
Uitgesproken tekst bij inspraakronde Gemeenteraad op 11 mei 2021 – Sylvia van Waveren, 

namens Korfbalvereniging, Voetbalvereniging, Volleybalvereniging, Buurtsportcoaches, Longa

Op 22 maart 2021, brief gestuurd aan Gemeenteraad Gemeente Woudenberg, namens VV, KV, 

Volleybal, Longa.

Onze overtuiging vanuit het belang van de sport

 De noodzaak om tot substantiële bezuinigingen te komen was en is ons duidelijk. 

 Tegelijkertijd hebben wij de stellige overtuiging dat, zeker in de huidige tijd, de lokale sport daar 

niet de dupe van mag worden. 

 Met name de jeugd in Woudenberg verdient betaalbare sportfaciliteiten

 We bevinden ons in een periode waarin veel sportverenigingen het water aan de lippen staat.

Bezwaren over de procesgang van de bezuinigingsdialoog

 Jonathan Riezebosch is bereid gevonden om als onze vertegenwoordiger op te treden namens 

onze sportverenigingen (en had dus een veel grotere stem dan slechts 1).

 Vanuit de dialoog is een reeks bezuinigingsvoorstellen gedaan en bleek dat de deelnemers aan 

de dialoog over deze voorstellen moesten stemmen. 

 De deelnemers in de dialoog zijn geen representatieve afspiegeling van Woudenberg, komen 

soms niet eens uit het dorp, komen op voor hun eigen belangen, en kunnen de soms grote 

maatschappelijk gevolgen niet goed inschatten.

 Jonathan Riezebosch, Nico van den Berg en een aantal andere deelnemers hebben zich daarom 

aan de stemming onttrokken. 

Bezwaren voor de sport/sportvereniging in Woudenberg

 Als sportverengingen zijn wij in de laatste bezuinigingsdialoog van 2014 ook al gekort en wij zijn 

van mening dat wij nu niet weer gekort kunnen worden

 Sterker nog, in één van de eerste meetings van de huidige bezuinigingsdialoog is zelfs benoemd 

dat de partijen die de laatste bezuinigingsdialoog van 2014 ook al zijn gekort, nu zouden worden 

ontzien.

 Daarnaast zijn wij er stellig van overtuigd dat we als samenleving in de huidige COVID-19 periode 

in een enorme gezondheidscrisis zitten en dat er dus juist in deze tijd niet bezuinigd kan en mag 

worden op de sport! 

Gevolgen voor de verenigingen als subsidies geheel of gedeeltelijk verdwijnen

 De verenigingen drijven nu al stuk voor stuk op het maximaal aantal vrijwilligers, daar zit geen 

rek meer in

 De sport accomodaties worden reeds maximaal benut voor andere maatschappelijke partijen, 

zoals de SNO.

 Een onmiddellijk gevolg van een bezuiniging door de Gemeente Woudenberg op sport betekent 

daarom dat de verenigingen hun contributies zullen moeten gaan verhogen

 Dat vooral jeugdleden zullen gaan opzeggen 

 Dat er dus minder zal worden gesport, vooral bij de jeugd

 Met als resultaat dat er meer gezondheidsklachten bij de Woudenbergse burgers zullen 

ontstaan, van jong tot oud.



Belangrijk dubbeleffect

 Dit effect zal nog verder versterkt kan worden wanneer ook de beide sport gerelateerde 

stichtingen, de Stichting ABC en de Stichting Beheer Sportvelden, gekort worden in de subsidies. 

 Zij zullen niet anders kunnen dan dit door te vertalen in een verhoging van de huur van de velden 

c.q. zalen. 

 Wat wederom dus leidt tot een verhoging van de contributies

 Een vicieuze cirkel waar we met z’n allen niet in terecht willen komen. 

Ons nadrukkelijk verzoek aan gemeenteraad 

 Om deze component van het bezuinigen op de sport uit de bezuinigingsvoorstellen te schrappen

 Om met name de jeugd in Woudenberg te ondersteunen met betaalbare sport


