
 
 
 
Geacht college, 
  
Afgelopen maandag ontvingen wij een email (zie hieronder) van een aantal enthousiaste 
inwoners van Woerden die tegen een probleem aanlopen. Het betreft een groep inwoners 
van met name de Schilderswijk, die onder de noemer “Sportief2000” spontaan en adhoc 
bewegingsactiviteiten uitvoert. Omdat zij geen officiële vereniging zijn, vallen ze 
organisatorisch tussen wal en schip. Het gaat dan vooral om het praktisch gebruik van 
accommodaties en de administratieve verplichtingen. De fractie van ChristenUnie/SGP vind 
dat het belangrijk dat dit soort initiatieven mogelijk gemaakt worden.  
 
Graag stellen wij u daarom een tweetal vragen, met als doel u uit te dagen de handschoen 
op te pakken en te zorgen dat initiatieven zoals deze mogelijk zijn en blijven. 
  
1.    Bent u bereid om met deze groep mensen in gesprek te treden en gezamenlijk te komen 
tot een oplossing? 
2.    Is het u bekend of een soortgelijk probleem vaker voorkomt? 
  
We begrijpen dat u vanavond geen uitvoerig antwoord kunt geven, maar hopen dat u toch 
bereid bent de vragen te beantwoorden voor zover op dit moment mogelijk.  
  
Namens de fractie ChristenUnie/SGP 
  
Simon Brouwer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Geacht College, Geachte Raad,  
 
Als wij onze stad in rijden staat er een bord ‘Woerden beweegt’.  
 
Wij , Sportief2000, zijn een stel goed willende burgers uit met name de Schilderswijk, die het 
belangrijk en vooral leuk vinden om met elkaar te bewegen. Dit gaat spontaan. Begin van de 
maandagavond gaat er een mailtje uit dat we die avond weer volleybal spelen vanaf 9 uur. Wij zijn 
geen vereniging en kennen geen lidmaatschap, geen bestuur en geen verplichtingen.  
 
Je komt als je kunt en als je het leuk vindt en voor die avond betaal je. De jongste is 15 en de oudste 
is bijna 60. Vaak ouder(s) met kind(eren). De samenstelling en het aantal verschilt. Soms zijn we met 
6 personen maar meestal met tussen de 12 en 16 personen. En heel soms zijn we met te weinig 
mensen om te spelen. Desondanks bestaan we al vanaf 1998! Ruim 16 jaar!  
 
Echter, het valt niet meer mee om ons staande en levensvatbaar te houden onder het geweld van de 
verdere professionalisering van de gemeentelijke overheid. De gemeente houdt geen rekening met 
burgers die wat willen en gaat er vanuit dat er alleen maar verenigingen zijn met een bestuur,  
secretaris etc. Wij zijn dit niet, en willen en kunnen dit niet met ons clubje verwezenlijken. Mensen die 
meer of beter willen spelen stromen door naar een reguliere vereniging en andersom, mensen die 
daar hun draai niet kunnen vinden, spelen bij ons.  
 
Vroeger, zeg maar zo 5 jaar geleden was die nog prima te doen. We gingen tweemaal per jaar naar 
het gemeentehuis om contant af te rekenen. Dat dit niet meer kan is begrijpelijk dus moesten we een 
naam verzinnen en een rekening bij de bank openen, maar dan komt er voor ons meer dan 50 euro 
extra kosten voor de bank bij. Als we vroeger wat wilden of afspraken maakten, dan ging dat in 
mondeling / telefonisch overleg. Gewoon simpel en eenvoudig.  
 
Gelet op het bovenstaande willen wij de gemeente graag het volgende onder de aandacht brengen:  
 
1. Wij kunnen de huurovereenkomsten voor een jaar vooruit formeel niet tekenen, want wij zijn geen 
vereniging of stichting.  
 
2. Dit geldt ook vooral voor de vakanties. Ondanks dat we over de sleutel beschikken en de code van 
de zone gang en gymzaal, moeten we in de vakanties uitwijken naar een andere locatie en dit moeten 
we van te voren aangeven.  
 
Hiervoor hebben wij niet het inzicht en daarom kunnen wij de financiële verplichting niet aangaan. 
Voor ons was het altijd een middel om met onze kinderen in de vakantie samen bezig te zijn, vooral 
diegenen die niet op vakantie zijn/kunnen. Voor ons clubje betekende dit meestal de financiële 
compensatie voor de uitgevallen avonden.  
 
Ik heb er met diversen mensen en instellingen (Wijkplatform, Gebouwenbeheer/Vastgoed, etc.) 
gesproken, maar werd altijd fijn het bos in gestuurd. Met dit soort spontane initiatieven weet men geen 
raad. Het past niet in een hokje dus hebben we er geen oplossing voor. Wij zouden graag verder 
willen als volleybalclubje dat laagdrempelig is en waar naast bewegen het vooral ook gezellig is en 
oog voor de onderlinge sociale contacten. Ik denk dat we hierin ook zeker een maatschappelijke 
functie vervullen.  
 
Graag horen wij van u als bestuur van deze mooie gemeente of er nog plaats is voor een stel 
goedwillende burgers die graag willen bewegen (en dit zelf bekostigen) en zo ja, zou de gemeente het 
weer wat simpelere en eenvoudiger kunnen maken? Vooral voor de vakanties? 


