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Geachte sportbestuurder,
Hiermee nodigen wij u uit tot deelname aan de ledenvergadering op
maandag 23 december 2013
om 20.00 uur
in de kantine van S.O. Soest
aan de Bosstraat 137, 3766 AE Soest.
Vele sportbestuurders hebben in de afgelopen periode met ons contact gezocht en/of zelf de publiciteit gezocht naar
aanleiding van de wijze waarop de gemeente uitwerking geeft aan de Visie Sport en Bewegen 2013-2016. Daarover is
grote onvrede geuit.
In de afgelopen weken voerde de gemeente met alle verenigingen gesprekken over de gegevens van de eigen
sportaccommodatie. Gegevens die gebruikt gaan worden voor de berekening van het huurbedrag dat de vereniging
gaat betalen vanaf 1 januari 2015. Vele verenigingsbestuurders hebben in contacten met ons naar voren gebracht dat
uit de gesprekken veelal bleek dat van onjuiste gegevens wordt uitgegaan. Ook werd niet altijd duidelijk waarop
gebruikte cijfers waren gebaseerd en anderen brachten naar voren de gesprekken als éénrichtingsverkeer te hebben
ervaren. Dit als algemeen beeld dat is ontstaan.
Als grootste zorg werd echter uitgesproken dat de nieuwe huren dusdanig hoog te lijken te gaan worden dat dit een
bedreiging vormt voor het voortbestaan van menig sportvereniging.
Naar aanleiding van al deze verontrustende signalen heeft de Sport Federatie Soest opnieuw contact gezocht met de
wethouder sport, mevrouw J. van Berkel om tot nieuw overleg te komen. Dat overleg zal maandag 23 december 2013
plaatsvinden.
Het bestuur van de Sport Federatie Soest gaat in dat overleg de ontstane onrust naar voren brengen. Bovendien gaat
het bestuur namens de aangesloten verenigingen de wethouder laten weten dat de wijze waarop de bezuiniging van
€ 500.000 nu gestalte dreigt te krijgen niet goed valt. Het maakt dat het draagvlak om met elkaar tot oplossingen te
komen dreigt weg te vallen. De Sport Federatie Soest vindt dat de wethouder meer gebruik dient te maken wat in de
klankbordgroep is aangedragen. En dat de wethouder nadrukkelijk naar meer en andere mogelijkheden moet zoeken
om te bezuinigingen.
Het bestuur van de Sport Federatie Soest herhaalt opnieuw bezuinigen op de sport niet principieel af te wijzen. De
economische omstandigheden maken dat noodzakelijk. Wel blijven wij bezwaar maken tegen de omvang van het
bedrag waarbij steeds nadrukkelijker blijkt dat uitsluitend sportverenigingen opdraaien voor de bezuiniging.
Tijdens de ledenvergadering van aanstaande maandagavond gaat het bestuur van de Sport Federatie Soest verslag
doen van het overleg met de wethouder. Aan de hand van de beoordeling van de uitkomsten moet in gezamenlijkheid
de situatie beoordeeld worden.
Wij beseffen dat de tijd tussen uitnodiging en vergadertijdstip uitermate krap is. Echter de tijd dringt en er staan grote
belangen op het spel. Ons bestuur rekent op vertegenwoordiging van elke aangesloten vereniging.
Met vriendelijke groeten,

Niels van Looveren,
Secretaris.

