
Voorzitter, hartelijk bedankt dat ik hier mag inspreken. Mijn naam is 

Marcel Zoete en ben voorzitter van Voetbalvereniging Oranje-Wit 

oftewel VOW Zijtaart. 

Geachte Commissieleden, 

Wij beseffen terdege dat er bij de naderende harmonisatie van het 

sportbeleid niet alle sportverenigingen tevreden zouden zijn maar 

wanneer de uiteindelijke betalingen richting de gemeente redelijk 

zouden zijn, kan iedereen er mee leven.  

In alle voorafgaande sessies betreffende deze sportnota werd 

telkenmale gesproken hoe belangrijk sporten voor deze 

maatschappij is en hoe belangrijk dat de gemeente Meierijstad dit 

ook vindt. Dus wij van VOW hadden hoop dat dit ook zou resulteren 

in een sportvriendelijk beleid. In dat kader was het ook fijn te horen 

dat in een van de sessie was aangegeven dat de grotere 

verenigingen bereid waren meer geld te betalen om op deze manier 

de kleinere verenigingen te ondersteunen. Solidariteit. Op deze 

manier kunnen we met z’n allen het grotere doel realiseren om 

sporten voor de jeugd en andere doelgroepen bereikbaar te maken. 

Wij van VOW onderschrijven het belang van sporten en daarom is 

ons beleid er altijd op gestoeld om er voor te zorgen dat de 

contributie betaalbaar blijft. Ook voor ouders met meerdere 

kinderen moet het mogelijk gehouden worden om hun kind te laten 

deelnemen aan een sport. In een dorp als Zijtaart is natuurlijk het 

aanbod aan een diversiteit van sporten erg laag en daarom is het 

juist in het belang van ouder en kind dat de contributie betaalbaar 

blijft.  

Wij halen iets meer dan € 29.000,- aan contributie op. Hiervan 

maken we € 8400,- over naar de KNVB en voor de onroerend zaken 

belasting betalen we € 3500,- dus als we nu het bedrag betalen zoals 

in de nu voor u liggende nota is vermeld houden we precies € 1000,- 

van al deze contributie over voor het gehele jaar. 

Ik hoop dat u begrijpt dat een verhoging van 60% conform deze nota 

voor ons niet te dragen is. 

Ja, we krijgen voor deze € 6000,- het grootonderhoud terug. Maar 

voor het onderhoud is vorig jaar slechts een fractie uitgegeven. Door 

de vele vrijwilligers is er altijd wel iemand die een kraan over heeft 

en een ander een uurtje om deze te installeren. 

Wij kunnen deze bizarre verhoging niet goed maken met een 

contributieverhoging. Deze € 6000,- is voor de gemeente niets, maar 

voor ons kan het de kop kosten. 

Als we langzaam aan naar die € 16000,- groeien, dus inclusief 

aanwenden van het frictiebudget, moet de komende drie jaar  de 



contributie elk jaar met bijna 15% stijgen. Dit is absoluut 

onwenselijk. 

Wij begrijpen zoals eerder aangegeven dat het onmogelijk is om 

iedereen tevreden te stellen maar wij hebben geen grote sponsoren, 

zoals bij andere voetbalverenigingen, die even dit bedrag kunnen bij 

supleren maar bovenal, dit krijgen wij niet uitgelegd aan onze leden! 

Echter, indien uiteindelijk de contributie zo fors omhoog moet, zal 

dit grote consequenties hebben voor het voortbestaan van de 

vereniging. 

In 2011 dreigde er al een faillissement doordat er te weinig 

inkomsten waren en doordat alle vrijwilligers ontzettend hard 

gewerkt hebben, heeft Zijtaart nog altijd een voetbalclub met heel 

veel actieve leden. En dat moeten we vooral ook behouden. 

De goed onderhouden voetbalvelden worden niet alleen gebruikt 

door onze eigen leden maar ook ter beschikking gesteld aan Jong 

Nederland, Ouderen bonden en de lagere school Edith Stein. Binnen 

de grenzen van Zijtaart is voor deze sportieve activiteiten geen 

andere locatie beschikbaar. Dus ook buiten het belang van de eigen 

leden is de sociale toegevoegde waarde op dit gebied ook 

waardevol voor een dorp als Zijtaart. 

Het verdisconteren van deze € 6000,- met de contributie zal 

uiteindelijk leiden tot een enorme afname van het ledenaantal. 

Immers,voor de dan geldende bedragen kan je vele duurdere   

sporten buiten Zijtaart beoefenen en/ of kunnen de ouders dit 

gewoonweg niet meer betalen.  

Met andere woorden juist met dit beleid zorgt de gemeente er voor 

dat uiteindelijk vele Zijtaartse jongeren niet meer actief kunnen 

sporten en dit staat toch haaks op de insteek dat we met z’n allen 

moeten zorgen dat we juist bewegen. Van jong tot oud. 

Onze accommodatiesubsidie is vanaf de crisisjaren al enorm 

verlaagd dus deze enorme voorliggende verhoging is niet meer te 

dragen voor de club. 

Wij hopen dat u zich realiseert dat de voorstellen zoals hierin 

beschreven niet alleen voor onze vereniging maar voor andere 

verenigingen hopeloos verkeerd kunnen uitvallen en hoop dat u 

zoals de heer Roovers reeds zei bij de voorlopige presentatie in St-

Oedenrode, aan de knoppen gaat draaien voor de uiteindelijke 

subsidie want met deze nota wordt het voortaan voetbal spelen op 

de computer, lui in de bank. 

 

Dank u voor uw aandacht. 


