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Extra toelichting op vraag 3 gesteld door de wethouder Termeer tijdens overleg op 18 februari 2014: 
“50% bijdrage vereniging in totale exploitatielaten van het sportpark” 
 
Tijdens het overleg van 18 februari j.l. heeft het bestuur van VV Steenbergen geen concreet 
antwoord gegeven op de vraag hoe de vereniging invulling denkt te geven aan de 50% bijdrage van 
de totale exploitatielasten van het sportpark in het geval dat het privatiseringsproces afgerond zal 
zijn. Het feit blijft natuurlijk dat we nog maar aan het begin van het gehele proces staan en dat het 
nog een paar jaar zal duren voordat concrete feiten opgenomen kunnen worden in een 
(meerjaren)begroting. 
 
Het sportpark aan de Seringenlaan kost op jaarbasis  € 103.686,-- (refererend naar het 
kostenoverzicht sportparken 2014) minus de baten zijnde € 3.434,-- huur en € 5.836,-- te bezuinigen 
via zelfwerkzaamheid = € 94.416,--.            50% hiervan = € 47.208,--. 
 
 
In de afgelopen weken heeft het bestuur al diverse zaken onderzocht en komt met  volgende 
zeer aannemelijke aannames: 

1. Na een eerste verkennend gesprek met een aannemer kunnen we aannemen dat er op basis 

van zijn schattingen een besparing van maximaal 40% maar zeer waarschijnlijk 30% valt te 

bezuinigen op onderhoud van het sportpark. Een en ander is afhankelijk van hoeveel parken 

deze aannemer gaat onderhouden, logisch is dat bij onderhoud van 7 parken een groter 

voordeel te halen valt als wanneer alleen gesproken wordt over Sportpark Seringenlaan. Dit 

houdt in dat er op onderhoud een besparing te realiseren is van € 28.325,-- (zijnde 30%). 

2. Door zelfwerkzaamheid verwachten wij op jaarbasis € 2.500,-- extra te kunnen bezuinigen, we 

zijn nu druk bezig een vaste vrijwilligerspool te creëren en te faciliteren. 

3. Tevens zal een noodzakelijke extra contributieverhoging  ingevoerd moeten worden wat 

ongeveer € 5.000,-- per seizoen zal opleveren na 4 jaar. (10% verhoging van de 

contributie…als we vanaf 2015 de contributie elk jaar met 2,5% verhogen dan hebben we een 

totale verhoging na 4 jaar van 10%). 

4. De verwachting is ook dat wanneer VV Steenbergen over 3 jaar haar kantine opbrengsten 

weer volledig aan de club kan genereren dat op jaarbasis  minstens € 10.000,-- extra aan 

inkomsten zal opbrengen. 

 
Totaal van de aannamepunten 1 t/m 4 is € 45.735,-- wat al heel dicht bij het beoogde bedrag  
van € 47.207,-- komt. Uiteraard is de aanname van punt 1 erg afhankelijk van het totale 
privatiseringsproces en actieve deelname van de andere voetbalverenigingen in de gemeente 
Steenbergen. 
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