
Beste raadsleden, 

Hartelijk dank voor jullie tijd en aandacht. Mijn naam is Joost Roede en ik ben bestuurslid van 
volleybalvereniging VTC Woerden. Eind vorig jaar hebben wij van het sportoverleg vernomen dat de 
gemeenteraad middels een akkoord op het raadsvoorstel ‘Strategische heroriëntatie’ mede heeft 
besloten dat per 1 januari 2022 de zaalhuur voor alle binnensportverenigingen met 15% zal 
toenemen. 

U heeft allen van ons de brief ontvangen waarin wij u als raad vragen alsnog opdracht te geven om 
deze huurverhoging uit het maatregelenpakket behorend bij het raadsvoorstel te schrappen.  

Graag maak ik van dit moment gebruik om dit verzoek en de belangrijkste onderbouwing nogmaals 
onder de aandacht te brengen en eventuele vragen naar aanleiding van de brief te beantwoorden. 

Het doel van de maatregel is het genereren van extra inkomsten, waarbij als argumentatie de 
zaalhuren in de omliggende gemeentes worden opgevoerd. Er wordt daarbij niet naar de 
prijs/kwaliteit verhouding gekeken en de gedane constatering wordt verder niet toegelicht of 
onderbouwd. Er wordt dan ook voorbijgegaan aan de gevolgen die dit zal hebben voor de 
binnensport in Woerden  en staat daarmee ook lijnrecht tegenover het Sportbeleid 2015 – 2024 van 
de gemeente. 

Voor VTC Woerden beslaat de zaalhuur 50% van de exploitatiekosten. Een huurverhoging van 15% 
komt daarbij nog eens boven op de negatieve prijs/kwaliteit ontwikkeling van de afgelopen jaren en 
de grote gevolgen die Corona al heeft: 

- Over de afgelopen 7 jaar zijn de kosten aan zaalhuur per lid met 28% toegenomen 
- Sterke afname aan kwaliteit: gebrekkig materiaal en beperkte schoonmaak, daarnaast 

hebben we een deel van de beheertaken overgenomen. 
- Een daling van de inkomsten uit sponsoring en de kantine van ca 75% 
- Een afname van het aantal leden t.g.v. corona (landelijk al 10%) 

Dit heeft voor de leden tot gevolg: 

- Een contributieverhoging van ca. 20%  
- Het tot 15% minder inhuren van de sporthal, met minder sporten voor de jeugd tot gevolg. 

Kortom, deze beslissing leidt niet tot extra geld, maar tot minder sport voor de Woerdense jeugd. 
Dus enerzijds hierbij ons verzoek aan de gemeenteraad om opdracht te geven deze huurverhoging 
uit het maatregelen pakket te schrappen en anderzijds ons voorstel om er gezamenlijk voor te zorgen 
dat de inwoners van Woerden blijven sporten. 

Ik dank u voor uw tijd en aandacht. 


