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Geachte raadsleden, 

Bijgevoegd aan deze mail ontvangt u een brief met betrekking tot het beleidsvoornemen om de zaalhuur in 2022 
met 15% te verhogen. 

Zoals onderbouwd en toegelicht in de brief verzoeken wij u als gemeenteraad om de wethouder opdracht te geven 
deze verhoging te schrappen vanwege de verstrekkende gevolgen voor het sportaanbod binnen de gemeente 
Woerden in zijn algemeenheid en voor de jeugd van VTC Woerden in het bijzonder. De financiële consequenties, in 
deze toch al (financieel) lastige tijden, voor ons als VTC Woerden zullen er toe leiden dat wij genoodzaakt zijn om 
minder te gaan huren om de continuïteit van de vereniging niet in het gevaar te brengen. De beoogde extra 
opbrengsten voor de gemeente Woerden worden daarmee teniet gedaan. Enige onderbouwing uwerzijds betreft 
het vaststellen van enige discrepantie in vergelijking met andere gemeenten, zonder redelijke basis van vergelijking 
van producten en diensten versus het te hanteren zaaltarief in de uitwerking. U zult begrijpen dat dit voor ons niet 
te controleren valt en in geen geval in verhouding staat tot de verstrekkende gevolgen. 

Tenslotte wil ik u vragen om ons deze brief toe te laten lichten in uw raadsvergadering bij het agendapunt ‘de 
inwoner aan het woord’. 

Alvast bedankt voor uw tijd en aandacht hiervoor, 

Met sportieve groet, 

Namens het bestuur van VTC Woerden 

[naam] 
Bestuurslid Technische Zaken 

M  +31 [mobiel nummer] 
W www.vtcwoerden.nl 
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Datum: 8 januari 2021 

Betreft: Beleidsvoornemen verhoging zaalhuur met 15% 

Geachte raadsleden, 

Nog vers in het geheugen ligt het besluit van de Gemeente Woerden om op basis van het 
Sportakkoord maatschappelijke partners en de inwoners meer te betrekken bij sportief 
bewegen. Een flinke uitdaging, met navenant budget, welke zeker ook landelijk gezien een 
positieve impact heeft om doelstelling voor meer beweging te realiseren. Onze vereniging 
juicht dit proces zeker toe.  

Echter, recent worden wij als vereniging indirect, via een uitvoerig raadsvoorstel, gericht 
op een aantal forse algemene bezuinigingen en lastenverhoging, met een enorme 
financiële impact voor burgers en instanties, in kennis gesteld van o.a. het feit dat er een 
verhoging van de zaalhuur op komst is van maar liefst 15 procent vanaf 2022. De 
argumentatie bestaat slechts uit het vaststellen van enige discrepantie zonder een 
redelijke basis van vergelijking van producten en diensten versus het te hanteren 
zaaltarief in de uitwerking. Controle daarop is zonder goede c.q. onderbouwde informatie 
niet mogelijk. 

Het is evident dat dit een enorme schok betekent voor VTC Woerden. Hierbij een korte 
toelichting in samenvatting: 

a. Jarenlang kende de gemeente Woerden een beleid om de jeugdsport te subsidiëren
en de verenigingen in staat te stellen voor jeugdsporters een redelijke contributie
te blijven hanteren. Deze regeling werd door een raadsbesluit beëindigd. De
informatie in het voorstel tot afschaffing over VTC Woerden in dit verband was
onvolledig en onjuist gepresenteerd. Via de beroepscommissie is onze vereniging
volledig in het gelijk gesteld; echter de regeling is daarna wel opgegeven.
Uiteindelijk een flink nadeel voor onze vereniging.

b. VTC Woerden is een belangrijke huurder van de Thijs van der Polshal; op grond
van het aantal uren bestond er een kortingsregeling op de zaalhuur bij het
overschrijden van een minimum aantal uren (vooraf per seizoen gecontracteerd).
Het mag duidelijk zijn dat ook deze regeling is beëindigd en de extra kosten voor
de zaal (lees vervallen korting) voor rekening van VTC Woerden zijn.
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c. In het kader van het terugbrengen van de beheerskosten van de sporthallen is o.a.
met VTC Woerden een afspraak gemaakt bepaalde taken van de beheerder over te
hevelen naar de vereniging. Voor de gemeente betekende dit een bezuiniging en
voor VTC Woerden een extra inspanning, zonder financieel voordeel. Sindsdien
hebben wij eveneens te maken met een grote terugloop in de kwaliteit van het
materiaal evenals de schoonmaak van de sporthal, met al enkele onveilige situaties
tot gevolg.

Een toelichting in cijfers: Over de afgelopen 7 jaar zijn onze kosten voor de zaalhuur met 
14% toegenomen, daarentegen is ons ledenaantal met bijna 10% afgenomen. De kosten 
aan zaalhuur per lid zijn dus zelfs met 28% toegenomen, waarbij de kwaliteit die zij 
daarvoor terug ontvangen sterk is afgenomen. Een ongekende ontwikkeling die in geen 
verhouding staat tot de argumentatie die nu wordt aangedragen met betrekking tot de 
huurverhoging. 

Hoewel ons geen oordeel past over de politieke besluitvorming welke ten grondslag 
liggen aan het algemeen financieel beleid van overheidswege, is het wel opvallend dat in 
de betere tijden geen of slechts een minimale verhoging van de lokale lasten werd 
voorgestaan in plaats van een trendmatige en/of op inflatiebasis toegepaste verhoging en 
het daardoor (kunnen) vormen van buffers en de impact van de bezuinigingen over 
wellicht een langere periode zouden kunnen plaats vinden. 

De gevolgen voor de leden van VTC Woerden specifiek 
Een exorbitante verhoging van de zaalhuur met 15% betekent voor VTC Woerden vanaf 
2022 een enorme klap. De zaalhuur bedraagt meer dan 50% van de exploitatie. Indien wij 
de bondsbijdrage aan de Nederlandse Volleybal Bond buiten beschouwing laten is dat 
percentage zelfs behoorlijk hoger. 

Netto gezien betekent dit een verhoging sec van de contributie van >11% zonder enig 
voordeel voor de leden. Kijkend met een schuin oog naar een mogelijke daling van leden 
en de financiële gevolgen van de coronacrisis is een aanpassing van de contributie op 
termijn van 15%-20% niet onrealistisch.  

In deze tijd van Corona overwegen leden hun actieve lidmaatschap te beëindigen. Geen 
sport en geen kosten. Landelijk gezien is er op dit moment al een daling van 10% van 
actieve volleyballers (gegeven van de Nevobo december 2020). Daarnaast heeft de corona 
crisis een extra negatieve impuls op de baten voor onze vereniging tot gevolg, vanwege 
een terugloop van >75% aan sponsorinkomsten en het wegvallen van de netto baten 
vanuit de Stichting Beheer Kantine. De vraag is al gesteld of dit zich ooit weer zal 
herstellen.  
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Ombuigingen kunnen vrij vertaald alleen maar minder aantal uren inhuren van de 
sporthal zijn. Op dit moment zijn wij in staat om de jeugd twee keer per week te laten 
trainen, voor senioren beperkt zich dit al tot één keer per week. Het inhuren van minder 
uren zal daarmee een direct gevolg hebben voor het aantal uren dat jeugdleden bij ons 
kunnen sporten. De jeugd vertegenwoordigd daarbij de helft van alle leden van VTC 
Woerden. Een ontwikkeling die haaks staat op het beleid van de gemeente om haar 
inwoners, en daarbij specifiek de jeugd, tot beweging te stimuleren.  

Daarnaast betekent het inhuren van minder uren direct minder netto inkomsten voor de 
gemeente Woerden. Stel ons ledenaantal loopt tot en met eind 2021 met 15% terug, dan 
zouden wij per 1-1-2022 ook 15% minder uren van de sporthal kunnen/moeten huren. 
Maar zou deze neergaande spiraal dan stoppen? Wij schatten in van niet. Met als gevolg 
nog minder inkomsten, minder sportaanbod en nog minder uren inhuur. Per saldo gaat de 
gemeente Woerden dan minder inkomsten krijgen in plaats van meer. 

Conclusie 
VTC Woerden maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen exorbitante aanpassing van 
de zaalhuur met een enorme negatieve impact voor de zaalsport in het algemeen en voor 
VTC Woerden in het bijzonder. Wij verzoeken dan ook de gemeenteraad om de wethouder 
opdracht te geven deze verhoging te schrappen. Bij een regulier doorgaan van de 
beleidsvoornemens komt vanuit het verenigingsbeleid het sportief beleid ernstig in 
gevaar. Dat staat dan nog los van de continuïteit die daarbij als vraagstuk voor het 
voetlicht komt. 

Wij verzoeken u bovenstaand verzoek en onze argumentatie kenbaar te laten maken in 
uw raadsvergadering, bij het agenda punt: de inwoner aan het woord.  

Met sportieve groet, 

Namens het bestuur van VTC Woerden, 

[naam] 
[naam]
[naam] 
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