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Betreft: conform onze afspraak van woensdag 23 januari 2013  

 

Het bestuur van Val Aan betreurt het dat er geen helikopter view is 

aangaande de Heen bij de Gemeente Steenbergen. Aan de ene kant wordt er 

om het hardst geroepen dat de leefbaarheid een impuls moet hebben, denk 

aan de € 25.000, en vervolgens wordt een kleine noodlijdende club 
geconfronteerd met een verhoging van 325%. 

Een goed politicus weet dat in De Heen momenteel alles aan elkaar hangt om 

het sociale, culturele en sportieve gebeuren in stand te houden. Val Aan 

speelt hier in zeker een hoofdrol. Door de bar inkomsten van deze club bij 

wedstrijden, activiteiten en trainingen kunnen andere gebruikers blijven 

beschikken over een goede accommodatie Dorpshuis de Stelle.  

De vereniging levert momenteel vrijwilligers om bardiensten en 

schoonmaakdiensten te draaien en wordt nu wellicht met nog meer werk 

opgezadeld.  

Hieronder puntsgewijs de zienswijze van het bestuur aangaande het 

voorliggende voorstel: 

1. Val Aan beschikt niet over een eigen accommodatie en betaald voor het 

gebruik van De Stelle huur. Val Aan heeft, net als andere gebruikers, 

totaal geen inkomsten uit verkopen maar betaald 900 euro huur per 

10 maanden aan de Stichting.  

Daarbij opgeteld de verhoging van de huur velden komen we uit op een 

huursom van 3760 en 900 maak samen 4660 euro. Voor een 

vereniging met 62 leden en een 20 tal stille leden moet dit bedrag 

komen uit de contributie gelden. De opbrengst aan contributie is 8640 

euro op jaarbasis. Kijkend naar de contributie zouden we aan de 



Algemene ledenvergadering kunnen voorstellen deze met 2 euro, voor 

spelende leden, te verhogen. Dit levert dan per jaar 62 x 2 x 12 =1488 

euro op. De contributie hoogte zit dan in de lijn van de omliggende 

verenigingen. Naast de vaste uitgaven huur heeft de vereniging 2700 

euro te betalen aan de KNVB en 1500 euro aan een gediplomeerd 

trainer. Kijkend naar de afgelopen jaren teert Val Aan in op de 

reserves. Het bestuur heeft al meerder jaren alleen het hoognodige 

aangeschaft qua spelmateriaal. Verdere bezuinigingen binnen sommige 

uitgaven zal lijden tot ondeugdelijk materiaal. Vooral de ballen zijn aan 

vervanging toe en zo ook de netten in de doelen. 

De financiële malaise maakt dat sponsors afhaken ondanks het 

geringe bedrag wat betaald moet worden voor een bord. 

 

2. De voorgestelde vermindering door zelfwerkzaamheden zouden een 

vermindering van de huursom kunnen betekenen van 2073 euro. De 

opgenomen post van het Dorpshuis is naar onze mening een optie voor 

de exploitatie Stichting Dorpshuis De Stelle.  

U begrijpt dat niet het bestuur een beslissing neemt over het 

voorgestelde maar dat er een bijzondere Algemene Ledenvergadering 

belegd moet worden om te komen aan vrijwilligers. We begrepen dat de 

Gemeente in het gesprek heeft aangegeven toezicht te gaan houden op 

de werkzaamheden. Ervan uitgaande dat we genoeg mensen op de 

been kunnen brengen dan zullen deze werkzaamheden op zaterdag 

worden uitgevoerd. Ga de gemeente op deze zaterdagen een opzichter 

aanwezig laten zijn? Zo ja, dan zijn dit weer extra kosten voor de 

gemeenschap. 

 

3. Het onderhoud van het sportveld is de laatste twee jaar verbeterd maar 

nog niet optimaal. Als we dus besluiten dat we onderhoud gaan doen 

willen vooraf een schouwing met als resultaat dat het goed is. 

Daarnaast zou het een optie kunnen zijn de alle velden in Steenbergen 

aan te besteden, tegen inschrijving, aan één groenbedrijf. 

Niet wetende welke tijd ons gegund is om een ledenraadpleging te doen 

vragen we u de uiterste datum aan te geven waarop u wilt weten wat we 

doen. 

Over de renovatie hebben we nog afspraken lopen en kunnen we op korte 

termijn bij elkaar komen wat ons aangaat.   

 

 



Eerlijkheidshalve geven we hierbij aan dat een afschrift van deze brief na alle 

politieke kleuren gaat binnen de Gemeente Steenbergen. Vooral omdat wij 

vinden dat u beide slechts het beleid uitvoeren opgelegd door de politiek. 

 

 

       Namens het bestuur, 

       F. Nootenboom (secretaris) 


