Aan:
Van:

Leden gemeenteraad Gooise Meren
J. Koopmanschap (voorzitter Voetbalclub NVC)
E. Bosman (voorzitter Rugbyclub ’t Gooi)
M. van Wijk (voorzitter Hockeyclub Naarden)
Datum: 22 november 2020
Betreft: Harmonisatie van het beheer en tariefstelsel sportverenigingen Gooise Meren.

Geachte raadsleden,
In reactie op uw mail van 16 november jl. schrijven wij u deze brief als voorzitters van drie grote
sportclubs op het Sportpark Naarden. Wij zijn vertegenwoordiger van een groep van circa 5000 leden
en/ of ouders van jeugdleden, nagenoeg allen woonachtig binnen de Gooise Meren.
Zoals u weet is er in het kader van de Beweeg- en Sportvisie 2017 – 2021 in maart 2018 besloten dat
een belangrijk uitgangspunt voor het destijds nieuwe Gooise Meren was om te komen tot een
transparant en eenduidig tarievenbeleid voor buitensportaccommodaties. Hiertoe is een uitgebreid
onderzoek uitgevoerd en is een rapport opgeleverd op 29 mei 2019. Dit rapport gaf inzicht in de
huidige situatie en duidelijke adviezen om te komen tot een geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel
voor buitensportaccommodaties binnen de Gooise Meren. Inmiddels bijna 1,5 jaar later zijn we op
het punt aanbeland dat de uitkomsten van dit onderzoek ter besluitvorming zullen worden
aangeboden aan de gemeenteraad.
Onze reactie
Wij onderschrijven de conclusies en de aanbevelingen in het hierboven genoemde rapport
volmondig. Wij hebben daarom de afgelopen periode met de betrokken vertegenwoordigers van de
gemeente samengewerkt in het vertrouwen dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport
worden overgenomen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat wij als sportclubs op het
Sportpark Naarden significant meer betalen dan de overige sportclubs binnen de Gooise Meren. In
vergelijking met de zeven andere buitsportclubs die zijn meegenomen in het onderzoek betalen wij
gemiddeld per club circa 5 keer meer voor vergelijkbare faciliteiten. Concreet betekent dit minder
mogelijkheden voor ons als sportverenigingen op het Sportpark Naarden. Wij kunnen hierdoor al
vele jaren minder faciliteiten aanbieden aan onze leden of hebben daarvoor een aanzienlijk hogere
bijdrage aan onze leden moeten vragen dan de andere clubs binnen onze gemeente. Dit is een
ongelijkheid die naar onze mening niet valt uit te leggen binnen de Gooise Meren, waar alle inwoners
(waaronder een heel groot aantal kinderen) recht hebben op gelijke behandeling en kansen.
Recent zijn wij echter signalen gaan opvangen dat met name de clubs uit de voormalige gemeente
Bussum actief tegen de voorgestelde harmonisatie in het verweer komen. Wij zijn ongerust dat
hierdoor de beoogde harmonisatie van het beheer- en tarievenstelsel, waarvan invoering
oorspronkelijk was voorzien voor aanvang van het huidige sportseizoen, verder zal worden
vertraagd.

Wij realiseren ons dat het harmonisatietraject een complexe opdracht is die tijd nodig heeft om
zorgvuldig te worden uitgevoerd. Wij hebben daarom ons tot nu toe constructief opgesteld om één
en ander niet ingewikkelder te maken dan het al is. Anderhalf jaar na publicatie van het genoemde
rapport beginnen onze leden steeds ongeduldiger te worden en wordt de druk (ook op ons)
opgevoerd. Wij zijn van mening dat op de kortst mogelijke termijn de aanbevelingen dienen te
worden opgevolgd. Vanzelfsprekend hebben wij ook begrip voor de situatie van de zeven andere
clubs. De tweede aanbeveling uit het rapport (“maatwerk voor individuele verenigingen”) zou in onze
optiek voldoende handvatten moeten bieden om harmonisatie ook voor deze clubs mogelijk te
maken.
Wij lichten onze reactie graag verder toe tijdens de politieke avond op 2 december en zien er naar uit
om samen te werken met de gemeente bij de invoering van het Raadsvoorstel Harmonisatie Beheeren tariefstelsel Buitensport.
Met vriendelijke groet,

Voorzitter
Voetbalclub NVC

Voorzitter
Rugbyclub ’t Gooi

Voorzitter
Hockeyclub Naarden

