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Verslag bijeenkomst Contactraad 19 maart 2018 

Locatie: RKVV Erp, sportpark Den Uil in Erp 

Aanwezig:  KV SCMH, TV Hertog Jan, VV SCMH, Handboogver. Doele Welvaren Concordia, VZ&PC 

Nautilus, VV WEC, Schermver. Porthos, SV Avanti ’31, Hooidonkse Kanoclub, BSV Starlights, GTV 

Educa, Onderwatersport Veghel, VMHC Geel-Zwart,  RKSV Boerdonk, RKVV Erp, VV VOW,  LGSV,               

TV Frisselstein, VV Rhode, TTCV/van Herwaarden, TV Boskant, ERHV, VV Boskant, KV Odisco,  

Turnver. Dioscuri, VV Skunk, MHC Sint Oedenrode, Budoclub De Wa Kwai, VV Rooi, Schaatsver. Thialf, 

TTCV/van Herwaarden, RKSV Blauw-Geel/JUMBO en TV Skinlo 

Afgemeld: Handboogver. De Rozenjagers, Loopgroep Wijbosch, Wielervereniging Schijndel, Rooise 

Badminton Club,  RKSV Schijndel, Budoclub Schijndel, SV Fortuna, Gild Catharina & Barbara, TGV 

Gympoint, OLAT, Reddingsbrigade Veghel, KV Nijnsel, KV KVS ’17, RC Alico, TV De Kienehoef en 

Duikteam Schijndel 

Welkom en opening 

Voorzitter van Sportraad Meierijstad, Rolf de Jong, heet  iedereen van harte welkom  op deze  

bijeenkomst van de Contactraad. Zoals in de uitnodiging vermeld,  is het hoofdthema van deze avond 

wederom het toekomstig sportbeleid van de gemeente Meierijstad en dan specifiek de 

terugkoppeling van de Beeldvormende Avond op 15 maart jl.  Tweede agendapunt  is de nieuwe 

privacy wet die per 25 mei a.s. van toepassing is. Ook sportverenigingen moeten goed weten 

waaraan te voldoen m.b.t. het beheer van de persoonsgegevens.         

Verder meldt de voorzitter dat de oprichting van SRM middels notariële akte op 20 maart a.s. wordt 

geformaliseerd en dat  SRM nu ook zichtbaar wordt via hun  website die komende maand ‘in de 

lucht’ gaat. Hiervoor komt nog een verzoek aan iedereen om logo en verwijzing naar de website van 

de vereniging sturen. Openstaand blijft de vacature van voorzitter/coördinator van de Contactraad. 

Sportbeleid Meierijstad/Beeldvormende Avond 15 maart 2018 

Zowel de SRM als vereniging TV De Hopbel heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

De tekst van de voorzitter SRM vindt u separaat bijgesloten. 

Naast een welkomstwoord door de portefeuillehouder, wethouder mevr. C. van de Pas, werd een 

inleiding gehouden door de beleidsambtenaar M. Rovers. Hij schetste in kort bestek de 

onderliggende onderzoeken, inventarisaties en interacties met belanghebbende partijen, w.o. de 

nieuwe SRM, waarlangs het eerste concept van de sportnota tot stand is gekomen.  Ook werd 

toegelicht op welke wijze de harmonisering van de tarieven en subsidies wordt uitgewerkt. 

Een voorbeeld van een rekenmodel dat gebruikt gaat worden voor vaststelling van de  

accommodatietarieven en –subsidies, werd getoond en kort toegelicht. Hij benadrukte hierbij dat het 

slechts een eerste opzet betreft, die verder uitgewerkt moet worden voor alle typen van 

accommodaties die gemeente Meierijstad heeft. 

 

In de concept- sportnota zijn de  uitgangspunten gebaseerd op de ambities die het college van B&W 

heeft geformuleerd en die het de komende 5 tot 10 jaar wenst te realiseren. Op deze 

Beeldvormende Avond  van 15 maart jl. werden belanghebbende sportbestuurders en leden van de 

raadsfracties uitgenodigd om, aan de hand van een aantal stellingen,  hun opinies, voorstellen en 
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relevante opmerkingen te geven, die het college ter overweging zal nemen om in het definitieve 

voorstel aan de Gemeenteraad op te nemen. Hieronder in kort bestek de 3 ambities,  bijbehorende 

stellingen en  samenvattingen van de reacties hierop 

Ambitie 1: “door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, en 

hierdoor ook prettiger en actiever, in het leven” 

Stelling  1:  de jeugd in Meierijstad heeft geen extra stimulans nodig om meer te bewegen. Zij 

weten de weg naar de sportverenigingen wel te vinden! 

De meningen waren verdeeld. Voor de jongste leeftijd (basisschool)  is Sjors Sportief een prima 

stimuleringsproject. Gymlessen op school kunnen beter en meer op sport ingericht worden 

(Sportieve School). Diploma-zwemmen buitenschooltijd  ‘concurreert’ soms met sporten bij de club. 

Probleem zit bij de oudere jeugd. Andere interesses en geld (bij)verdienen krijgen  prioriteit. 

Verbinding middelbare scholen en sportverenigingen moeten worden gelegd. 

Stelling  2: verenigingen die geen beleid omtrent een Veilig Sportklimaat willen ontwikkelen en 

uitvoeren, hebben minder recht op ondersteuning van de gemeente. 

De wens/noodzaak voor een Veilig Sportklimaat staat niet ter discussie bij de sport. Het gaat er juist 

om dat men geholpen wil worden om dat te bereiken en niet om ‘gestraft’ te worden. 

Stelling 3: de gemeente moet een groot (inter)nationaal sportevenement naar Meierijstad halen, 

om de gemeente meer op de kaart te zetten 

Leuk, als het kan. Geen prioriteit. Faciliteiten in Meierijstad voldoen veelal niet aan normen. Een 

goed voorbeeld hoe het wel kan, is het BMX park ‘de bolle Akker’ in Erp. Het op orde zou brengen 

van die faciliteiten zou hogere prioriteit moeten hebben dan een groot sportevenement naar 

Meierijstad halen.  

Stelling 4: sportverenigingen en maatschappelijke partners (gezondheid/welzijn en scholen) weten 

elkaar al voldoende te vinden 

Hierover is men het vooral oneens. De gemeente en instellingen zouden juist meer moeten doen om 

de contacten te leggen en samenwerking tot stand te brengen 

Ambitie 2: “vitale sportverenigingen pakken een maatschappelijke rol” 

Stelling 1: sportverenigingen in Meierijstad zijn over het algemeen voldoende maatschappelijk 

actief 

Stelling bevat latente onderschatting van huidige maatschappelijk bijdrage (gezondheid/welzijn, 

leefbaarheid en participatie).  Gezien de huidige belastinggraad van deze vrijwilligersorganisatie,  die 

moeite heeft om haar vrijwilligers bestand op peil te houden om hun core-activiteiten uit te voeren, 

moet  men reële verwachtingen  hebben t.a.v. nieuwe maatschappelijke taken.  Wel mag verwacht 

worden dat verzoeken van maatschappelijke partners serieus worden genomen. Hulp in de vorm van 

mensen en middelen hierbij is onontbeerlijk. 
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Stelling 2: noodlijdende sportverenigingen in de kleine kernen moeten te koste van alles behouden 

blijven 

Verdeelde meningen. Wat is noodlijdend? Ten koste van alles is niet realistisch. Indien de bijdrage 

van sport  wordt erkend, moet je  ook moeite willen doen om de  sportverenigingen in die kleine 

kernen actief te laten zijn. Samenwerking  tussen alle partijen, waarbij grotere clubs de kleine helpen, 

moet actief door de gemeente ondersteund en aangemoedigd worden. 

Stelling 3: de betrokkenheid en inzet van inwoners van Meierijstad bij hun sport en 

sportvereniging kan worden vergroot. 

Hierover hebben de sportbestuurders hun twijfels. We beschikken over veel vrijwilligers en hun 

belastbaarheid kent grenzen. Ook de wijze waarop mensen zich in willen zetten, verandert.  Drukke 

privé agenda’s dwingen mensen zich minder langdurig te binden en leidt tot verminderde 

inzetbaarheid op vaste tijden. Bereidheid is er wel, maar we zullen de taken verder moeten 

‘opknippen’ om het werkbaar te houden en daarbij moeten zoeken naar slimme combinaties. 

Stelling 4: de gemeente mag zich niet bemoeien met het beleid van een vereniging 

Hierover is men het wel eens.  Wanneer het goed loopt, moet je als gemeente  er niet mee willen 

bemoeien.   Indien niet, dan is ‘bemoeienis’ in termen van probleemgerichte ondersteuning, wel 

gewenst. Redenen hiervoor zijn het belang van een goed en  gevarieerd sportaanbod en een 

verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. 

Ambitie 3: “we zorgen voor voldoende, kwalitatief goede en betaalbare 

sportvoorzieningen” 

Stelling  1: harmoniseren van tarieven betekent dat bepaalde verenigingen meer moeten gaan 

betalen dan voorheen. 

(Nog) meer betalen, dat is onwenselijk naar de mening van de aanwezige sportbestuurders.  

Harmoniseren moet minimaal kostenneutraal voor elke vereniging uitpakken. Rooise verenigingen 

verwachten een flinke reductie. Hier was de stemming verdeeld v.w.b. het voor of tegen de stelling. 

Stelling 2: de gemeente moet in alle gevallen verantwoordelijk worden voor het groot onderhoud 

en de vervanging van de sportaccommodaties 

Op hoofdlijnen is men het eens, mits men hierin de recente eigen investeringen en  het geleverde 

werk meeneemt. Aanwezige gemeenteraadsleden geven we aan dat zij een voorbehoud maken over 

“alle gevallen” 

Stelling 3: in Meierijstad is voldoende gespecialiseerde binnensport capaciteit 

Hierop zijn veelal negatieve reacties. Structureel kunnen bepaalde verenigingen niet over  voldoende 

en goed geëquipeerde hallen en zalen beschikken, zeker niet op de gewenste tijdstippen. Voor 

sporten met een buiten- en binnen seizoen  zijn te weinig mogelijkheden. Beschikbare hallen/zalen 
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van derden (onderwijsinstellingen) zijn onvoldoende beschikbaar. Bij bepaalde specifieke sporten, 

zoals turnen, ontbreekt het in de zalen aan de noodzakelijke, basale voorwaarden,  zoals een ‘valkuil’. 

Stelling 4: de Veghelse verenigingstarieven zijn nodig om binnensportverenigingen te laten 

overleven 

Verdeelde meningen, maar de boventoon is dat de betaalbaarheid,  ook van binnensport,  belangrijk 

onderdeel is van deze ambitie. Hier moet men wel toelichten, zoal bleek tijdens de stemming  in deze 

BVA, wat bedoeld wordt met de ‘Veghelse tarieven’. 

Tot zover, de bevindingen van de discussies in het algemeen. 

Het tijdpad 

Hoe gaat het proces verder? Zoals in de vorige CR bijeenkomst aangegeven : 

Begin april: overleg Gemeente en SRM over de bijgestelde sportnota en inzage van alle  

rekenmodellen van alle type sportaccommodaties (buien-, binnen- en zwemsport) 

17 april: College van B&W stuurt raadsvoorstel naar de Gemeenteraad 

24 mei: Commissie Mens & Maatschappij beoordeelt het raadsvoorstel (openbaar) 

31 mei: Gemeenteraad stelt de Sportnota vast (openbaar) 

Hierna volgt de uitwerking van de geharmoniseerde tarieven en subsidies. In de periode tussen        

17 april en 24 mei gaat de SRM met alle politieke partijen in gesprek. Primaire boodschap blijft:    

“blijf investeren in voldoende en kwalitatieve sportvoorzieningen, houd deze voor de verenigingen 

betaalbaar en geef hun de ondersteuning om hun maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven 

leveren, ook op de langere termijn”. 

Nieuwe privacywet/Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De heer Jeroen van Puijenbroek, bedrijfsjurist en eigenaar van Privacy Solutions4U, geeft een 

toelichting op de belangrijkste motieven voor vernieuwde wetgeving op dit gebied. Hij presenteert 

een aantal begrippen en beginselen waarmee iedere organisatie, die gegevens van personen beheert 

en verwerkt, te maken krijgt. Dus ook de sportvereniging. Ook laat hij zien welke acties ondernomen 

moeten worden om uiteindelijk aan deze nieuwe wet te voldoen. De voorzitter bedankt de heer van 

Puijenbroek voor zijn presentatie, waarvan de  power point presentatie bij dit verslag is gevoegd. 

Veel verenigingen hebben via hun sportbond de informatie ontvangen over de wijze waarop de 

betreffende bond de verenigingen hierbij kan helpen. De gemeente heeft inmiddels een aanbod van 

Sport Service Noord-Brabant ontvangen en doorgestuurd naar de SRM. Hierbij neemt de gemeente 

het standpunt in dat verenigingen zelf verantwoordelijk zijn om aan de wettelijke eisen in deze, te 

voldoen. Zij neemt geen voortouw en levert ook geen financiële bijdrage in de kosten.  

Rondvraag 

Wanneer sluit de gemeente individuele overeenkomsten?             

Elke vereniging kan met de gemeente in gesprek gaan over haar ‘right to challenge’. Indien de 
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vereniging bepaalde componenten  voor eigen rekening wil uitvoeren, dan worden daar afspraken 

over vastgelegd.  

Worden alle rekenmodellen voor de vaststelling van de nieuwe accommodatietarieven met alle 

verenigingen gedeeld?                

Dat kan niet door de SRM toegezegd worden. We zullen dit wel bepleiten. 

Sluiting  

De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering. 

 

Volgende Contactraad zal half mei worden gehouden! 

De uitnodiging en agenda zal tijdig worden verstuurd. 


