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

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.

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

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.

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.

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;
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3. Openheid

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.

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.

4. Bestuurlijke vitaliteit

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.

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.
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5. Duurzaamheid
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.

Aanvullende opmerkingen
• 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 laagte 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.
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Edwin van Vught
Voorzitter Voorzittersoverleg Dordtse voetbalverenigingen.

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

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.

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
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Noodzakelijke verbeteringen accommodatie GSCODS
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Afronding project duurzaamheid zoals besproken de heer van de Zouwen gemeente 
Dordrecht.

Veld 2 heeft geen afrastering hetgeen bij wedstrijden ongewenste situaties oplevert door 
dat publiek te dicht op het speelveld komt. Verzoek een afrastering rondom veld 2.

De vereniging heeft momenteel 25 teams in KNVB verband voetballen. Daarnaast is er een 
grote groep Mini's, 35+ voetbal (+/- 35 man) en Walking voetbal ( +/- 25 man). Op de mini's 
na moeten al deze groepen in de avonduren trainen. Dit geeft een enorm
capaciteitsprobleem. Weliswaar heeft de vereniging voor eigen rekening een lichtinstallatie 
laten plaatsen op veld 2 maar dat is een grasveld en kan dus maar beperkt gebruikt worden. 
Oplossing is veld 2 te voorzien van kunstgras. Dat lost het probleem op en de lichtinstallatie 
is er al.

Veld 1 en 2 hebben rondom geen bestrating. In natte periode nemen bezoekers veel modder 
mee naar binnen. Dit veroorzaakt bij het geringe aantal vrijwilligers die de boel 
schoonhouden veel frustratie. Het zal de kwaliteit van het sportpark aanzienlijk verbeteren 
als rondom de velden een bestrating ligt.

Na afronding van het duurzaamheidsplan moet op een klein aantal punten achterstallig 
onderhoud worden gepleegd. Dit levert geen problemen op. De opslag van clubattributen 
vindt nu plaats in een tweetal zeecontainers en een gedateerd schuurtje. De wens van de 
vereniging is om de zeecontainers te vervangen door een in het landschap passende schuur. 
Dat zal een enorme boost geven aan de uitstraling van het complex. Naar raming is hiermede 
een bedrag gemoeid van € 25.000,-.


