
 
 
 
 
 
email:   secretaris@sportfedeartiesoest.nl 
website:   www.sportfederatiesoest.nl 
Postadres:  Clauslaan 15 
   3761 CX Soest. 
   
 
Aan mevrouw J. van Berkel, wethouder Bewegen, 
Postbus 2000 
3760 CA Soest. 
 
 
 
Soest, 27 december 2013. 
 
Betreft: Ongenoegen rond proces totstandkoming Sportvisie. 
 
 
Geachte mevrouw Van Berkel, 

Nadat twee weken geleden de binnensportverenigingen hun ongenoegen publiekelijk hadden geuit over de 
totstandkoming van de Sportvisie en de daarbij horende nieuwe tariefstructuur, hebben vorige  week de 4 grote 
buitensportverenigingen hetzelfde aan ons kenbaar gemaakt. De Sportverenigingen voelen zich belazerd  en vragen 
zich af wat het nut is geweest van hun deelname aan de Klankbordgroepen. Voor het bestuur van de Sport Federatie 
Soest is dit aanleiding geweest om op maandag 23 december 2013 een Buitengewone Ledenvergadering uit te 
schrijven. Wij informeerden u eerder hierover. 

De verenigingen, in vergadering bijeen, hebben de ontstane situatie besproken en het bestuur van de Sport Federatie 
Soest unaniem opgedragen de navolgende brief aan u te zenden. Tevens is besloten deze brief bekend te maken aan 
de leden van de gemeenteraad Soest en beschikbaar te stellen aan de media. 

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat er bezuinigd zou worden door uw gemeentebestuur hebben wij, in navolging 
van vele sportbestuurders niet de hakken in het zand gezet. In de kerntakendiscussie zagen we als georganiseerde 
sport ook kansen. Kansen om in een breed debat met de lokale politiek duidelijk te maken welke serieuze 
maatschappelijke betekenis de georganiseerde sport heeft. Het was en is onze overtuiging dat we op basis van een 
inhoudelijk debat kans zouden zien om én de maatschappelijke waarde van sport verder te benadrukken én in staat 
waren op basis van argumenten tot beperking van de kosten voor de gemeenschap te komen. 
In onze beleving is het nimmer tot dat brede debat gekomen. Uw college heeft op enig moment aan de Raad 
voorgesteld dat er bezuinigd diende te worden. Dat resulteerde voor de sport in een korting van € 500.000 op het 
budget per 1 januari 2015. 
Vanaf dat moment  heeft u Klankbordgroepen ingesteld om over de invulling van deze bezuiniging mee te denken 
middels een nieuw te ontwikkelen Sportvisie. Hieraan is door de sportverenigingen in ruime mate invulling gegeven. 

Zij toonden zich bereid gezamenlijk met u mee te denken in een systematiek waarin de kwaliteit en het aanbod van 
Sport in Soest overeind zouden blijven. Middels efficiënte inzet van middelen moest tevens tot de gewenste 
bezuiniging worden gekomen. 

Vanaf het moment dat de klankbordgroepen startten is de vraag steeds geweest om een correcte financiële opgave 
van de kosten van Sport in Soest. Daarbij speelden vragen als waaruit bestaat het totale sportbudget, welk aandeel 
komt ten laste van de georganiseerde sport, etc. Ook speelde de vraag welk deel van het totale budget ad ca € 5,2 
miljoen überhaupt beïnvloedbaar was. 

Naar de mening van menig klankbordgroepslid is er nimmer een duidelijk antwoord gekomen op deze vragen, in de 
laatste Klankbordgroepvergadering is slechts een summier overzicht op hoofdlijnen gepresenteerd. Hierbij bleek ook 
dat slechts ca € 2- 2,5 miljoen van het budget te beïnvloeden was. Dus geen bezuiniging op het huidige budget van 
een kleine 10% doch van 20-25% ! Tenslotte bleek in het totaalbudget ook ca. € 800.000 aan ambtelijke kosten te 
zitten. Enige specificatie hiervan is nooit gekomen. 



Door de Sport zijn vele suggesties gedaan om tot invulling van de bezuinigingen te komen: 
• Gecombineerd gebruik van accommodaties 
• Verminderd gebruik van binnensportaccommodaties. 
• Overname exploitatie van het sportcomplex in Soesterberg door de gezamenlijke daar gevestigde sport 
• Ruimere exploitatiemogelijkheden voor de buitensport om een eventuele hogere huur te kunnen compenseren 
• Kritische beschouwing van de noodzakelijke ambtelijke kosten 
• Mogelijke samenvoeging van clubs. 
• Door het wegvallen van de commerciële inhuur van ruimten dreigen clubs tussen het wal en het schip te 

vallen 
• In bijzondere gevallen gebruik maken van regionale voorzieningen i.p.v. eigen Soester voorzieningen. 

Doordat de financiële gegevens niet ter tafel kwamen, werden de gesprekken verlegd naar uitgangspunten voor de 
Sportvisie. Tussentijds was hierbij  een extra overlegronde noodzakelijk omdat de Klankbordgroepen zich geenszins 
herkenden in de ambtelijke weergave en conclusies van de eerdere gesprekken. 

In de gepresenteerde Sportvisie werd duidelijk dat de Gemeente Soest Sport als één van haar Kerntaken ziet en de 
diversiteit in sportaanbod en het niveau van sportdeelname gehandhaafd dient te worden. In deze visie is echter geen 
enkele financiële opgave opgenomen. Ook ontbraken de vele vanuit de Sport aangedragen mogelijkheden. Het was 
een document op hoofdlijnen. De Sport kon hieruit op geen enkele wijze opmaken wat e.e.a. voor hen zou gaan 
betekenen. De vele insprekers uit de Sport gaven dit ook aan. Hierbij werd door u in de beantwoording in eerste 
instantie o.a. aangegeven dat: 

• U bereid was ook naar de ambtelijke kosten te kijken (“snijden in eigen vlees”) 
• Er geen sportclubs zouden sneuvelen door de nieuwe Sportvisie 
• U maatwerk zou leveren naar de clubs 
• U de maatschappelijke inzet van clubs extra zou stimuleren en belonen 
• In tegenstelling tot de Raadsopdracht, een herinvesteringsreserve ad € 75.000 / jaar werd ingevoerd t.l.v. de 

€ 200.000 jaarlijkse extra investeringsruimte voor de Sport. 

Inmiddels hebben de verenigingen enquêtes voor u ingevuld over hun accommodaties en is hen middels een recent 
gesprek  verteld over de systematiek van beoordeling van kosten en baten van hun accommodatie. Los van het feit 
dat de clubs zich op geen enkele wijze konden prepareren op de inhoud van het gesprek, constateerden velen hierin 
grove aanname fouten en onjuistheden en hebben dit ook als reactie op de gespreksverslagen kenbaar gemaakt. 
Op dit moment is er voor Sport nog steeds geen enkele duidelijkheid over de financiële gevolgen, hoewel dit wel werd 
toegezegd in uw brief van 11 oktober jl.: in december 2013 zou er een terugkoppeling komen naar de clubs van de 
verkregen input en daarna zouden de besluitvormingstukken worden opgesteld. De verenigingen hebben tot op heden 
geen enkele terugkoppeling gehad, zelfs geen gecorrigeerde verslagen n.a.v. de laatste gesprekken en hun vele 
commentaar. 

Inmiddels is ook dit proces wederom gewijzigd: het College heeft op 16 december besloten over de systematiek en op 
9 januari a.s. wordt de Sport collectief hierover geïnformeerd, tegelijkertijd met de Raad. Dit alles moet resulteren in 
een Raadsbesluit medio februari 2014. 
Hoewel de Sport zich realiseert dat zij nog geen concrete, officiële informatie heeft over de nieuwe huursystematiek, 
zijn er al zoveel signalen over de benaderingswijze, de telkenmale gewijzigde procesafspraken en teruggedraaide 
toezeggingen op de inspraakreacties, dat er geen vertrouwen bestaat in een goede afloop. De Sportbestuurders voelen 
zich misleid en gebruikt voor maatregelen waarin zij zich niet (meer) herkennen. De indruk bestaat nadrukkelijk dat er 
niet meer wordt nagedacht over bezuinigen en efficiënt besteden van middelen, maar slechts over de wijze waarop de 
sportverenigingen de € 500.000 extra op gaan brengen. 
Op grond van bovenstaande hebben de aangesloten Sportverenigingen unaniem besloten: 
! Dat zij geen vertrouwen meer hebben in de wijze van communicatie en besluitvorming. Het achterwege blijven 

van transparante financiële informatie en de voortdurende proceswijzigingen ( nu wederom in de weg naar de 
definitieve besluitvorming) heeft dit nog eens versterkt. Zeker met de tijdsplanning tot medio februari voor ogen 
lijkt er geen enkele ruimte voor de verenigingen, om over het voor hen belangrijkste deel van de Sportvisie, met 
u van gedachte te wisselen. 

! Dat zij niet langer, zoals meermalen is gebeurd, geconfronteerd willen worden met uw uitspraken dat er prima 
overlegd is met de verenigingen en er overeenstemming is, terwijl dit absoluut niet overeenkomt met de beleving 
van de aanwezige Sportvertegenwoordigers en de diverse door hen gegeven reacties. 

! Zij de door u georganiseerde bijeenkomst van 9 januari 2014  niet zullen bijwonen, tenzij zij uiterlijk op 
vrijdag 3 januari 2014 van u de complete voorstellen schriftelijk (digitaal) van u ontvangen. Deze voorstellen 
dienen vergezeld te gaan van een concreet voorstel over de huursystematiek, de gevolgen voor de individuele 
verenigingen en de financiële onderbouwing hiervan. Tevens verwachten wij van u een voorstel hoe u de Sport 
nog invloed wilt geven op de voorstellen alvorens deze aan de Raad voor te leggen. In de tussenliggende periode 
heeft de sport dan de gelegenheid zich op uw voorstellen te beraden en met een onderbouwde reactie te komen. 
Hierdoor wordt het mogelijk een inhoudelijk debat hierover met u te voeren. 

Alle Soester Sportverenigingen , als vertegenwoordigers van ruim 8.000 sporters, betreuren het ten zeerste dat zij 
zich zo moeten opstellen. Juist zij willen  zich blijven inzetten voor een kwalitatief goed en breed Sportaanbod in 
Soest, bereikbaar voor een zo groot mogelijke groep. Ook als de beschikbare middelen minder zijn. Zij heeft zich het 
afgelopen jaar buitengewoon constructief en flexibel getoond in het doen van voorstellen, meedenken etc. , maar voelt 
zich in de communicatie en de procesvoering op geen enkele wijze serieus genomen en voorziet uiteindelijk een 
negatieve spiraal in de sportontwikkeling  en sportdeelname in Soest. Met alle gevolgen van dien voor de Sport en 
onze maatschappelijke waarden. Dit kan en mag niet gebeuren in Soest! 



Wij blijven bereid tot inhoudelijk, constructief overleg, ook op korte termijn. Echter wel vanuit een perspectief dat wij 
een gezamenlijke verantwoording hebben voor de Sport in Soest. Dat impliceert dat wij gezamenlijk tot een methodiek 
dienen te komen die invulling geeft aan een basis waarin de verenigingen hun bestaan kunnen garanderen naast de 
invulling van de bezuiniging. Dit is ons inziens slechts mogelijk op basis van een volledige openheid in financiële 
gegevens en het  serieus onderzoeken van  de haalbaarheid van onze voorstellen. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Hans Moerman, voorzitter. 

N.B.  In de ledenvergadering van 23 december 2013 is een Kerngroep van Sportbestuurders samengesteld, 
bestaande uit twee bestuursleden van de Sport Federatie Soest, twee bestuursleden van de binnensport en 
twee bestuursleden van de buitensport om bovenstaand bericht samen te stellen en het verdere proces vanuit 
de sportverenigingen te begeleiden.  


