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Verslag : Verslag overleg Gymnastiekvereniging Trafo 

Datum : 10 februari 2017 

Tijd : 09.30 - 11.15 uur 

Locatie : Gemeentehuis Steenbergen 

Onderwerp : Nieuwe subsidiesystematiek 

   

   

Aanwezig : Gymnastiekvereniging Trafo : mevrouw C. Sertons en de heer A. Smulders. 

 

Gemeente : Wethouder C. van Geel 

Ambtelijk  : Marjolijn Beens 

Afwezig :  

   

 

1. Opening 

Welkom door wethouder Van Geel. De wethouder licht kort toe hoe tot de nieuwe subsidiesystematiek is 

gekomen. Reden was dat gemeenten in het kader van de privacy geen ledenlijsten met daarin de  

NAW gegevens meer op mochten vragen.  

Gezocht is toen naar een andere grondslag om subsidie te verstrekken. Die grondslag is gevonden in een 

systematiek waar activiteiten die verenigingen verrichten zijn benoemd en waar een subsidiebedrag 

tegenover is gezet. Daarnaast ontvangen verenigingen een basissubsidie van € 400,--.  
In de nieuwe systematiek is het ledenaantal van verenigingen meegenomen in een aantal bandbreedten 

Hoe meer leden hoe meer subsidie.  

Voorheen werd subsidie verstrekt voor het aantal jeugdleden van verenigingen. In de nieuw systematiek 

vormen alle leden van de vereniging een grondslag voor subsidie. 

 

2. Inhoudelijk 

Trafo vraagt waarom er verschil is tussen het budget voor Cultuur en Sport. 

 

Wethouder Van Geel antwoordt dat het budget voor Cultuur altijd hoger is geweest. Bij cultuur vormt de 

individuele begeleiding een belangrijk onderdeel.  

 

Trafo  geeft aan dat zij niet inziet waarom Cultuur meer kosten heeft dan Sport. Bij Cultuur betalen de 

ouders zelf de lessen en betalen daarnaast contributie. De vereniging betaalt niet de lessen, dus heeft 

ook geen hogere kosten. Ook Cultuur maakt gebruik van ’t  Cromwiel, waarom dan toch verschil in 
subsidie.  

 

Trafo geeft aan dat scholing in de systematiek niet is meegenomen. Is het een idee om dit apart aan te 

vragen,  

M. Beens merkt op dat een doelstelling van het nieuwe subsidiesysteem ook was om de administratieve 

lastendruk voor de verenigingen te verminderen. In de systematiek is het onderdeel scholing wel 

meegenomen en vormt een grondslag voor subsidie. Verenigingen kunnen al dan niet aangeven of zij dit 

doen. Dit wordt steekproefsgewijs ook gecontroleerd door de gemeente.  

Wethouder Van Geel voegt toe dat het aantal opgegeven ledenaantal bij de subsidieaanvraag ook wordt 

gecheckt met de inkomsten uit de contributie.  
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3. Aantal leden van Trafo 

Trafo licht toe dat in de wintermaanden het aantal leden het hoogst is. Reden hiervan is dat de 

zwembaden gesloten zijn en jeugd dan naar binnen wil om deel te nemen aan Gymnastiek.  

Aantal leden ligt in september rond de 193 en in februari ligt dit op 251.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat de subsidie berekent wordt op basis van 251leden.  

Dit houdt in dat Trafo een subsidie kan ontvangen van € 2.950 in plaats van € 1.925. 
Er geldt een overgangsregeling van drie jaar voor Trafo. 

 

De wethouder geeft aan dat het huidige systeem helaas ook nadelen heeft en hij niet blij is met die 

consequenties. Echter ieder nieuw systeem zal voor- én nadelen hebben.  

Hij vraagt Trafo dat zij na mogen denken over een betere systematiek. Als zij die hebben staat hij daar 

graag voor open.  

 

4. Is Dans Cultuur of Sport ? 

Trafo licht toe dat zij ook Dans aanbieden. Zij zijn van mening dat Dans onder Cultuur valt. Dit geeft 

bovendien het voordeel dat zij een hoger subsidiebedrag kunnen ontvangen.  

M. Beens antwoordt dat Dans als sport wordt gezien en onder NOC*NSF valt. Zij toont dit aan via een 

overzicht van NOC*NSF van aangesloten sportbonden waaronder de Algemene Nederlands Dansport 

bond.  

 

Trafo zegt 25 leden te hebben die het Dansen beoefenen. De verenigingen heeft meerdere onderdelen 

die zij aanbiedt, namelijk Turnen, Dans, Springen en Gymnastiek. 

Dans is een apart onderdeel.  

Wethouder Van Geel zegt toe te zullen kijken naar het onderscheid dat Trafo aanbiedt en of dat invloed 

kan hebben op de hoogte van de subsidie.  

De wethouder vraagt hier even de tijd voor.  

Afspraak: uiterlijk 10 maart 2017 ontvangt Trafo hierop een reactie. 

 

5. Budget voor Sport 

Wethouder Van Geel licht toe dat het budget voor Sport in principe hetzelfde is gebleven. Er is alleen 10% 

op in mindering gebracht om daarvan zogenoemde beleidsgestuurde activiteiten die een vereniging 

uitvoert te kunnen subsidiëren. Beleidsgestuurde activiteiten zijn activiteiten die uitvoering geven aan 

gemeentelijk beleid op het terrein van sport, cultuur e.d.. 

De wethouder noemt ook de mogelijkheid om extra subsidie te krijgen wanneer de verenigingen 

activiteiten organiseert voor eigen leden met een beperking.  

Dit moet dan apart aangevraagd worden. De subsidie bedraagt € 150,--. Dit is geen structurele subsidie.  

 

6. Sportcoaches 

Trafo geeft aan dat zij overleg heeft gevoerd met de sportcoaches. Trafo was/is op zoek naar hetgeen de 

sportcoaches voor hen kunnen betekenen.  

Trafo geeft aan dat de sportcoaches flyers kunnen verspreiden op de basisscholen. Het blijkt niet mogelijk 

dat zij op de basisscholen ook een keer turnlessen geven.  

Afspraak: Marjolijn neemt dit laatste op met de sportcoaches. 

 

7. Mogelijkheden sponsorborden Cromwiel 

Trafo wil graag permanente sponsoring in sporthal ’t Cromwiel. Zij vergelijken dit met de mogelijkheden 
die buitensportverenigingen hebben. Bij wedstrijden zet Trafo al sponsorborden neer.  

M. Beens geeft aan dat zij dit met Hydrasport op zullen moeten nemen. En als zij tot een deal kunnen 

komen is dat prima. De gemeente komt in beeld als er voor het aanbrengen van reclame bouwkundige 

aanpassingen nodig zijn.  
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8. Wens Trafo voor een valkuil 

Trafo heeft al langer de wens om een valkuil te realiseren. Dit kan niet in de huidige sporthal.  

Trafo vraagt hoe te handelen. 

M. Beens geeft aan dat het goed zou zijn als Trafo hiervoor een planopzet maakt, met afmetingen, 

inrichting en kosten. Daarnaast kan zij aangeven welke kosten zij via sponsoring, crowdfunding e.d. kan 

ontvangen. Dit vormt dan een goede basis voor een overleg met de gemeente.  

 

9. Sluiting 

Wethouder Van Geel sluit en dankt mevrouw Sertons en de heer Smulders voor het prettige overleg. 

 

 

  

 

 

 

 


