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Onderwerp: Vergadering van Commissie mens en maatschappij d.d 2-12-2013 
Agenda punt 8. Bezuiniging I Privatisering Tennisparken 

Geachte dames en heren, 

Tot mi jn verbazing werd agendapunt 8 gisteren avond als eerste behandeld en dus 
afgehandeld voor mijn verschijnen om 20.30 uur. 
W i j hadden graag mondeling gereageerd op de onjuistheden en onvolkomenheden in het 
schrijven van Burgemeester en Wethouders aan de Raadsvergadering van 19 december 2013. 

Daarom richten w i j ons middels dit schrijven tot U om een aantal zaken juist te stellen. 

Navolgend de juiste reden waarom T V Steenbergen niet op privatisering kan ingaan. In 
het betreffend schrijven is het volledig verkeerd geargumenteerd. 

Steenbergen heeft op verzoek van de wethouder in 2005/2006 een uitgebreid onderzoek 
gedaan naar privatisering. W i j kregen volledig inzage in de kosten van jaarlijks onderhoud en 
afschrijving van gebouwen, banen en park en hebben advies gevraagd en gekregen van de 
K.N.L.T.B. . De conclusie was dat privatisering voor T V Steenbergen, over een periode van 
10 jaar berekend, financieel niet haalbaar was. 
Wellicht konden we de eerste jaren deels rekenen op vrijwilligers, maar dit was geen basis om 
een voor de vereniging verantwoorde begroting op middellange termijn te kunnen maken. 
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De financiële positie van de vereniging heeft zich niet verbeterd. Helaas loopt het ledental 
terug, zoals bij vele tennisverenigingen, en nemen in toenemende mate de sponsorinkomsten 
af. Dat laatste is duidelijk een gevoel van de economische teruggang. 
TV Steenbergen heeft dus niet de financiële draagkracht voor een privatisering. 

Kostendekkende huur per 1 januari 2017. 

Ook hier is de haalbaarheid van het voorstel van de gemeente zeer onzeker. 
Wie kan aangeven hoe zich het ledenbestand ontwikkelt. Weliswaar investeren wi j fors in de 
werving jeugd door middel van;.o.a. schoolstennis, de 4dagen Sportsnuffel, de sportdag van 
Het Ravelijn, kennismaking pakketten met een aantal gratis lessen en de subsidie van lessen 
voor dejeugd.. Jeugd kost geld en mag ook wat geld kosten is onze mening, maar hoe is de 
ontwikkeling van ons senioren bestand de komende jaren? Plus wat te verwachten van de 
ontwikkeling van de sponsorinkomsten. 
Dan zal als de toplaag na ongeveer 10 jaar vervangen moet worden ook de huur stijgen, 
omdat de toplaag prijspeil 2017 wel hoger zal z i jn dan die van het prijspeil 2006. 
W i j verwachten dat de gemeente niet te veel als vanzelfsprekend aan kan nemen voor een 
extra huurverhoging in 2017. 

Huidige huur bijdrage TV Steenbergen 

A l sinds 2007 betaalt T V Steenbergen een huur, die 80o7o is van de totale gemeentelijke 
kosten voor zi jn accommodatie.. De 30.365 6 huur die TVS betaalt is meer dan de opgetelde 
huur van overige buitensportverenigingen bij elkaar (tennisverenigingen, voetbalverenigingen 
en atletiek). 

Ook als men k i jk t naar de jaarlijkse kosten per l id voor de gemeente ( exc. subsidie). Dan is 
die voor TV Steenbergen 12 6 per l id en het zal U niet verbazen dat dit voor 
voetbalverenigingen een bedrag per l id is van 180 6 tot 333 6. 
Het is U natuurlijk bekend dat de huur bijdrage van andere buitensportvereniging aan de 
gemeentelijke kosten beneden de lO^o ligt. 

Het heeft ons ook verbaast dat een van de kleine vaak als voorbeeld gestelde volledig 
geprivatiseerde tennisverenigingen nog gemeentelijke kosten kent van 4.793 6. 

Overigens is er het concept Discussiestuk Startnotitie Privatisering wat op dinsdagavond 3 
december 2013 wordt besproken. 
Hier wordt op pagina 4 beschreven 
'als financieel kader van de buitensportaccommodaties (alles tot het sportpark behoort, d.w.z. 
sportvelden o f - banen en bijbehorende voorzieningen o f infrastructuur, kleedaccommodaties, 
bergingen en groenvoorziening) te hanteren dat de vereniging 5007o van de werkelijke kosten 
van hun accommodaties betalen en de andere 50Vo door de gemeente wordt betaald.' 
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T V Steenbergen vind het dan ook onbegrijpelijk dat er zo ophef gemaakt wordt over de 
gemeentelijke kosten voor onze vereniging. 

Daar waar w i j reeds 80oZo betalen van die gemeentelijke kosten plus dat ook al vele 
onderdelen van het park door T V Steenbergen werden geïnvesteerd en worden onderhouden. 

Zoals de volledige lichtinstallatie ( meters, kabels, masten, lichtkappen en lampen), de 
fietsenstalling inclusief bestrating, rekken en hekwerk, de banken rond de banen en de 
bestrating rond de banen (met uitzondering van het middenterrein), alle vuilnisbakken, de 
minibaan en hekwerk, de speeltuin en hekwerk, de poort, het terras incl. meubilair, het 
baanonderhoud 1 tot 2 maal per week incl. het materieel en zi jn bergruimte en dan de 
volledige inventaris incl. de op onze kosten in 2006 aangelegde centrale verwarming incl. 
hoofdleiding (excl. verwarmingsketel en boiler.) 

Nog een kleine correctie. 

In het betreffend schrijven op bladzijde 3 bovenaan staat voor de rechtsgeldig ondertekende 
brief een datum van 28-04-2013. Di t moet natuurlijk 28-4-2008 zi jn. 

In het vertrouwen U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd 
en altijd bereid tot nadere communicatie, 

verbl i j f ik, 

Hoogachtend 

A.A.J . v a n D i j k 
Voorzitter 
T V Steenbergen 

gachtend 

cc . De heer P. van Oort 

3 



T

v 0 3 m. ĩm3 

7o, 

3 

Secretariaat 
Postbus 69 
4650 AB Steenbergen 


