Steenbergen 19 november 2020
Beste Marjolijn,
Je gaf aan dat je in je notitie over de renovatie
van de atletiekbaan aan de wethouders en raad van Steenbergen antwoorden op onderstaande
vragen wil verwerken. Als de KNAU geen dispensatie voor het houden van wedstrijden gaat verlenen
na de renovatie zal de atletiekbaan een trainingsbaan worden.
 Gaan jullie (zoals nu ook gebeurd/gebeurde) dan voor wedstrijden (en welke
wedstrijden) gebruik maken van de atletiekbaan in Bergen op Zoom ?
 Kunnen jullie daar voor al jullie wedstrijden terecht? Hoe gaan jullie dat regelen?
 Welke problemen geeft dat? Organisatorisch / financieel?
 Kun je de levensvatbaarheid van jullie vereniging onderbouwen bij een trainingsbaan.
Het antwoord vanuit SV Diomedon op de bovenstaande vragen vind je hieronder terug. Mocht een
en ander niet volledig zijn dan hoor ik dat graag.
SV Diomedon heeft een drietal afdelingen. In onze statuten staat dat we als vereniging bestaansrecht
hebben op basis van onze lidmaatschappen bij de verschillende sportbonden. Een van de afdelingen
is de afdeling atletiek en trimmen. De leden van deze afdeling zijn dus lid van de sportbond KNAU
(Atletiekunie) en hebben daarmee de mogelijkheid om aan wedstrijden (op de baan, in
binnenlocaties, op de weg en in de buitenregio’s in de vorm van cross) mee te doen. Hiervoor
hebben we, naast de atleten, een grote groep vrijwilligers nodig om dit mogelijk te maken. Voor
wedstrijden die we zelf organiseren zijn dit zelfs door de KNAU opgeleide vrijwilligers (juryleden en
wedstrijdofficials zoals scheidsrechters en tijdwaarnemers). Een groot deel van dit vrijwilligerscorps is
beschikbaar omdat we SV Diomedon zijn: ze zijn (vroeger) zelf actief (geweest als) atleet of een van
hun kinderen is dat nu. Dat betekent dat de bereidheid om te komen jureren samenhangt met de
locatie van de atletiekbaan. Die affiniteit hebben ze in veel mindere mate met een andere
atletiekbaan. Dit hebben wij ervaren in de periode dat de vorige baanrenovatie plaatsvond: we
waren meer dan welkom bij Spado maar meer dan een klein groepje atleten kregen we niet op de
been.
Simpelweg omdat vrijwilliger of atleet zijn meer is dan de klus zelf. Het hoort bij het sociale aspect
waar de vereniging ook voor staat. Om die reden wil je sporten en recreeren in Steenbergen: het is
meer dan de sport zelf; het gaat ook om het ontmoeten.
Wedstrijden organiseren kost daarnaast veel tijd en is met name leuk vanwege het sociale aspect:
- Vrijwilligers die elkaar (weer) zien
- Betrokkenheid bij iets wat in je eigen woonplaats gebeurt
- Even kijken naar een familielid of buurmeisje/jongen als er gesport wordt en tegelijkertijd
bekenden tegenkomen die ook langs de lijn staan
- Te voet of met de fiets naar de wedstrijd
- Flexibel omgaan met wedstrijdplanning als er een regendag is voorspeld of als een groepje
aangeeft alvast even te willen oefenen de avond voor de wedstrijddag
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Dat betekent dat het alternatief: wedstrijden organiseren bij Spado wellicht op papier een optie is
maar in de praktijk niet. Op papier omdat we verwachten dat we alle medewerking van Spado zullen
krijgen. In de praktijk ligt het echter anders. Enerzijds omdat de verenging Spado zo groot is dat de
weekenddagen qua trainingen aardig vol zitten. Makkelijk schuiven en afgelasten van trainingen is
voor die atleten niet prettig. Zeker niet omdat Spado vooral wedstrijdgerichte atleten heeft die om
die reden trainingen nodig hebben. Anderzijds is de reis naar de atletiekbaan in Bergen op Zoom 2030 minuten als je met de auto kunt. Vrijwilligers vragen om even te helpen wordt daarmee dan een
heel andere vraag. Veel van onze atleten zijn jonger dan 18 jaar en dat betekent een zware wissel op
het thuisfront. Met de fiets ben je binnen 10 minuten op het sportpark in Steenbergen en zelfs
kinderen onder de 12 jaar komen zelfstandig daar naar toe, te voet of per fiets. Met name het niet
rationele gevoel (Spado is geen Diomedon) en de afstand (en dus tijdsinvestering) maken dat we als
bestuur verwachten dat we zowel wedstrijdatleten als vrijwilligers gaan kwijtraken. De
laagdrempeligheid verdwijnt met de optie Spado als wedstrijdlocatie.
Daarnaast is er financieel gezien een belangrijke reden om wedstrijden in Steenbergen te (kunnen)
blijven organiseren. Wedstrijdatleten betalen, via de vereniging, contributie aan de bond; hier
verdient de vereniging niets aan. We hebben als vereniging besloten de toegankelijkheid tot
trainingen en wedstrijden zo open en laagdrempelig mogelijk te houden voor leden en daarom
vragen we amper meer dan de contributie voor de bond als lidmaatschapsgeld. Leden mogen
(vrijwel) kosteloos deelnemen aan onze eigen wedstrijden. Niet-leden betalen wel (een laag bedrag
aan) inschrijvingskosten. Met de organisatie van iedere wedstrijd verdient de vereniging dus een
klein bedrag. Van dit geld kunnen we klein materieel (startnummers, medailles) maar ook sociale
events (drankje na de wedstrijd voor de vrijwilligers, kleine kerstattentie) betalen. Als we wedstrijden
bij Spado gaan organiseren zullen we hoe dan ook meer kosten gaan maken. Immers we gebruiken
andermans faciliteiten en het vervoer is ook niet gratis. De KNAU zal ook onze leden qua contributie
geen kortingen geven en dat betekent dat we net zoveel moeten betalen als een vereniging die wel
zelf wedstrijden kunnen organiseren. Dat betekent dus meer kosten terwijl we geen inkomsten
daartegenover kunnen stellen. Daarnaast kampt Bergen op Zoom met enorme tekorten en we
verwachten dat we niet (structureel) gratis gebruik zullen mogen maken van gemeentelijke
faciliteiten omdat onze eigen gemeente geen (extra) kosten wil maken. We kunnen uiteraard veel
vragen, en in tijden van overmacht zien we zeker geen problemen, maar bij structurele maatregelen
zit er (verwachten wij) een grens aan bereidwilligheid bij gemeente Bergen op Zoom, Spado en de
mogelijkheden voor onze eigen vrijwilligers en atleten (en hun ouders).
Niet onbelangrijk zijn de nevenactiviteiten waarvoor we vrijwilligers inzetten om onze financiën aan
te vullen. Onze vrijwilligers zetten zich ook in voor onderhoud van het sportpark en het ophalen van
papier. De betrokkenheid van die vrijwilligers zit ook in het feit dat deze vrijwilligers ook actief zijn als
er wedstrijden zijn (zie hierboven). Hier worden sociale contacten aangehaald en verdiept. Hierdoor
kunnen we makkelijker vrijwilligers benaderen voor de overige (vaak iets minder leuke maar wel
goed verdienende) taken. Indien we in een situatie komen SV Diomedon geen eigen
atletiekwedstrijden in Steenbergen kunnen organiseren verwacht het bestuur bovendien dat het
ledenaantal zal dalen. Immers, als je zelf geen wedstrijden meer organiseert, verandert het type
atleten en trainers van wedstrijdgericht naar meer recreatief. Dit is voor een deel een andere
populatie dan die we nu hebben.
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De levensvatbaarheid van onze vereniging is daarmee deels beantwoord. We moeten ons
heruitvinden en kijken wat er overblijft als we alleen nog maar recreatief trainingen kunnen
aanbieden. Op dit moment geven alle bestuursleden aan dat de reden waarom zij dit
vrijwilligerswerk doen is omdat de vereniging meer is dan alleen maar die trainingen of wedstrijden.
Een groot deel van de vrijwilligers die nu betrokken zijn bij de wedstrijden scholen zichzelf via de
KNAU en een aantal zet zich ook in bij wedstrijden van andere verenigingen (vrijwilligers en zeker
geschoolde officials zijn schaars, ook bij onze sport). Vrijwilligers / wedstrijdofficials vormen een
essentieel deel van het bestaansrecht van onze vereniging omdat het beoefenen van atletiek geen
hobbie is maar een echte sport. Met echte reglementen en geschoolde trainers en vrijwilligers.
Daarin gaat zeker iets veranderen als je niet meer primair een wedstrijdvereniging bent.
Dat laatste is ook voor de gemeente Steenbergen iets om te overwegen. Een vereniging zonder veel
bestaansrecht kan ook geen rol meer spelen in het sociale (sport) leven van Steenbergen zoals
verwoord in het sportakkoord wat we nog maar recent met elkaar hebben opgesteld. Daarin staat als
eerste zin dat het sportakkoord is opgesteld om iedereen plezier in sport te bieden. “Nu en in de
toekomst. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter,
vrijwilliger of toeschouwer. “ In het voorwoord staat niet voor niets dat bewegen zo gezond is op
zowel fysiek als emotioneel als mentaal gebied. Curatief en preventief. Het brengt mensen bijelkaar
en creert maatschappelijke verbondenheid. Door een vereniging zijn bestaansrecht te ontnemen als
wedstrijdorganisatie verarm je het aanbod in een gemeente. Steenbergenaren moeten kunnen
kiezen en dus is diversiteit in het aanbod nodig. Het is zaak dat er naast breedtesport ook voldoende
opties zijn om aan wedstrijdsport te doen in de eigen gemeente. Wij willen naast het huidige aanbod
meer mogelijkheden bieden aan grotere groepen Steenbergenaren. Zo zijn we van plan om de
schoolatletiek weer nieuw leven in te blazen nu dit regionaal is opgehouden te bestaan. Vanwege
onze wedstrijdmogelijkheden voor jeugd tot en met 12 jaar (Athletic Champs) denken we een mooi
alternatief te hebben voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Kijk vooral even op de website om
een idee te krijgen. Onze eigen leden zijn erg enthousiast. Maar ook hiervoor moeten we een
goedgekeurde baan hebben (qua veiligheid). Daarnaast overwegen we een wandelgroep te starten
(omdat wandelvereniging de Blaar niet meer bestaat) waarbij we naast wandelen ook oefeningen
willen gaan bieden. Idee is dat dit start en eindigt op het sportpark om zo een sociale component toe
te kunnen voegen via het gezamenlijk koffiedrinken.
Tenslotte hebben we als SV Diomedon steeds meegewerkt en meegedacht met alternatieven. Onze
vereniging kan echter niet tornen aan de regels vanuit de KNAU voor de kwaliteit van de
accommodatie. We hebben wel aangegeven dat vanuit ons de belangrijkste zaak is dat we een
goedgekeurde baan hebben waar onze leden veilig kunnen en mogen sporten. De KNAU schakelt de
veiligheid op veel aspecten gelijk aan het wedstrijdgeschikt zijn van de accommodatie. Om die reden
kunnen wij als vereniging weinig meer doen dan afwachten wat de gemeente besluit en wat de
KNAU vervolgens oordeelt.
Namens het hoofdbestuur SV Diomedon
en namens het afdelingsbestuur Atletiek en trimmen,
Dorien Verweij
Voorzitter hoofdbestuur SV Diomedon
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