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Hoeveel heeft jullie gemeente aan buitensport? 

‘Eén rugbyveld, zeventien voetbalvelden, drieën-

twintig tennisbanen (op gemeentelijke grond), 

twee hockeyvelden, drie korfbalvelden, drie (bui-

ten)handbalvelden en drie ijsbanen (grasveldjes 

die onder water worden gezet).’ 

 

Wat waren vroegere richtlijnen over aanleg en 

beheer van sportfaciliteiten? 

Veel richtlijnen zijn in de afgelopen jaren histo-

risch gegroeid. Er was geen specifiek sportbeleid. 

Kortom, er was niet vastgelegd hoe de inbreng 

(financieel of inhoudelijk) van de gemeente for-

meel eruitziet. Hierdoor hanteerden we een soort 

ad-hocbeleid, waarbij we vaak al snel aanvragen 

voor veldaanleg goedkeurden.’ 

 

Wat was de reden voor opstellen nota? 

‘We hadden nog nooit een sportbeleid gehad, 

dus het was nodig dat we het een en ander 

op papier gingen zetten. Dat geeft immers de 

meeste duidelijkheid aan verenigingen en poli-

tiek. In 2009 begonnen we al met het maken van 

de nota. Het duurde echter een paar jaar voordat 

eerst het subsidiebeleid en daarna het sportbeleid 

vorm had gekregen.’ 

 

Wat is de hoofdstrekking van de sportnota? 

‘De gemeente wil niet alles meer betalen. Het 

veld bekostigen wij wel, maar alles wat eromheen 

nodig is, zoals ballenvangers, sport- en spelma-

teriaal, kleedkamers en onderhoud, komen voor 

rekening en verantwoordelijkheid van de vereni-

gingen zelf.’ 

 

Gaat onderhoud door de verenigingen goed? 

‘Onze buitendienst van de afdeling 

Gemeentewerken heeft stapsgewijs het onder-

houd aan de verenigingen uitgelegd in de peri-

ode van ongeveer 2007 tot en met 2008. De 

verenigingen waren aanvankelijk niet erg enthou-

siast, want ze kunnen op minder financiële tege-

moetkoming rekenen van de gemeente dan voor-

heen. Ook worden zij geacht zelfstandig zaken 

te organiseren. Daarbij hebben we per club op 

papier gezet waar de club of waar de gemeente 

verantwoordelijk voor was. Er lopen nu nog 

onderhoudsovereenkomsten. Die overeenkomsten 

lopen op z’n laatst in 2017 af. Tegenover eigen 

onderhoud, behalve groot onderhoud (renovatie), 

staat dat verenigingen geen huur betalen. Op 

jaarbasis scheelt dit de gemeente ongeveer 1 ton. 

Het onderhoud zoals het veld maaien, bemesten 

en sproeien gaat goed. De werkzaamheden wor-

den in samenwerking met een hovenier gedaan, 

ook al zijn de clubs verantwoordelijk om dit werk 

in de markt te zetten. De voetbalverenigingen 

hebben vaak genoeg vrijwilligers voor het veldon-

derhoud, voor een hockeyvereniging is dit vaak 

lastiger.’ 

 

Op welke punten is nog meer nagedacht over 

efficiëntie?  

‘Als er geen capaciteitstekort is, betaalt de 

gemeente niet. Als er wel capaciteitstekort is 

en men kan dat beargumenteren, dan leggen 

we een veld aan volgens NOC*NSF-normen. Er 

komt dan bijvoorbeeld een gravelbaan. Als clubs 

een allweatherbaan willen hebben, zullen ze die 

uit eigen zak moeten betalen. De kleedkamers 

komen helemaal voor rekening en verantwoor-

delijkheid van de clubs. De gemeente betaalt 

maximaal 25 procent van de kosten van de bouw 

van kleedkamers.’ 

 

Hoe heeft de gemeente de clubs voorbereid? 

‘Begin dit jaar was er een vergadering met de 

Wethouder Van der Zon, gemeente Teylingen: 
‘Clubs moeten zelf hun broek ophouden’
Sportnota voert verzelfstandiging van verenigingen door

‘De gemeente wil niet alles 

meer betalen’

De gemeente Teylingen heeft dit jaar voor het eerst in haar geschiedenis een sportaccommodatienota opgesteld. De verandering is goed te 

zien: de gemeente verwacht dat de verenigingen zelfstandig hun activiteit beoefenen. Wethouder Sport Leo van der Zon en beleidsmede-

werker Jeroen Reijnaerts leggen daarover uit. 
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verenigingen. Daarin hebben we hun de vraag 

voorgelegd waarop zij denken dat de gemeente 

capaciteit moet toetsen. Met het opstellen van 

de subsidienota hebben we met de verenigingen 

de verdere verzelfstandiging besproken, waarbij 

er geen geld vanuit de gemeente aan het onder-

houd van de velden wordt besteed. Daarop rea-

geerden de verenigingen negatief, al  is er begrip 

voor dat de overheid een stapje terug doet en 

met name minder betaalt.’ 

 

Is verzelfstandiging van clubs een fenomeen dat 

veel voorkomt in jullie buurt? 

‘Nee, eigenlijk helemaal niet. Omliggende 

gemeenten zijn daarmee heel beperkt bezig. 

Wij worden wel goed in de gaten gehouden. 

Je merkt duidelijk dat ambtenaren de opdracht 

hebben gekregen van hun wethouder om ons te 

volgen en verslag en advies uit te brengen over 

of dit plan ook iets is voor hun eigen gemeente. 

Wij vinden het in elk geval wel erg belangrijk 

dat verenigingen niet langer afhankelijk zijn van 

gemeentelijke bijdragen en dat zij bovendien zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen sportaan-

bod. Om een voorbeeld te geven: de gemeente 

legt kunstgras aan bij een vereniging. De club 

moet er vervolgens zelf voor zorgen dat de club 

voldoende leden heeft om het veld goed te 

benutten. Dat kan door middel van toernooitjes, 

andere activiteiten en door marketing van het 

sportaanbod. Maar een club moet ook zelf voor 

zijn financiële rendabiliteit zorgen, door middel 

van gebouw-/ of veldverhuur aan andere sport- 

of buurtverenigingen, kinderopvangorganisaties 

en scholen.’  

 

Is het ook onderdeel van de nota dat clubs soms 

zelf een veld moeten gaan aanleggen? 

‘Inderdaad. Dan geven we een subsidie aan een 

club en dan moeten ze zelf een plan voor hun 

veld maken, contact opnemen met de aannemer 

en het product kopen. Dat is onderdeel van het 

“eigen broek ophouden”. De gemeente is daarbij 

bereid om op te achtergrond als adviseur van 

een vereniging te dienen. Ze houdt zich dan wel 

duidelijk op de achtergrond en zal geen directie-

voerende taken en toezicht op zich nemen. Wat 

we in enkele gevallen merkten, is dat aannemers 

een werk voor een hoger bedrag aannemen dan 

dat wij initieel geraamd hadden. De kans bestaat 

hierbij dat verenigingen soms zelf in de buidel 

moeten tasten om geld bij te leggen voor hun 

gewenste veld.’

‘Van een club nemen 

aannemers een werk soms 

voor een hoger bedrag aan 

dan dat wij initieel geraamd 

hadden’

‘De club zorgt zelf voor 

voldoende leden om het veld 

goed te benutten’

VVD-wethouder Leo van der Zon gemeente Teylingen. 
Jeroen Reijnaerts, beleidsmedewerker gemeente 
Teylingen
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