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de raadsleden van de gemeente Woerden
verzoek tot meegeven van kaders aan het College zodat de absolute
financiële bijdrage van AV Clytoneus niet stijgt en wij als vereniging
kunnen blijven bestaan.
ten behoeve van de commissievergadering 14 november 2017

Als voorzitter van AV Clytoneus wil ik dit inspreekmoment gebruiken omdat het voor onze vereniging van
levensbelang is dat er rekening wordt gehouden met onze helaas unieke situatie.
U heeft als Raad de vorige maand al richtlijnen meegegeven aan het College voor de verdere uitwerking, waarbij
u veel oog heeft getoond voor de draagkracht van de sportverenigingen. Wij merken dat u allen sport en de
sportverenigingen in de gemeente Woerden een warm hart toedraagt en zijn blij met de toen breed gesteunde en
aangenomen motie.
Wij hebben geen kunstgrasvelden en de grote gevolgen voor onze vereniging komen dan ook niet door de infillkeuzes maar door de systematiek van de herijking van de sporttarieven. Het financieel model is gebaseerd op
een bijdrage van de verenigingen op basis van een percentage. Zoals ook in de stukken voor deze
commissievergadering staat, is onze huidige bijdrage is € 18.201. De beschreven stijging in 2019 naar € 47.391 is
meer dan 2,5 keer zoveel. Uit de stukken wordt duidelijk dat dit komt doordat vervanging van de atletiekbaan
(bijna 1,3 miljoen) die in tegenstelling tot 2013, nu in 2017 wel wordt meegenomen.
Dit is niet te doen voor ons. AV Clytoneus kan op dit moment net financieel evenwichtig draaien. Wij zijn echt niet
financieel draagkrachtig genoeg om meer dan het absolute bedrag van €18.201 te kunnen afdragen en een
gezonde vereniging te blijven. Onze contributies bieden geen ruimte voor verhoging en – vergelijkbaar met de
verenigingen om ons heen- goed toegankelijk te blijven als vereniging. Overigens is er wel een besluit nodig in
2018, want bij ongewijzigd beleid zal vanaf 1 januari 2019 onze bijdrage dus inderdaad zo enorm omhoog gaan.
De baan is een absolute voorwaarde om het diverse sportaanbod aan te kunnen blijven bieden, ook aan
kwetsbare groepen. Dit diverse sportaanbod maakt AV Clytoneus ook tot een unieke sportvereniging in Woerden.
Wij zorgen voor een breed en divers sportaanbod. Wij hebben ongeveer 680 leden. Vanaf 3 jaar is erbij ons
peuterpret, is er een speciaal aanbod voor autistische kinderen, hebben wij een grote groep wandelaars op
diverse niveaus en ook voor ouderen met een fysieke beperking hebben we een speciale wandelgroep. We
hebben een grote triatlongroep, veel trimlopers en een volwaardig atletiekaanbod voor jeugd en volwassenen.
De baan die daarvoor nodig is, is eveneens uniek in zijn soort in Woerden en noodzakelijk voor ons sportaanbod.
Onder de naam van de infillkeuze bleek dus eveneens een sporttarievenherijking doorgevoerd te worden, die
voor onze vereniging zonder infillperikelen, zeer grote gevolgen kan hebben. Die zijn gelukkig zowel door het
College, als door u als Raad ook gezien. In de stukken staan echter nu nog geen concrete uitwerkingen of
scenario’s die rekening houden met onze situatie.
Wij zijn als bestuur verantwoordelijk voor een gezonde vereniging, voor veilige en goede sportfaciliteiten voor
onze leden, en wij willen ons steentje bijdragen aan een divers en breed toegankelijk sportaanbod voor de
inwoners van onze gemeente. Ook wordt onze accommodatie bijvoorbeeld gebruikt door heel veel scholen in
Woerden ten behoeve van sportlessen en grotere activiteiten als sportdagen en organiseren wij breed
toegankelijke activiteiten zoals de Singelloop, de knotwilgenloop en open wedstrijden.
Wij vragen aan u als Raad het College kaders mee te geven, die er voor zorgen dat ook de financiële bijdrage
voor onze vereniging AV Clytoneus niet stijgt, zodat wij in staat gesteld worden op een verantwoorde manier bij te
dragen aan een divers en toegankelijk sportaanbod.
Voor zover wij nu uit de stukken begrijpen vraagt dat om een maatwerkoplossing en bent u nu degenen die door
het aangeven van kaders aan het College, kan formuleren dat ook voor AV Clytoneus de absolute financiële
bijdrage niet mag stijgen.
Dank voor de mogelijkheid om deze hartenkreet vanuit AV Clytoneus te mogen benadrukken.
Janine Jongepier (voorzitter AV Clytoneus)

