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Privatisering voetbal- 
verenigingen Lingewaard
Kiwa Isa Sport speelt intermediaire rol 

John Ariens
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‘De gemeentelijke herindeling in 2001 en de 
bijbehorende kerntakendiscussie vormden in 
de gemeente Lingewaard de aanleiding om het 
grootste gedeelte van de sport (voetbal, hockey en 
tennis) te gaan privatiseren’, vertelt Henk Gertsen, 
accommodatiemedewerker van de gemeenten 
Lingewaard. ‘We hadden drie verschillende 
gemeenten, Gendt, Bemmel en Huissen, met nog 
vier kleine kernen, die zijn heringedeeld tot de 
gemeente Lingewaard met in totaal ongeveer 
46.000 inwoners. Destijds hadden we nog een 
eigen onderhoudsdienst, die het onderhoud van 
de sportvelden uitvoerde. Maar onderzoek wees 
uit dat het goedkoper was om het onderhoud  
van de voetbalvelden over te dragen aan de 
verenigingen. Zij krijgen hiervoor jaarlijks een 
bedrag per veld van de gemeente. Hoe we aan dat 
bedrag komen? We hebben een aannemer laten 
berekenen wat het onderhoud van een voetbal-
veld kost. Dat bedrag hebben we ruim genomen 
en dat wordt jaarlijks geïndexeerd. Het enige wat 
de gemeente nu nog zelf doet, is de renovatie en 
eventueel de vervanging van de velden.’ 

Kwaliteit
‘Voor de verenigingen was het in het begin wel 
even slikken’, aldus Theo Lentjes, al tien jaar als  
vrijwilliger betrokken bij voetbalvereniging VV 
Jonge Kracht uit Huissen. ‘Vooral omdat we veel 
moesten investeren in machines. We hadden nog 
niet eens een maaimachine. Toen dat eenmaal 
gelukt was, hebben we eigenlijk alleen maar baat 
gehad bij de privatisering. We kunnen onze onder-
houdswerkzaamheden nu plannen zoals dat ons 
het beste uitkomt. We maaien bijvoorbeeld als we 
weten dat het daarna gaat regenen. Vroeger waren 
we afhankelijk van de gemeente. Als ze tijd  
hadden, kwamen ze, maar dat viel niet altijd  
gunstig. We hebben nu veel meer controle over de 
velden. Ik vind zelfs dat de kwaliteit van de velden 
nu beter is dan voor de privatisering. Ik moet er 
wel bij zeggen dat we veel steun hebben aan de 
adviseur van Kiwa Isa Sport, John Ariens. Hij heeft 
veel specialistische kennis van de velden en helpt 
ons als er problemen zijn.’

Meerjarenplanning
Kiwa Isa Sport doet jaarlijks op verzoek van de 

gemeente Lingewaard een quickscan van alle 
dertig voetbalvelden in de gemeente. ‘Voor ons is 
dat ook een extra controle op het onderhoud’, zegt 
Gertsen. ‘Zo weten we zeker dat de kwaliteit van de 
velden goed blijft.’ Daarnaast kan de gemeente een 
beroep doen op de adviseur als er problemen met 
de velden zijn. ‘We lossen dat dan vaak samen op.’ 
Of dat vaak voorkomt? ‘Met de huidige weers- 
omstandigheden – al die hoosbuien in de zomer 
– is het toch fijn om te weten wat je kunt doen om 
de ergste wateroverlast te voorkomen. Maar het 
geldt bijvoorbeeld ook voor het moment waarop 
een veld vervangen moet worden. Zeker bij  
kunstgrasvelden, waarvan we er vier hebben 
 in Lingewaard, is dat van groot belang. 
Kunstgrasvelden gaan ongeveer tien tot twaalf jaar 
mee. Daarna moet de toplaag worden vervangen 
en daar zijn wij als gemeente verantwoordelijk 
voor. Dat is relatief duur, zo’n 250.000 euro, dus dat 
moet je wel opnemen in de meerjarenplanning. 
Dat is voor ons de basis van de privatisering.’
‘Dat is inderdaad van groot belang’, beaamt 
John Ariens, projectleider buitensport bij Kiwa 
Isa Sport, die het op dat punt vaak ziet misgaan. 
‘In Lingewaard is dat goed afgedekt, omdat de 
gemeente de vervanging en de renovatie van de 
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velden financiert en dat opneemt in de meerjaren-
planning. Maar als je dat als club zelf moet doen, 
heb je al snel een probleem. Je moet dan toch 
25.000 euro per jaar reserveren over een periode 
van tien jaar voor de vervanging van een kunst-
grasveld. Met relatief lage contributie-inkomsten 
en sponsorgelden is het dan een hele toer om de 

begroting rond te krijgen. Je ziet dan dat  
verenigingen de vervanging van het veld maar 
blijven uitstellen; dat komt de kwaliteit uiteindelijk 
niet ten goede.’ 

Vrijwilligers
Voetbalvereniging Jonge Kracht heeft de  
beschikking over in totaal vijf mensen die het 
onderhoud aan de velden en de gebouwen  
uitvoeren. ‘Het is wel een hele toer om alles 
draaiende te houden’, zegt Lentjes, die er zelf na 
tien jaar vrijwilligerswerk mee ophoudt. ‘Je moet 
beschikken over de juiste mensen die er een beetje 
verstand van moeten hebben. Wij hebben die  
kennis nu wel in huis en als we het niet meer 
weten, kunnen we altijd nog terugvallen op de 
adviseur van Kiwa Isa Sport. Toch denk ik dat het in 
de toekomst steeds lastiger wordt om vrijwilligers 
voor dit werk te vinden. Je moet een zekere  
betrokkenheid hebben bij de club om dit werk 
leuk te vinden. Je moet eigenlijk altijd klaarstaan. 
Bij groeizaam weer moet je drie keer in de week 
maaien. En als er iets wordt vernield, moet je 
komen opdraven.’ Ook bij de gemeente is dit 

probleem gesignaleerd. ‘Hoewel ik denk dat het 
in de meer agrarische regio’s makkelijker is om 
aan vrijwilligers te komen dan bijvoorbeeld in de 
Randstad’, aldus Gertsen. ‘De mensen staan hier 
toch nog iets dichter bij de natuur.’ Wat Gertsen 
collega-privatiseerders in andere gemeenten nog 
wil meegeven, is dat er vanaf het begin goed moet 
worden overlegd met de verenigingen. ‘Wij  
hebben ze bij alle aspecten van het privatiserings-
proces betrokken. Ze konden overal hun zegje over 
doen. Ik denk dat goede communicatie tussen ver-
enigingen en gemeente een voorwaarde is  
voor succesvolle privatisering.’

Thea van Setten is communicatieadviseur  
van Kiwa Isa Sport
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