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Geacht College en Gemeenteraadsleden, 

 

 

Betreft: Bezuiniging op Sportverkiezingen 2015, programmabegroting 2014-2017 

 

Gisteren in onze vergadering van 23 oktober 2013, hebben wij kennis genomen van het feit 

dat voor 2015 geen post meer is opgenomen voor organisatie van de Sportverkiezingen vanaf 

2015. Het bedrag van 3000 euro wat tot op heden ter beschikking werd gesteld, is geschrapt in 

het kader van de bezuinigingen. 

 

Het Sportplatform heeft hierover het standpunt ingenomen dat dit geen goede zaak is. Het 

platform bezoekt verenigingen en doet veel aan contacten met die verenigingen. Zo is zij 

partner bij de bezuinigingen buitensporten. In het verleden heeft het platform onder meer mee 

gewerkt aan de totstandkoming van het Sportbeleidsplan en een nieuwe Subsidieverordening. 

Dit ook steeds in contact met de verenigingen. 

 

Het platform hecht dan ook veel waarde aan de wisselwerking met de verenigingen. Één van 

de momenten om elkaar te ontmoeten en de gemeente Steenbergen en sporters met elkaar in 

contact te brengen, is dan ook de Sportverkiezing van het jaar. 

In het verleden is het budget al teruggebracht van 10.000 euro naar 3.000 euro en vanuit het 

Cromwiel zijn we naar het gemeentehuis gegaan om de Sportverkiezing te organiseren. De 

laatste 2 jaar heeft dit op sobere manier plaatsgevonden op het gemeentehuis met veel succes 

en met een goede opkomst. 

 

Het Sportplatform verzoekt u dan ook het schrappen van de post Sportverkiezing te 

heroverwegen, zodat zij de sporters van onze gemeente in het zonnetje kan zetten. Het 

Sportbeleidsplan gaat uit van gezonde sport en recreatie en het zou dan ook jammer zijn om 

onze goede sporters en sportanimatoren niet meer te eren. 
Bovendien spreekt het voorstel om de vergoeding voor het organiseren van de sportverkiezingen door 

het sportplatform, met ingang van 2015 niet meer op te nemen in de begroting, niet van een sportieve 

gedachte. 

 

Het platform hoort graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

 

Rien Luijks, namens het Sportplatform, 25 oktober 2013. 

 


