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BVC moet als laatste club in de 
gemeente Berg en Dal nog 
privatiseren
Het tijdperk van privatiseren omwille van de goedkope handjes  
bij de vereniging is sowieso voorbij
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10 min. leestijd

Op 5 mei 1912 besloot een aantal voetballende 
jongens uit de dorpen Beek en Berg en Dal een 
club op te richten. Deze kreeg de naam BVC – 
Beekse Voetbalclub – en er werd gekozen voor 
een groengeel tenue. Nu telt BVC’12 430 leden en 
beschikt de club over drie natuurgrasvelden en een 
half kunstgrasveld.

Voor het onderhoud van de drie natuurgrasvelden 
op sportpark ’t Groothuis is nu nog de gemeente 
verantwoordelijk. BVC’12 is als laatste vereniging 
met de gemeente Berg en Dal in gesprek over 
privatisering. Alle andere verenigingen – VVLK 
in Leuth, SC Millingen, SVO’68 in Ooij en de zes 
voetbalverenigingen in Groesbeek – zijn al gepriva-
tiseerd. Deze privatiseringen hadden namelijk al in 
2012 plaatsgevonden in de voormalige gemeente 
Groesbeek. Ook in de gemeente Millingen was dat 
al eerder het geval, maar niet in de toenmalige 
gemeente Ubbergen.
‘De gemeente Berg en Dal is in 2015 ontstaan door 
een gemeentelijke herindeling’, vertelt Carl te Riele, 
beleidsmedewerker en projectleider maatschap-
pelijke ontwikkeling van de gemeente Berg en Dal. 
‘Eerst hebben we als nieuwe gemeente een nieuw 
accommodatiebeleid neergezet en uitgewerkt. We 
zijn nu ruim een jaar onderweg om te kijken hoe 
we die privatisering gaan inzetten.’ 

Carl te Riele Voorzitter Sander Joosten

‘In de wintermaanden  

zijn de velden lastig  

bespeelbaar. Wij hebben 

meer afgelastingen  

dan andere teams’
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In deze nieuwe rubriek staat een amateur-

sportclub centraal. Wie zijn toch al die krachten 

waarop de club draait? Wie onderhouden de 

velden, staan elk weekend in de kantine en ver-

zorgen het materiaal? BVC’12 uit Beek, gelegen 

in één van de mooiste gebieden van Nederland 

tussen de Nijmeegse stuwwal en de Ooijpolder, 

bijt de spits af.
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Veel meer onderhoud nodig
Van de tien voetbalverenigingen in de gemeente 
Berg en Dal staat BVC’12 qua grootte op nummer 
vier. De gemeente wil graag dat alle verenigingen 
privatiseren, zodat zij die door middel van het sub-
sidiebeleid allemaal hetzelfde kan behandelen. 
‘Het tijdperk van privatiseren omwille van de goed-
kope handjes bij de vereniging is sowieso voorbij’, 
vervolgt de BVC-voorzitter. ‘Het gaat de komende 
jaren om het efficiënt gebruik van een steeds ver-
der geautomatiseerd machinepark, waarbij ook 
autonome machines zullen worden ingezet. Maar 
zo ver is het nog lang niet. De gemeente heeft per 
jeugdlid een bepaald subsidiebedrag vastgesteld, 
dat kostendekkend zou moeten zijn voor het 

onderhoud van de velden. Wij hebben hier echter 
veel meer onderhoud nodig dan de gemiddelde 
vereniging; volgens de oudere leden was deze 
plek vroeger echt een moeras. Tijdens het seizoen 
worden de velden nu nog gemiddeld twee keer 

per week gemaaid in opdracht van de gemeente. 
Maar de rest is onze eigen verantwoordelijkheid.’ 
‘De rest’ wil zeggen: het onderhoud van het halve 
kunstgrasveld met SBR rubber infill, de 180 bomen, 
het gebouw met de kleedkamers en kantine, de 
doelen, de dug-outs en het lijnen. 

Mix van financiële haalbaarheid en politieke wil
Na de privatisering gaat er wel het een en ander 
veranderen, weet ook Sander Joosten. ‘De gemeen-
te en BVC werken samen toe naar een voorstel. Wat 
er uiteindelijk gaat gebeuren, is een mix van finan-
ciële haalbaarheid en politieke wil. Ik ben er de 
persoon niet naar om te lobbyen en wekelijks met 
een raadslid een kop koffie te drinken om daarmee 
zijn stem onze kant op te krijgen. Ik hoop ook niet 
dat dat nodig is. Maar we gaan er met open vizier 
in en hopen er een goede deal uit te halen, die 
voor beide partijen werkt. Wij willen echt een ver-
antwoorde beslissing nemen wat betreft de privati-
sering, zodat we met de subsidie de kosten van het 
onderhoud redelijk kunnen dekken. Als we er elk 
jaar zwaar op moeten toeleggen, zou dat de dood 
van een bloeiende vereniging kunnen betekenen.’ 

Accommodatiebeleid
Per jeugdlid ontvangen de voetbalverenigingen 
in de gemeente Berg en Dal jaarlijks 100 euro, 
en daarnaast nog eens 950 euro per jaar voor elk 
veld en 150 euro per jaar voor elke kleedkamer. 
‘Gemeentelijke subsidie is echter nooit kosten-
dekkend’, meent Carl te Riele. ‘Subsidie is een 

bijdrage in de kosten, een aanvulling op de eigen 
financiële middelen, en daarmee kun je de kosten 
van het onderhoud nooit honderd procent dek-
ken. Verenigingen hebben ook andere inkomsten 
door contributies en sponsoren. Als je een grote 
vereniging bent, krijg je meer; ben je een kleine 
vereniging, dan krijg je minder. Wij zijn met BVC 
bezig om te kijken hoe we hieruit komen. De club 
heeft een aantal wensen en wij hebben een aantal 
beperkingen als het gaat om regelingen. Wij heb-
ben een accommodatiebeleid vastgesteld; daarin 
staat dat we vooral willen faciliteren en niet meer 
willen uitvoeren. Verenigingen weten zelf vaak veel 
beter wat ze moeten doen dan de gemeente. Het 
is niet onze corebusiness om accommodaties of 
velden te beheren. Daarmee geef ik meteen aan 
dat verenigingen zelf keuzes kunnen maken wat 
betreft het geld dat ze van de gemeente krijgen. 
We zijn in goed gesprek met elkaar over de priva-
tisering; dat verloopt constructief. Natuurlijk zijn 
er belangenverschillen, maar daar proberen we 
zo goed mogelijk uit te komen om zo een win-
winsituatie te creëren.’ 

Over dertien jaar pas goede velden
Acht jaar geleden zijn de drie natuurgrasvelden 
gerenoveerd, maar nog steeds wordt aan de ver-
sterking van de toplaag gewerkt, zodat die meer 
water kan bergen. In 2016 voerde ISA Sport een 
onderzoek uit om te zien welke extra maatregelen 
nodig zijn om de velden goed te krijgen. Hieruit 
kwam naar voren dat de toplaag nog niet vol-

‘Een kunstgrasveld is ook 

voor de club beter: dan 

kan iedereen in de winter-

maanden doortrainen’
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doende dikte heeft om het water goed te kunnen 
bergen en dat het nog vijf jaar zal duren voordat 
de velden goed zijn. Onvoorstelbaar, vindt Sander 
Joosten. ‘Ik denk dat geen enkel bedrijf dat sport-
velden aanlegt of renoveert tegen een vereniging 
durft te zeggen: We hebben onze klus geklaard 
en over dertien jaar heeft u goede velden. In de 
wintermaanden zijn de velden echt lastig bespeel-
baar. Wij hebben meer afgelastingen dan andere 
teams. En wanneer andere clubs hier komen, horen 
we weleens: Wat een schandalig veld; dit is zware 
modder!’ 

Nulsituatie
Bij de privatisering dient er te worden gekeken 
naar de nulsituatie van een vereniging: is er achter-
stallig onderhoud en hoe staat het met de velden? 
Aan de velden mankeert inderdaad nog wel wat, 
beaamt Carl te Riele; er moeten extra maatregelen 
komen om het vocht goed af te voeren en de vel-
den sneller droog te krijgen.  

‘Die maatregelingen hebben we meegenomen in 
onze gesprekken; die krijgt de vereniging gewoon 
vergoed. Nu zijn we met elkaar bezig om de 
onderhoudskosten in beeld te brengen. Is deze 
vereniging met het onderhoud van de velden veel 
duurder uit dan andere verenigingen of niet? Het 
subsidiebedrag wordt niet verhoogd, maar er kan 
wél worden gekeken naar incidentele maatregelen 
om de onderhoudskosten te verlagen. Wij streven 
naar een gezamenlijke oplossing, waarmee zowel 

de vereniging als de gemeente tevreden is. We 
hopen er voor 1 januari 2018 met elkaar uit te zijn.’ 

Voetballen hoort op natuurgras
Kevin Hendriks, verdediger rechtsachter van het 
eerste elftal, kan erover meepraten. ‘Onze velden 
liggen er nu heel mooi bij, maar over twee maan-
den is het echt verschrikkelijk; dan zijn ze erg mod-
derig en drassig. Met een kunstgrasveld erbij kun 
je eventueel uitwijken met wedstrijden; nu worden 
die ’s winters vaak afgelast. Maar je moet ze tóch 
een keer inhalen; dit seizoen zitten we met zestien 
clubs in de hoofdklasse. Een kunstgrasveld is ook 
voor de club beter; dan kan iedereen in de win-
termaanden doortrainen. Als alle drie de velden 

slecht zijn en je hebt slechts een half kunstgrasveld 
tot je beschikking, kunnen sommige jeugdteams 
niet eens trainen.’

Het eerste traint op dinsdag en donderdag; in de 
wintermaanden kan dit alleen op het halve kunst-
grasveld. Dat is echt te klein, vindt de sympathieke 
verdediger. Ook hij ziet een kunstgrasveld erbij als 
de oplossing. ‘Al ben ik zelf niet zo’n voorstander 
van kunstgras. Als je een sliding maakt, heb je 
negen van de tien keer je been openliggen. En het 
is plat; je komt geen bobbeltje tegen. Voetballen 
hoort op natuurgras. Maar in de wintermaanden 
kun je op zo’n kunstgrasveld wel je wedstrijden 
spelen en blijven trainen.’

Al meer dan zestig jaar lid
Het al eerder genoemde halve kunstgrasveld werd 
acht jaar geleden uit eigen middelen aangelegd 
om de trainingsdruk op de natuurgrasvelden te 
verlagen. Zeventig procent van alle trainingen 
vindt hierop plaats. Een kunstgrasveld erbij zou 
een vermindering van de druk op de natuurgras-
velden en een enorme trainingsverlichting beteke-
nen. Een kunstgrasveld is voor een vereniging dan 
ook een zegen, vindt de voorzitter, vooral voor de 
jeugd. ‘Ik ben er geen voorstander van om eerste 
teams te laten voetballen op kunstgras, want het 
spel op natuurgras is veruit het mooiste. Maar je 
kunt een mix hebben. Ik denk dat alle grote ver-
enigingen met meer dan 300 leden de beschikking 
hebben over een kunstgrasveld.’

Wendy van Dijk en Samantha van Dijk-Delsink 
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‘In de meidenteams zit voor 

ons momenteel de meeste 

groei’
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Vrijwilliger Klaas Arts is al meer dan zestig jaar lid 
van BVC’12 en draagt zorg voor de lijnen en het 
materiaal. In de herfst ruimt hij het blad op en ook 
is hij leider van het derde elftal. Hij zou graag een 
kunstgrasveld gerealiseerd zien op veld 2, omdat 
daar ook verlichting is, zodat in ieder geval het 
eerste elftal altijd kan voetballen. ‘Straks wordt het 
weer natter en wordt dat hele veld steeds kapot-
gelopen. Kijk, iedereen wil het liefst op normaal 
gras voetballen, maar voor de trainingen móet je 
gewoon kunstgras hebben. Als we nu een keer 
met nat weer getraind hebben, kun je het schud-
den; dan kan er geen wedstrijd meer op het veld 
worden gespeeld. In Millingen heeft de gemeente 
wél een perfect kunstgrasveld aangelegd, terwijl ze 
daar lager spelen dan BVC. Dus waarom hier niet?’ 

Goede argumenten

Carl te Riele is van mening dat een kunstgrasveld 
niet strikt noodzakelijk is. ‘Maar het helpt wel om 
het speelseizoen voor de vereniging te verlengen. 
Dan heb je te maken met politieke wil; willen het 
college en de raad hiervoor geld beschikbaar stel-
len? Een kunstgrasveld kost veel geld, dus dan 
moet je met goede argumenten komen. De club 
heeft zelf aangegeven dat er vier wedstrijden zijn 
gespeeld op andermans velden: drie oefenwed-
strijden en één bekerwedstrijd. Of dit nu heel erg 
afwijkt van andere verenigingen die ook geen 
kunstgrasveld hebben, is mij niet bekend. De capa-
citeit van de huidige accommodatie is in principe 
toereikend.’ 

Veld 3 is toch het mooiste
Toch moet dat kunstgrasveld er gewoon komen; 
daarover zijn bij BVC de meesten het wel eens. 
Zo ook Norman Hooghof, al zo’n tien jaar leider 
van A1, dat tegenwoordig JO19-1 heet. Soms is 
hij ook coach en af en toe trainer, maar meestal 
is hij leider. Daarnaast houdt hij de website van 
de club bij. Hoewel de wedstrijden van het eerste 
elftal op veld 1 worden gespeeld, vindt hij veld 3 
toch het mooiste veld. ‘Het is een beetje gebogen 
en ligt iets hoger dan veld 2. Veld 2 ligt er nu ook 
heel mooi bij, maar in januari is het echt afgetrapt; 
dan is het gras weg. Veld 1 ligt nog iets lager en 
is vaak nat; dan mag je er niet op voetballen. Het 
zou het mooiste zijn als er voor de trainingen een 
kunstgrasveld kwam. De jongere jongens vinden 
kunstgras fijner, alleen denk ik dat het voor hen 

beter is om op natuurgras te voetballen. Dat veert 
goed mee. Je kunt slidings nemen en de bal remt 
niet af. Op kunstgras is de bal trager en blijft hij 
soms liggen.’

Vijf meidenteams
BVC heeft momenteel 430 leden, maar dat aantal 
zal eind dit jaar mogelijk 450 zijn. Drie jaar geleden 
startte een intensieve samenwerking met Bad 
Beek, een stichting voor de promotie van gezond 
leven. Hierdoor worden er op de accommodatie 
van BVC ook allerlei andere sporten bedreven, 
zoals fitness, aerobics, zumba, boksen, bootcamps 
en yopi, een gecombineerde yoga-pilatesles. Er zijn 
veel leden die zowel voetballen als andere sporten 
beoefenen.

Volgens de KNVB zit landelijk momenteel de 
meeste groei in de meidenteams. Dat gaat ook op 
voor BVC’12. De club kreeg zijn eerste meidenteam 
in 1973; inmiddels zijn het er vijf. Het zou volgens 
Sander Joosten zomaar kunnen dat er na de win-
terstop zelfs zes meidenteams gevormd kunnen 
worden. ‘Beek heeft 3.500 inwoners. De poel van 
jongens waaruit we kunnen vissen, is zo goed als 
benut. Met de meiden kunnen we echter nog veel 
meer groeien, omdat we voor hen meer een regio-
functie hebben. Hier voetballen ook meiden uit 
Ooij en Millingen. Ik denk dat wij de belangrijkste 
groeisprong hebben gemaakt doordat het school-
voetbal heel goed presteerde; zowel de jongens als 
de meiden werden eind vorig jaar kampioen van 
’t Laag. Daarna meldde zich een heel meidenteam 
aan dat gestopt was met hockey.’

De KNVB
BVC is niet alleen een voetbalclub, maar ook een 
ontmoetingspunt voor leden, ouders en suppor-
ters. Met Bad Beek erbij spreken we over in totaal 
zo’n zevenhonderd leden die hier enkele dagen in 
de week komen. Daarnaast faciliteert BVC ook de 
Koningsspelen, wordt er een kamp georganiseerd 
en ook staat de club open voor activiteiten die op 
het aangrenzende Wylermeer worden gehouden: 
deelnemers daaraan kunnen op het complex van 
BVC douchen. 

De vereniging doet veel voor haar leden en ook de 
KNVB dient de leden maximaal te faciliteren, meent 
Sander Joosten. ‘Ik denk dat de KNVB op de goede 
weg zit door de leden apps, informatiepakketten 
en podia aan te bieden, waardoor je als vereniging 
makkelijk dingen kunt uitwisselen. Volgens mij is 
de KNVB nu meer dan alleen een instantie die toe-
zicht houdt op de leden.’ 

Verdediger van het eerste Kevin Hendriks.
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Wie zijn toch al die krachten 

waarop de club draait? 
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Vrijwilligers
Iedere vereniging draait op vrijwilligers, maar veel 
sportverenigingen hebben er steeds meer moeite 
mee om vrijwilligers te krijgen. Ook BVC’12 ont-
komt er niet aan. Hoe zorg je ervoor dat mensen 
meer betrokken raken bij de vereniging? 
Sander Joosten: ‘Wij moeten manieren vinden om 
ouders erop aan te spreken dat lid zijn van een ver-
eniging meer betekent dan alleen je kind hier laten 
sporten. Een vereniging drijft op de kracht van 
haar leden en een pool van vrijwilligers. Ik denk dat 
niet genoeg ouders zich daarvan bewust zijn. Het 
is onze taak om hen daarvan bewust te maken.’ 

Ook van Norman Hooghof zouden er veel meer 
vrijwilligers mogen zijn, maar hij ziet het ook als 
een teken van deze tijd. ‘Mensen hebben het nu 
eenmaal druk. De website kan ik vanuit huis doen; 
als iemand mij een appje of mailtje stuurt, is de 
website snel aangepast. Maar ook ik zou geen twee 
avonden in de week tijd hebben om een team te 
trainen. Dat red ik niet met mijn werk en gezin. Die 
opoffering van vroeger, dat mensen dag en nacht 
bij de club zaten, dat zie je niet meer. De combi-
natie met Bad Beek trekt veel mensen. Hierdoor is 
het vaak gezellig druk, iedereen treft elkaar hier. 
Dan kun je elkaar aanspreken op dingen die nog 
moeten gebeuren, waardoor je meestal ook wel 
iets voor elkaar kunt krijgen.’ 

Kantinedames
Maar gelukkig heeft BVC ook een club trouwe 
vrijwilligers. Naast de leiders, trainers en materi-
aalmannen moeten vooral ook de kantinedames 
genoemd worden, want hoe zou je anders je dorst 
kunnen lessen en je lekkere trek kunnen stillen? 
Een van hen is Samantha van Dijk-Delsink. Zelf 
speelde ze jaren geleden in het – toen nog enige – 
meidenteam van BVC; nu staat ze op zondagen, als 
het eerste thuis speelt, in de kantine achter de bar. 
Dit jaar is zij hiermee officieel begonnen, samen 
met Wendy van Dijk, Suzette Braam, Marieke 
Klaassen en Sylvia Sengers, maar daarvoor viel ze 
weleens in. Haar man voetbalt bij het derde elftal 
en bij thuiswedstrijden kwam zij altijd kijken.  
Zo werd ze ‘vrijwillige kantinedame’. 
‘Of ik nu buiten een borreltje drink of mensen help 
aan de bar, dat maakt me niet zoveel uit. Er hangt 
hier een goede sfeer en na een wedstrijd is het 
altijd lekker druk en gezellig.’ 

Kevin Hendriks kan dit alleen maar beamen; na 
een thuiswedstrijd zit ook hij graag nog even in 
de kantine. Hij is geboren en getogen in Beek en 
vindt het mooi om voor de club uit zijn woonplaats 
te voetballen. ‘Het leukst is toch dat mensen uit je 
eigen dorp staan te kijken en dat je de kleuren van 
je eigen dorp mag verdedigen. En daarna samen 
een biertje drinken in de kantine.’

‘De gemeente en 

BVC werken samen toe naar 

een voorstel. Uiteindelijk 

wordt het een 

mix van financiële 

haalbaarheid en 

politieke wil’
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