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Edelachtbaar College, 

 
In een ingelaste vergadering van de Sportraad Altena hebben we overlegd over: 

- ons advies inzake Harmonisatie subsidies, 
- ons advies inzake de Accommodatienota. 

 
Voor alles willen we onze waardering en bewondering uitspreken over het verrichte en 
gepresenteerde werk. 
Mevrouw Gerty Vonk heeft ons een helder en duidelijk beeld geschetst van de plannen, 
de consequenties alsmede de mogelijkheden voor alternatieven. 
De voorstellen komen ons eenvoudig en goed voor. 

 
In grote lijnen kunnen we de uitgebrachte stukken onderschrijven. 
We stellen u de volgende aanbevelingen en aanvullingen voor: 
 
Inzake Harmonisatie subsidies: 
 
In de vergadering bleef onduidelijkheid bestaan over de gepresenteerde cijfermatige 
consequenties van de verschillende scenario’s. We hebben mevrouw Vonk nog om nadere 

toelichting verzocht. 
We missen onder meer hierin het een jaar geleden gehanteerde uitgangspunt voor 
handhaving van het totaalbudget van subsidie ter grootte van ± € 435.000. 
 
Wel moge duidelijk zijn dat de Sportraad graag mede ondersteunt om te gaan voor 
scenario 2, te meer omdat in dit scenario de negatieve gevolgen voor menig vereniging 
het kleinst zijn. 
 
We dringen echter aan op een goede achtervang voor de verenigingen die aanzienlijk 
minder (basis)subsidie zullen verkrijgen. 
 
Een goede achtervang waarbij enerzijds de verenigingen assistentie kunnen verkrijgen 
om begrotingsaanpassingen in te voeren maar anderzijds ook bij het verkrijgen van 
stimuleringssubsidie die mee kan helpen een mogelijk deficit voor een vereniging te 

bestrijden. 
In deze is een goede communicatie naar verenigingen dringend aan te bevelen. 
De Sportraad wil ook actief zijn om verenigingen te ondersteunen voor het verkrijgen van 
de benodigde projectsubsidies. 
 
Inzake de (gevolgen van de) Accommodatienota: 
 
Het is duidelijk dat we in onze adviezen ons beperken voor de gevolgen voor de 

sportverenigingen. 



 
Tekstueel zagen we graag dat “amateuristische sportbeoefening” gewijzigd wordt in 
“amateur sportbeoefening” 
 
We mogen u adviseren ook voor de invoering van deze nota een overgangsregeling vast 

te stellen. 
 
Een nader onderzoek naar de situatie van de 3 meest getroffen verenigingen lijkt 
noodzakelijk en wat ons betreft ook dringend gewenst. 
 
Voor de toelichting op de te hanteren tarieven lijkt het ons zeer gewenst om de hoogte 
van lokaal te hanteren tarieven duidelijk te plaatsen naast de (hogere) tarieven uit de 

naastgelegen regio’s om de acceptatie ervan te versoepelen. 
 
We mogen u verder adviseren de invoering van de nieuwe tarieven gefaseerd te laten 
plaats vinden. 
 
 
We hopen hiermee een goede bijdrage geleverd te hebben voor een door allen 

gewenst(e), goed(e) en duidelijk(e) Subsidiebeleid en Accommodatienota. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sportraad Altena 
 
 
Aart Geurtsen    Jan Bel 
Voorzitter    Secretaris 


