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Wethouder Sport, de heer Marco Stam
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Leden van de gemeenteraad d.t.v. de griffier 
Voorzitter Sportraad, de heer Rob Weeda

Uitgangspunt is dat de voorzitters van de voetbalverenigingen van mening zijn dat de sport voor 
iedereen in Dordrecht bereikbaar moet zijn en blijven, zowel letterlijk als figuurlijk. Een gezondere 
bevolking draagt zeker bij aan lagere kosten van de fysieke en geestelijke gezondheidszorg. Daarom 
participeren ook een aantal voetbalverenigingen in de activiteiten geïnitieerd vanuit het Dordts 
Sport akkoord.
In onze reactie hanteren we indeling op blz 20 van het programma Sportparken met betrekking tot 
de kenmerken behorende bij het uitgangspunt 1 een vitaal sportpark.
Voorzover van toepassing komen hierbij ook de andere uitgangspunten ter sprake.

In punt 2) van het amendement waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd, wordt aangegeven dat 
betrokken partijen in de gelegenheid gesteld moeten worden om aanvullende- of 
verbetervoorstellen te doen en die voorstellen te delen met de Raad.
In het voorzittersoverleg van 1 februari jl hebben de voorzitters afgesproken van deze mogelijkheid 
gebruikte maken.

in de gemeenteraad is het programma sportparken 2022-2030 besproken, inbegrepen het 
amendement van het CDA, D66, PvdA, WD, CU/SGP en SP.
De voorzitters van de voetbalverenigingen betreuren het feit dat het vitaliseren van sportcomplexen 
opnieuw is vertraagd. Sinds 2015 wordt hierover al gesproken en de hoop was dan ook dat na 
behandeling van het programma Sportparken in de gemeenteraad, gestart zou worden met de 
uitvoeringsplannen per sportcomplex. Helaas lijkt dit voorlopig weer uitgesteld te worden.

VOORZITTERSOVERLEG
DORDTSE VOETBALVERENIGINGEN
Adres: Pijl 43
3328 KP Dordrecht
Mail: evuqht@chello.nl

1. Functiemening en optimalisatie van ruimtegebruik
• Al eerder hebben de voorzitters aangegeven open te staan voor optimale 

benutting van hun sportcomplex door samenwerking met andere 
maatschappelijke instanties. De eerste stappen hiertoe zijn al op veel complexen 
gezet, mede dankzij de inzet van de sportregisseurs van het team Sport. 
Voortzetting en uitbreiding van deze actieve rol van de sportregisseurs en de 
buurtcoaches is dan ook zeer gewenst;



3. Openheid
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Voorzover deze samenwerking leidt tot activiteiten van maatschappelijke 
instanties op het terrein van de voetbalverenigingen zou de opbrengsten ook ten 
goede moeten komen van alle verenigingen door wijziging van de tariefstelling; 
Punt van aandacht in deze is wel de maximale belastbaarheid van de velden. Nu al 
zijn veel grasvelden overbelast, maar het gebruik van kunstgrasvelden kennen 
deze beperking veel minder. Wij verbazen ons dan ook over de opmerking dat 
velden onbenut zouden zijn. Wij vragen ons af of bij het berekenen van de norm 
rekening is gehouden met het gebruik buiten KNVB verband, het (toekomstige) 
gebruik door maatschappleijke organisaties, de groei van de stad en de ambitie 
om het laagscorende percentage voetballlers in Dordrecht omhoog te krijgen. Tel 
daarbij op het gegeven, dat het zondagvoetbal zich steeds meer verplaatst naar de 
zaterdag. Dat heeft effect op de piekbelasting van de accommodaties met daaraan 
gekoppeld het aantal benodigde speelvelden. In de winterperioden is er bij de 
meeste clubs nu al een tekort aan kunstgrastrainingsvelden met verlichting en 
deze situatie zal zeker niet verbeteren zonder uitbreiding van het 
kustgrasveldenareaal. Extra kunstgrasvelden is dan ook noodzaak om de 
doelstellingen van de gemeente te halen.

2. Ruimtelijke integratie
• Terecht wordt er in het programma een lans gebroken voor het verbeteren van de 

fietsroutes naar sportcomplexen. Met betere en veiligere fietsroutes alleen, ben je 
er echter nog niet. Van belang daarbij is ook dat fietsen gestald kunnen worden op 
de complexen. Betere fietsenstallingen is daarbij ook een randvoorwaarden. Wij 
vragen de gemeente daarin het voortouw te nemen.

In onze mail van mei 2021 aan u (cc aan alle fracties) hebben wij onze zorg al 
uitgesproken over het idee van open parken. Nu al worden alle sportcomplexen 
geteisterd door vernielingen en achtergelaten afval. In deze tijd zijn er nauwelijks 
langslopende burgers die er iets van durven zeggen als ze daar getuigen van zijn. 
Enige sceptie over sociale controle is dan ook op zijn plaats. Wij vragen dan ook 
om aanvullende maatregelen, zoals cameratoezicht, toezicht door een door de 
gemeente betaalde beheerder, compensatie voor verhoogde verzekeringspremies 
en compensatie in geval van schades door vernielingen;
De KNVB heeft beleid met betrekking tot risicoverenigingen, waarbij de KNVB een 
vereniging op kan dragen een lid de toegang tot haar complex te ontzeggen. Is er 
overleg geweest met de KNVB hoe dat gaat bij open parken ?
Op de parkeerplaatsen bij bijna alle sportcomplexen wordt er gedeald en vinden 
ongewenste aktiviteiten plaats. De verenigingen hebben de indruk dat dit door de 
gemeente wordt gedoogd, dan wel dat controle hierop geen prioriteit heeft. Het 
zal duidelijk zijn dat dit voor onze,met name jonge en vrouwelijke, leden een 
onveilig gevoeld geeft. Daarnaast brengt ook dit extra zwerfafval met zich mee, 
wat voor onze vrijwilligers niet te doen is om ook dit weer op te ruimen. Betere 
verlichting, meer toezicht en handhaving is dan ook een must.

4. Bestuurlijke vitaliteit
• Een vereniging is gebaat bij goede bestuurders. Het is duidelijk dat er een grote 

verantwoordelijkheid rust op deze vrijwilligers. Verenigingen moeten zich aan vele 
regels houden. Omdat steeds vaker bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld 
kunnen worden, is de bereidheid van vrijwilligers om bestuurder te worden 
gering.
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Aanvullende opmerkingen

Alle voetbalverenigingen hebben duurzaamheid als belangrijk aandachtspunt in 
hun beleid. Gevraagd wordt dan ook om gemeentelijke steun in financiële en 
adviserende zin om verenigingen in staat te stellen te komen tot energieneutrale 
accommodaties. Te denken valt o.a. aan het collectief regelen van ledverlichting 
op de complexen voorzover die er nog niet zijn;
Dit geldt ook voor andere duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen etc. 
Een pro-actieve benadering en het voeren van regie door de gemeente kan 
duurzaamheid bij sportcomplexen een grote impuls geven.

belang is heldere en toepasbare regelgeving, goede informatie naar bestuurders 
over deze regelgeving en geen overkill aan regelgeving;
Een mogelijkheid die zeker bespreekbaar is, is de aanstelling door de gemeente 
van verenigingsmanagers, die binnen verenigingen een coördinerende taak 
krijgen, waardoor het vrijwilligerswerk geoptimaliseerd kan worden en 
vrijwilligers niet overbelast raken. Verenigingsmanagers zouden eventueel per 
complex voor meerdere verenigingen kunnen werken.
Zoals de Sportraad heeft aangegeven in haar brief van 1 november 2021 hechten 
ook de voetbalverenigingen eraan dat de juridische eigendom correct is 
vastgelegd, waarbij ook hoort transparante en eerlijke afspraken over de 
vergoeding bij verplaatsing of beëindiging van contracten.

Dordrecht pretendeert het bewegen van de inwoners te willen stimuleren. Via 
het Dordts Sport Akkoord worden hiertoe veel initiatieven gesteund. Desondanks 
is er nog veel werk te doen, zie ook de teleurstellende uitkomsten van de 
Kernindicator sportaccommodatie (uitgangspunt 2 op blz 18), waarbij Dordrecht 
lager scoort dan de gemiddelde gemeente in Nederland, zelfs ten opzichte van de 
andere Drechtsteden gemeenten. De gemeente zou veel meer in de openbaarheid 
moeten treden om de gezondheidsaspecten van sporten onder de aandacht van 
de burgers te krijgen.
Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid en de sociale cohesie, ook 
volgens de gemeente Dordrecht. Dit kost echter geld. Tarieven kunnen dan ook 
niet altijd kostendekkend zijn. Van de gemeente wordt verwacht dat ze daar bij de 
tariefstelling rekening mee houden. Immers hoge tarieven leiden tot hoge 
contributies die op zich weer een belemmering zijn voor de toegangkelijkheid van 
de sport. In dit opzicht zal het herinvoeren van een substantiële 
jeugdsportsubsidie helpen de contributie voor (jeugd)leden laag te houden. 
Door de veelheid van subsidiemogelijkheden is het vaak voor de vrijwilligers in het 
bestuur van de sportverenigingen moeilijk om hun weg te vinden. Ook hier wordt 
van de gemeente een pro-actieve houding gevraagd.
Sportverenigingen zijn bereid om te investeren, dat is de afgelopen jaren ook 
bewezen. Van belang hierbij is dat de gemeente op een positieve manier 
meedenkt en ook een positieve houding aanneemt bij garantstellingen bij 
leningen. Daarnaast kan een accommodatiesubsidie er aan bijdragen dat 
accommodaties toekomstbestendig worden en blijven.

5. Duurzaamheid
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Edwin van Vught
Voorzitter Voorzittersoverleg Dordtse voetbalverenigingen.

Bij deze brief zijn 7 bijlages gevoegd met per voetbalvereniging een eerste inventarisatie van de 
noodzakelijke verbeteringen om voor hun sportcomplex te komen tot een vitaal sportcomplex. 
Deze bijlagen kunnen gezien worden als basis voor subsidietoekenningen in 2022.

Digitalisering neemt ook in de sport een grote vlucht. Niet alleen doordat 
wedstrijdformulieren digitaal worden opgesteld, maar ook in kantines wordt 
informatie verstrekt via tv's (standen en uitslagen, mededelingen bestuur, 
reclameboodschappen sponsoren). Te denken valt ook het kunnen pinnen van 
kantinestransacties, zodat er geen contant geld meer binnen de sportvereningen 
rondgaat. Glasvezel is een kostbare, maar ook noodzakelijke faciliteit in deze, ook 
voor sportcomplexen die niet in woonwijken liggen. De overbrugging naar de 
bewoonde wereld hoort echt bij een fatsoenlijke infrastructuur van een gebied en 
zou dus door de Gemeente geregeld moeten worden

Tenslotte willen we benadrukken dat de voetbalverenigingen ten alle tijden bereid waren en blijven 
om positief mee te denken om te zorgen voor vitale sportcomplexen. Van belang daarbij is 
tempo in de voortgang en heldere en transparante communicatie over besluitvorming en planning. 
Duidelijk moet zijn welke eisen de gemeente stelt aan de aanvragen om subsidie voor investeringen 
door sportverenigingen en welke criteria worden gehanteerd door de gemeente bij de beoordeling 
daarvan.
Wij hopen dat op korte termijn gestart kan worden met de uitvoeringsplannen per sportcomplex.

Deze brief is vooraf voorgelegd aan de voorzitters van de Dordtse voetbalverenigingen en deze 
hebben alle 11 ingestemd met de inhoud.
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Noodzakelijke verbeteringen accommodatie EBOH

Wij komen later terug op de financiering hiervan.

Investeringen

EBOH bestaat 100 jaar en is een gezonde vereniging en recentelijk nog als vitaal beoordeeld.

EBOH is gevestigd aan de Schenkeldijk grenzend aan de Nieuwe Biesbosch en is onderdeel van de toekomstige Dordwijkzone 
welke loopt vanaf het Wantij tot aan de Nieuwe Biesbosch.

In 1973 realiseerde de vereniging het huidige clubgebouw en zoals Burgemeester Van der Lee schreef dat doorgaans het 
gebruik van handen taboe is in de voetbalsport werd dit geheel door de leden eigenhandig gebouwd.

Wij komen echter in tijdnood om de noodzakelijke aanpassingen te doen. Op 1 februari dit jaar was van de beschikbare 75,5 
miljoen BOSA subsidie reeds 20% toegekend en was er voor 20% in behandeling. Met de verkiezingen voor de deur tikt de tijd 
door en werd in de laatste inspreekbeurt bij de commissie, namens RCD, dat wij graag de investering in 2022 al doen.

Wij kunnen echter moeilijk al de aanpassingen in het kader van verduurzaming zelf betalen en moeten een beroep doen op de 
BOSA regeling (ook in het licht van de ESB: energieregistratie en bewakingssysteem) en op een mogelijke regeling met de 
Gemeente Dordrecht.

In het licht van de milieuplannen richting 2030 is het tijd om de verduurzaming van het gebouw ter hand te nemen. We zullen 
zonnepanelen (vegetatiedak) en dubbelglas moeten plaatsen, terwijl er nu direct naar een oplossing gekeken moet worden 
om van het gas af te gaan door systemen zoals een warmtepomp, aardwarmte of een aansluiting op het warmtenet. Tevens is 
het noodzakelijk de bereikbaarheid van het gebouw te verbeteren voor minder validen opdat zij ook deel kunnen nemen aan 
het verenigingsleven. Hiertoe dienen de toiletgroepen aangepast te worden alsmede een traplift geïnstalleerd te worden.

Als sportvereniging onderschrijven wij de richting zoals die is uitgezet om de Dordtse burgers aan het sporten te krijgen al dan 
niet in verenigingsverband zoals beschreven in het programma Sportparken 2022-2030. Dit programma loopt echter al geruime 
en tijd mede hierdoor en Corona kon EBOH niet langer wachten met investeren in het 50 jaar oude gebouw. We hebben daartoe 
de pui aan de toegang van het gebouw vernieuwd alsmede de leidingen van de douches en verwarming onder de grond 
vernieuwd. Tevens hebben wij de verlichting in alle kleedkamers vervangen door LED verlichting en sensoren geplaatst die het 
onnodig aanblijven van de verlichting tegengaat. Daarnaast hebben we de buitenverlichting i.v.m. de veiligheid rondom het 
gebouw vernieuwd en een aantal jaren geleden zelf met de leden het gehele dak vernieuwd zonder gebruik te hoeven maken 
van de BOSA regeling (dit kan natuurlijk nog wel in een aantal gevallen).

• Verduurzaming gebouw d.m.v. energiebesparende aanpassingen en verbeteren bereikbaarheid: 
o Zonnepanelen aanschaffen en plaatsen 25.000 euro
o Vernieuwen van ramen naar dubbelglas HR ++ 20.000 euro
o Vernieuwen isolatie materiaal in muren 20.000 euro
o Vernieuwen douches en toiletgroepen 35.000 euro
o Warmtepomp of anderszins 20.000 euro
o Plaatsen traplift 4.000 euro
o Een terras aanleggen aan de voorkant van het gebouw op de zelfde hoogte als de vloer van de kantine met 

schuifdeuren en toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers 85.000 euro
o Overige aanpassingen en onvoorzien 16.000 euro
o Vervangen buitenverlichting hoofdveld LED verlichting: offerte vragen of zelf doen

Door de veranderde situatie t.g.v. Corona en mede daardoor de schaarste aan materialen en de prijsverhogingen zou het 
mogelijk kunnen zijn nieuwe offertes te moet opvragen.
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Afmetingen van het gebouw en de ruimtes die veranderd worden

Gebruik faciliteiten van EBOH

Een probleem daarbij is veiligheid en dient nader uitgewerkt te worden

Personeel is echter een probleem dat opgelost dient te worden.

Buitenterrein

Sinds twee jaar maakt het Scholengemeenschap het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteynweg gebruik 
van de EBOH sportvelden/kleedkamers voor de LO-lessen. Ook is er een aparte ruimte gecreëerd voor het 
opbergen van materiaal. Dat zijn 5 hele dagen in de week in het voor- en naseizoen.

o Kleedkamers inclusief doucheruimtes. 12 kleedkamers, 1 scheidsrechterkamer. 10m2 per kamer, 
o Aanpassingen kantine- en terrasvloer 300 m2
o Totaal aan velden: 1 AW veld, 2 grasvelden, 1 kunstgrasveld

Wij willen graag de mogelijkheid bieden om aan de bijvelden aan de kant van de Schenkeldijk Beneden een trimbaan te 
realiseren voor sporters die meer willen dan alleen hardlopen. Dit zou dan tevens de mogelijkheid kunnen scheppen om 
gebruik te maken van de faciliteiten van de club(s).

De veiligheid op het buitenterrein verdient extra aandacht. De kruising Zuidendijk ,De Schenkeldijk beneden is 
levensgevaarlijk voor fietsers en wandelaars. Wandelaars hebben geen voetpad ter beschikking om op het sportterrein te 
komen. De weg naar het terrein van Voetbalclub Dubbeldam wordt gebruikt als een racebaan het wachten is op de eerste 
ongelukken. Het parkeerterrein is een terrein vol kuilen en dient vernieuwd te worden. Deze veiligheidsmaatregelen zijn 
onderdeel van een groter geheel.


