Verslag bijeenkomst zaalsportverenigingen 2 juni 2022
Aanwezig: Badminton Club Lewenborg, Korfbalvereniging Hoogkerk, Volleybalvereniging Oranje Nassau, Badmintonvereniging BC GO!, Volleybalvereniging Olympia, Groninger Korfbalvereniging NIC, Badminton Vereniging Novum, Basketbalvereniging Celeritas Donar, Tafeltennis GTTC, Roller Derby Groningen, handbalvereniging V&S, bestuur Sportkoepel
M.K.A.: BVG, Club Brothers, GSVV Veracles, volleybalvereniging Exstudiantes
Opening
Voorzitter van de Sportkoepel Bram Reudink heet de aanwezigen welkom en spreekt
er zijn tevredenheid over uit dat we na de moeizame corona-periode weer ‘live’ kunnen samenkomen. Vervolgens gaat hij in op een aantal dossiers waar het bestuur van
de Sportkoepel bij betrokken is, die van belang zijn voor zaalsportverenigingen.
- Onderhandelingsdossier. Nadat bekend is geworden welke partijen met elkaar een
coalitie vormen in de gemeente Groningen, heeft de Sportkoepel een onderhandelingsdossier ingediend. Hierin geeft de Sportkoepel aan welke onderwerpen volgens
de koepel de komende coalitieperiode moeten worden aangepakt. (Zie bijlage 1)
- Parkeerproblematiek. Onlangs is in een aantal wijken buiten de schil rond de binnen
stad betaald parkeren ingevoerd. Sportverenigingen hebben daar last van: extra
kosten voor vrijwilligers, spelers, bezoekers en bezoekende wedstrijdteams. De
Sportkoepel is in overleg met de gemeente om te bezien of er mogelijkheden zijn de
gevolgen voor sportverenigingen te verlichten.
Een aantal verenigingen geeft aan tegen de parkeerproblematiek op te lopen. Afgesproken wordt dit aan de secretaris van de Sportkoepel te melden, zodat het aan de
gemeente kan worden doorgegeven.
- Gelijkspeelveld. Dit is een dossier waar de Sportkoepel al heel lang mee bezig is,
vooral betreffende veldsporten omdat daarbij sprake was van grote ongelijkheid
(sommige verenigen betaalden wel energie, anderen niet of veel minder, sommige
betaalden wel OZB, vergelijkbare verenigingen niet of veel minder). Het bestuur van
de Sportkoepel is er benieuwd naar of er ook binnen de zaalsporten sprake is van
een ongeluk speelveld. Er wordt gewezen op verenigingen die door gebrek aan gemeentelijke capaciteit ruimte huren bij Alfa, Gomarus, etc. waar hogere tarieven
betaald moeten worden dan bij de gemeente. Dit terwijl de gemeente deze accommodaties wel meerekent in de totale zaalcapaciteit.
- Kardinge. Sportcentrum Kardinge is heel nodig aan vernieuwing toe. Er worden
plannen ontwikkeld om deze vernieuwing niet tot het sportcentrum te beperken,
maar een complete vitaliteitscampus op te zetten, met woonruimte, bedrijfsruimte,
recreatie en sport. Voor de Sportkoepel, die deel uitmaakt van een expertgroep in
deze, is het van belang dat de planning van sportvoorziening niet ondergeschikt
wordt aan andere functies. Er zal scherp op worden toegezien dat water zwem- en
watersporten goed bedeeld worden en dat de mogelijkheid van een sporthal wordt
meegenomen.
- Sportparkmanagement. Verenigingsondersteuning is de laatste jaren afgebouwd
binnen de gemeentebegroting, maar er is iets nieuws voor in de plaats gekomen: de
sportparkmanager. Sinds kort loopt er een pilot op Corpus den Hoorn. De sportparkmanager is de spin in het web op een sportpark, verbindt verenigingen met el-

kaar, helpt verenigingen in contact met de wijk nieuwe doelgroepen aan te boren,
helpt de wijk gebruik te maken van demogelijkheden van het sportpark, etc. De
gemeente is voornemens een tweede sportparkmanager aan te stellen. De Sportkoepel maakt zich er sterk voor daarvoor een sportpark te kiezen, waarbij zich op
korte afstand een of meer zaalsportverenigingen bevinden, zodat ook zaalsporten
van de komst van sportparkmanagement kunnen profiteren.
- Sportakkoord: budget voor verenigingen. Door het rijk is geld ter beschikking gesteld voor sportverenigingen die initiatieven opzetten om niet sportende mensen
aan het bewegen te krijgen In Groningen is nog een gedeelte van het budget 2022
beschikbaar..De Sportkoepel maakt deel uit van de 'kopgroep Lokaal Sportakkoord ',
die de verdeling van deze gelden verzorgt. Er zijn nog mogelijkheden voor verenigingen om een beroep te doen op deze gelden door bijvoorbeeld mee te doen met
de Nationale Sportweek De bijdrage betreft € 500 (https://sport050.nl/evenementen/nationale-sportweek/nsw-op-de-sportclub/)
- Daarnaast is het altijd mogelijk om specifieke plannen voor te leggen aan de genoemde kopgroep. Plannen of vragen over ondersteuning vanuit het Sportakkoord
kunnen worden ingediend bij Edith Frijlink per mail edith@sportsparkz.nl

- Gebiedsontwikkeling. Binnen het thema ‘gebiedsontwikkeling’ staat een aantal plannen op stapel nieuwe wijken te realiseren en bestaande wijken verder te ontwikkelen, o.a. Suikerzijde, De Held, Eemskanaalzône. Voor zaalsportverenigingen is het
interessant dat in de uitbreiding van Meerstad is voorzien in een sportzaal; de gemeente heeft aangegeven verenigingen te willen laten meedenken over invulling/
benutting.

IABB
Na deze update op lopende dossiers van de voorzitter licht secretaris Ad Molenaar het
IABB-project inhoudelijk toe (Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport). Een externe projectgroep heeft het rapport opgesteld; de Sportkoepel was er binnen een klankbordgroep bij betrokken.
Het doel van het IABB was een beeld te vormen van wenselijke maatregelen om bewegingsonderwijs en binnensport op langere termijn adequaat te faciliteren. De huidige portefeuille gymzalen, sporthallen en -zalen is in kaart gebracht en beoordeeld.
Deze inventarisatie leverde het volgende op:
1. Een aantal binnensportaccommodaties dient op korte termijn vervanging of gerenoveerd te worden;
2. De leeftijd en bouwperiode heeft z’n weerslag op de kwaliteit voor een aanzienlijk
deel van huidige portefeuille;
3. De kwaliteit zal in de toekomst verder verslechteren wanneer geen adequate maatregelen worden genomen.
De projectgroep stelt dat als de gemeente optimale uitvoering geeft aan de ambities
zoals verwoord in de Sport- en Beweegvisie 2021+ , namelijk verjonging van de portefeuille dan houdt dit het volgende in: een forse investering in vervanging en uitbreiding van € 136 miljoen en een toename van de jaarlasten voor de sportaccommodaties van € 7,7 miljoen.
Een lager vernieuwingstempo met als ondergrens het consolideren van de huidige
leeftijd -om te voorkomen dat de huidige portefeuille niet verder verslechtert- vereist
nog steeds investeringsopgave van € 109 miljoen en een toename van de jaarlasten
met € 6,3 miljoen.
Het is duidelijk dat een fors deel van de benodigde kosten gefinancierd moeten worden uit de onderwijsbegroting, maar uitvoering van zelfs het minst dure scenario
vergt een forse impuls in de sportbegroting. Het nieuw te vormen college van B&W zal
de knoop moeten doorhakken.
Een voor de zaalsporten positief aspect van het IABB is de aandacht voor ‘koppelkansen’: er gaat dan niet afzonderlijk voor onderwijs of sport gebouwd worden, maar er

wordt gestreefd naar integratie van voorzieningen; zo kan bijvoorbeeld clustering van
gymzalen tot sportzalen (twee gymzaal-delen) en sporthallen (drie gymzaal-delen)
bijdragen aan het beter benutten van capaciteit. [zie bijlage 1].
Er is niet veel discussie, maar één voor alle geldende wens: meer zaalcapaciteit.
Vrijwilligersproblematiek
Het volgende onderwerp is de vrijwilligersproblematiek. De aanwezige verenigingen
herkennen de al eerder uitgesproken problematiek: er zijn wel vrijwilligers te vinden
voor projecten zoals een toernooitje organiseren, maar structurele posities (bestuur,
commissies, onbezoldigde trainers) zijn moeilijk te vinden. Er wordt zelfs gewach van
gemaakt dat er door de corona-pauzes vrijwilligers zijn afgehaakt. Natuurlijk krijgen
verenigingen te maken met gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen (24-uurs
economie, partners die beiden werken, consumptieve opstelling leden, etc.) waar zij
geen invloed op hebben, maar wat kan er gedaan worden om ervoor te zorgen dat de
problematiek toch wordt aangepakt?
Er komen diverse suggesties. Een belangrijke betreft veel meer samenwerking tussen
verenigingen. Door samen te werken kan schaalvergroting worden bewerkstelligd. Zo
zouden trainers door meer verenigingen kunnen worden aangetrokken. Nogal wat
verenigingen zijn te klein om door het onderwijs aangeboden stagiaires te kunnen opvangen, maar door samen te werken zou dit wel mogelijk zijn. Maar ook bestuurlijk
zouden verenigingen meer moeten samenwerken om zo schaalvoordelen te bereiken.
Zelfs het komen tot omni-verenigingen wordt gesuggereerd.
Gepensioneerden hebben over het algemeen tijd meer tijd om vrijwilligerswerk te
doen dan werkende ouders. Hoe houd je hen bij de club? Sportaanbod voor deze
groep opzetten, is een goede suggestie. In het voetbal is voor oud-spelers het walking
voetbal gecreëerd.
Een deel van de taken die bestuursleden uitvoeren, kan extern worden ingekocht.
Verschillende verenigingen besteden hun financiële administratie en/of hun ledenadministratie uit (Huis voor de Sport).
Er is verschil van mening over het betalen van vrijwilligers. Er zijn verenigingen die al
meer betalen dan de vrijwilligersvergoeding, maar er zijn ook verenigingen die niet
willen betalen, juist omdat zij een vereniging zijn. Ook over de ‘boeteclausule’ (leden
die geen vrijwilligerswerk doen betalen extra contributie) zijn de verenigingen verdeeld.
Voorzitter Reudink wijst erop dat het krijgen van voldoende vrijwilligers zich niet beperkt tot de verenigingen, ook het bestuur van de Sportkoepel loopt er tegenop: er is
al bijna een jaar een vacature voor een nieuw bestuurslid, het liefst iemand uit de
zaalsporten.
Dan nog een aantal zaken die zaalverenigingen bezighouden of waar zij tegenaan lopen:
- De meeste verenigingen zouden het zeer op prijs stellen thuis te zijn in één sporthal/-zaal of in ieder geval een eigen hoekje te hebben op een van de locaties waar
zij wedstrijden spelen/trainen.
- Verschillende verenigingen ervaren schoonmaakproblemen in de zaal, vooral na gebruik door scholen.
- Er zijn (te) weinig zaalaccommodaties met kantinefaciliteiten en als die er al is, is
deze vaak gesloten.
Voorzitter Bram Reudink sluit rond half tien het formele deel van de bijeenkomst af.
Hij dankt Celeritas-Donar voor het beschikbaar stellen van de kantine en stelt nog een
onderwerp aan de orde. De Sportkoepel wil graag intensiever contact met de achterban. Een klankbordgroep zaalsporten zou heel mooi zijn. De corona-periode heeft ons
geleerd, dat we daarvoor niet fysiek bij elkaar hoeven komen: Skype en Teams zijn
uitstekend geschikt, maar ook een app-groep zou welkom zijn.

