasveld gerealiseerd (VV Steenbergen,  

SC Kruisland en NVS). Hiervoor moeten de verenigingen een eigen bijdrage betalen in de kosten voor 

rente en onderhoud die in vijf jaar tijd op een niveau van € 9.375 ligt.  

De hogere lasten als gevolg van de huurverhoging en de realisatie van een kunstgrasveld (bij drie 

verenigingen) hebben de clubs maar beperkt in een hogere contributie meegenomen.   
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Een belangrijke conclusie is eveneens dat de verenigingen de afgelopen jaren een sluitende exploitatie 

hebben gehad. Hiervoor hebben zij wel maatregelen moeten treffen zowel aan de kant van de inkomsten 

als die van de uitgaven. Zo zijn uitgaven voor trainers, reiskosten spelers e.d. teruggebracht of helemaal 

afgeschaft. 

 

b. Periode 2013 – 2015 / recente bezuiniging overdracht kleedlokalen van € 60.761 

Bij de overdracht van de kleedlokalen, in eigendom, aan de verenigingen is een bezuiniging gerealiseerd 

van € 60.761. Inclusief de verkoop van de voetbalaccommodatie in De Heen bedraagt de bezuiniging  

€ 70.761.  Er zou dus nog een bedrag van € 162.239 bezuinigd moeten worden.  
In het onderzoek is bekeken wat de spankracht voor de verenigingen is bij het doorvoeren van het 

resterende bezuinigingsbedrag.  

 

3.1. Conclusies uit het onderzoek 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn onderstaand aangegeven. 

 

- Bij het doorvoeren van de volledige bezuinigingstaakstelling van € 162.239 zullen de verhogingen per lid 

  van de vereniging aanzienlijk zijn. Dit varieert per betalend lid van € 37,72 (SV Diomedon) tot € 118,48 

  (VV Prinsenland). 

- In relatie met landelijke cijfers over de gemiddelde contributie van voetbalverenigingen blijkt er in  

  absolute zin ruimte voor een contributieverhoging. Het doorvoeren van de volledige taakstelling is echter  

  zodanig hoog dat hiermee de contributies boven het landelijk gemiddelde komen. 

  De landelijk gemiddelde contributie voor senioren is € 216,- en voor junioren is deze € 156,--. Bij 

  doorberekening van de volledige taakstelling komt de verwachte contributie voor vier van de vijf 

  voetbalverenigingen in Steenbergen ruim boven het landelijk gemiddelde te liggen. 

- De buitensportverenigingen zijn relatief beperkt in omvang. Dit houdt in dat de financiële opgaven en  

  alle taken rond de accommodatie door een beperkt aantal mensen moeten worden gedragen 

 

4. Perspectiefnota  

Bij de Perspectiefnota is meegenomen dat de totale bezuinigingstaakstelling op de 

buitensportaccommodaties niet haalbaar wordt geacht. Als doelstelling bij de start van het 

bezuinigingstraject is expliciet vastgesteld dat de verenigingen ook op termijn gezond en krachtig moeten 

blijven. Het onderzoek van Adviesbureau BMC geeft aan dat deze inschatting juist is geweest. 

Het doorvoeren van de volledige bezuiniging zal de gezondheid en spankracht van de verenigingen in 

gevaar brengt. Dit is geen wenselijke situatie en doet geen recht aan het belang dat het gemeentebestuur 

hecht aan sport en bewegen.  

 

 


