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Stichting Gemeenschapshuis Welberg.

Secetariaat:
Hof van Steenbergen 3, 
4651 CD Steenbergen.

Steenbergen, 23 november 2020.

Geacht college,

Enkele maanden geleden werden wij, het bestuur van gemeenschapshuis De Vaert, namens het 
gemeentebestuur van de gemeente Steenbergen in de persoon van de heer J. Temmink benaderd of 
wij een rol konden c.q. wilden spelen in de toekomstige exploitatie van 't Cromwiel. Na diverse 
overleggen binnen het bestuur van De Vaert zijn wij tot de conclusie gekomen dat we dit beroep op 
onze maatschappelijke betrokkenheid willen honoreren. We zijn van mening dat Steenbergen, naast 
de aanwezige gemeenschapshuizen, een faciliteit verdient die een echte centrumfunctie vervuld.

Het is mogelijk dat, om van 't Cromwiel die beoogde goedlopende faciliteit te maken, min of meer 
ingrijpende verbouwingen en of gewijzigde gebruiksvoorwaarden noodzakelijk zijn. Op dit moment is 
hierover nog veel onduidelijk. Meedenken en meewerken van de gemeente is dan een noodzaak.

Onze motivering om op uw vraag in te gaan is vooral een sociaal maatschappelijke en zeker geen 
commerciële. Onze insteek is om op non-profit basis deze exploitatie voort te zetten. Onze wens is 
om het (imago) probleem van 't Cromwiel ter hand te nemen en te werken aan een verbetering van 
het gebruik van 't Cromwiel voor alle verenigingen (cultureel, maatschappelijk, etc.) en overige 
passende gebruikers, waarmee deze doelgroep een extra stimulans krijgt binnen Steenbergen.

Wij vragen u dan ook om onze inspanning in dat licht te zien. Wanneer wij dan komen met vragen 
om hulp of bijdragen hier dan ruimhartig en adequaat mee om te gaan.

Om tot die geslaagde overdracht te kunnen komen van de exploitatie van 't Cromwiel (nu door 
Optisport) naar de op te richten stichting zijn onderstaande punten van essentieel belang:

a. De nieuw te vormen stichting heeft een startkapitaal nodig om aan haar verplichtingen te 
kunnen voldoen en een gezonde exploitatie mogelijk te maken. In de liquiditeitsbegroting is 
zichtbaar gemaakt welk "startkapitaal" benodigd is. Dit bedrag (C 45.000,-) dient door de



gemeente beschikbaar gesteld te worden, waarbij de gemeente Steenbergen (uiteraard) haar 
rechten behoudt op dit onderdeel van het eigen vermogen van de stichting.

Cashflowoverzicht
Begroting 1-7-2021İ 1-8-2021İ 1-9-2021Į 1-10-2021ļ 1-11-20211 1-12-20211

Beginstand liquiditeit C c 16.875,00 C 3.583,33 C 11.720,24 C 19.857,14 C 27.994,05

Beginkapitaal 1 voorfinanciering c 45.000,00 C - c - C - c - C -

Inkomsten (saldering omzet-kostprijs) C 75.000,00 e 21.428,57 C 21.428,57 c 21.428,57 e 10.714,29

Uitgaven:
Salarissen C -28.000,00 c -4.666,67 C -4.666,67 c -4.666,67 C -4.666,67 c -4.666,67 c -4.666,67
Sociale lasten rc -5.500,00 C -916,67 c -916,67 C -916,67 c -916,67 c -916,67 C
Overige personeelskosten c -6.250,00 c -1.041,67 C -1.041,67 c -1.041,67 C -1.041,67 c -1.041,67 c -1.041,67
Huisvestingskosten c -29.050,00 c -4.841,67 C -4.841,67 c -4.841,67 C -4.841,67 c -4.841,67 e -4.841,67
Kantoorkosten c -2.900,00 c -483,33 C -483,33 c -483,33 C -483,33 c -483,33 e -483,33
Algemene kosten c -2.050,00 c -341,67 C -341,67 c -341,67 C -341,67 c -341,67 c -341,67

Overname van Optisport:
vooruitbetaalde kosten c -3.750,00 c -3.750,00
vaste activa c -7.000,00
voorraden c -5.000,00

Investeringen c -1.000,00 C -1.000,00 e -1.000,00 C -1.000,00 c -1.000,00 c -1.000,00

Eindsaldo c 16.875,00 C 3.583,33 c 11.720,24 C 19.857,14 c 27.994,05 c 25.416,67

b. Daarnaast zullen er opstartkosten gemaakt gaan worden voor bijvoorbeeld het oprichten van 
een nieuwe stichting, het inrichten van een website, opstarten en inrichten administraties, 
overzetting overeenkomsten, informatiebijeenkomsten , drukwerk etc. Wij gaan er vanuit dat de 
gemeente deze eenmalige kosten, te becijferen op C 5.000,-, voor haar rekening neemt.

c. Aanvullend hierop willen wij indien nodig, onder gunstige voorwaarden gebruik kunnen maken 
van een lening van en/of garantiestelling door de gemeente indien er in de komende járen 
omvangrijke investeringen gewenst/noodzakelijk zijn om exploitatie succesvol te maken ,zoals in 
onze aanhef al omschreven. We willen dan ook graag een toezegging dat de nieuwe stichting 
over een lening kan beschikken van C 50.000,- om deze investeringen te zijner tijd voortvárend te 
kunnen realiseren.

d. Wat betreft het schoonmaken van de sporthal bestaat nu een financieel uiterst gunstige regeling 
voor Optisport. Een medewerker van de gemeente Steenbergen wordt voor deze 
werkzaamheden ingezet. Deze constructie dient ook van toepassing te zijn voor de nieuwe 
stichting. Met dien verstande dat de aansturing van deze medewerker door de 
exploitatiestichting geschiedt i.p.v. door de gemeente Steenbergen (de huidige constructie).

e. Omdat er vanwege corona sprake is van een onzekere situatie willen wij, alvorens tot een 
beslissing te komen, helderheid over de mogelijkheden (en de hoogte) van een financiële 
tegemoetkoming vanuit de gemeente mocht om die reden de exploitatie achterblijven.

f. Wij gaan er vanuit dat eventueel achterstallig onderhoud (gebouw en materialen) inzichtelijk 
wordt, en indien aan de orde wordt verholpen. Tijdens een bezoek op locatie zijn al enkele zaken 
genoemd die nader onderzoek nodig hebben.

g. Wij gaan uit van een overeenkomst van 5 jaar. De overeenkomst gaat wat ons betreft in op 1 juli 
2021. Wij hechten aan een zorgvuldig proces en kiezen niet voor 'haastwerk'.



Resumerend wordt aan de gemeente Steenbergen de volgende financiële handreiking gevraagd om 
deze exploitatie mogelijk te maken:
» Startkapitaal 
« Éénmalige opstartkosten 
* Lening

Ç 45.000,- (eigen vermogen)
C 5.000,- (eenmalige vergoeding aan de nieuwe stichting) 
C 50.000,- ( af te lossen binnen de exploitatie-periode)

Als de gemeente akkoord gaat met bovenstaande dan treedt de nieuw op te richten "stichting 
beheer 't Cromwieľ', waarin de leden van het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Welberg 
zitting hebben, graag op als nieuwe beheerder van 't Cromwiel.

Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Welberg 
Jan Flameling
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