Stichting bespaart ons ieder jaar
weer duizenden euro’s
Jan te Koppele, SV Groen Wit ’62: ‘Ik wil niet weten hoeveel zand of
kunstmest er op gestrooid wordt’
Een terugtredende overheid en gemeentelijke bezuinigingen zorgen voor tal van nieuwe taken en uitdagingen voor sportbestuurders. En
wat blijkt: door een zakelijke opstelling en door zaken goed te organiseren, kun je veel geld besparen. En dat gaat verder dan een enthousiast klusteam dat duizend en één klusjes op de club verzorgt. Fieldmanager praat met Jan te Koppele, penningmeester van de stichting achter
SV Groen Wit ’62 in Apeldoorn.
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Interview

Enkele jaren geleden besloot de gemeente
Apeldoorn, mede onder invloed van de crisis,
dat sport, en dan met name het onderhoud van
sportaccommodaties, geen kerntaak meer is
voor de gemeente. Dat wil niet zeggen dat de
gemeente totaal afwezig is, maar wel dat sportbestuurders een veel dominantere rol op zich
moeten nemen. Voor de Apeldoornse voetvalvereniging SV Groen Wit ’62 betekende dat onder
andere de oprichting van een stichting, die in
zekere zin fungeert als het bedrijfsbureau van de
vereniging. Alle accommodatiezaken behalve het
clubgebouw gaan via de stichting. Oorspronkelijk
is de stichting opgericht vanwege het btwvoordeel. Investeringen die de stichting doet,
zullen vaak met 21 procent belast worden, maar
als instelling die gelegenheid geeft tot het beoefenen van sport is de stichting gerechtigd om
slechts 6 procent door te berekenen. Te Koppele:
‘Exact als een fitnessclub. Je moet als stichting de
gelegenheid geven sport te beoefenen.
De stichting kan vervolgens de inkomende en
uitgaande btw met de Belastingdienst vereffenen. Het positieve effect daarvan is stevig. Gaat
het om de aankoop van bijvoorbeeld een nieuw
kunstgrasveld, dan kan dit al gauw enkele tienduizenden euro’s betekenen.
Ook bij Groen Wit was de aanleiding om de
stichting op te richten de bouw van de twee
kunstgrasvelden waar de club inmiddels over
beschikt. De stichting is daarna in de benen
gehouden en in zekere zin zelfs uitgebreid.
De stichting is daarom ook veel meer dan een
inkoopkantoor van diensten en goederen, maar
verzorgt alle faciliteiten waar de vereniging over
kan beschikken: energie, huur voor de velden, al
het grote en kleine onderhoud aan de velden en
de gebouwen. De stichting voldoet in die zin ook
aan de geest van de wet, die stelt dat het niet
gaat om het doorschuiven van geld, maar daadwerkelijk om het bieden van de gelegenheid om
sport beoefenen.
Goedkoop
De twee kunstgrasvelden van Groen Wit zijn bij
de vereniging gerealiseerd via het zogenaamde
Apeldoornse Kunstgrasfonds. Dit is een pot geld
die Apeldoorn een aantal jaren geleden beschikbaar heeft gesteld aan clubs om zelf kunstgrasvelden aan te schaffen. Dat wil niet zeggen dat
de verenigingen om niet over een veld kunnen
beschikken; verre van dat. Iedere deelnemende
club betaalt een vast bedrag van ongeveer
18.000 euro per jaar, dat teruggestort wordt in

het fonds en waarvan de clubs op het moment
dat dit nodig is een toplaagrenovatie kunnen
uitvoeren. De kosten van de kunstgrasvelden zijn,
naast het onderhoud van de twee natuurgrasvelden, waarschijnlijk de grootste kostenpost voor
Groen Wit.
Op dit moment is een groot deel van het natuurgrasonderhoud nog uitbesteed aan de gemeente.
In principe zou het mogelijk moeten zijn om
dit zelf via vrijwilligers te doen. Volgens Jan te
Koppele is dat geen goed idee. ‘Vrijwilligers zijn
fantastisch, maar je moet ze niet inzetten voor
klussen waar een strikte deadline aan vast zit.
Als er op vrijdag niet gemaaid is, krijgen we dat
zaterdag en zondag op ons bordje.’ Groen Wit
heeft daarom besloten om gespecialiseerde klussen als maaien, dressen, mesten en groot onderhoud uit te besteden aan aannemers. Voor maaiwerk kan de stichting een beroep doen op de
gemeente, die daar een scherpe prijs voor rekent.
Scherper dan welke aannemer ook.
Te Koppele: ‘De gemeente kan eigenlijk niet
rekenen. Ze rekenen op dit moment 40 euro voor
het maaien van een veld, maar al het bijkomende
werk zoals advieswerk en controle wordt niet
doorberekend. Als ik dat door een andere aannemer laat doen, ben ik al gauw honderd euro
kwijt voor een rondgang over de velden.’ Wellicht
is een van de redenen dat Te Koppele zo eerlijk
over de gemeente durft te zijn, dat de gemeente
met ingang van komend seizoen de velden toch
niet meer zal maaien. Te Koppele: ‘De raad heeft
besloten dat de gemeente dit werk niet meer
mag aanbieden.’ Groen Wit zal dus op zoek
moeten gaan naar een commerciële aannemer.
Inmiddels zijn de eerste offertes al binnen.
Frequentiebestek
Het bestek dat Te Koppele nu voor de gemeente
heeft, is eigenlijk een frequentiebestek: zoveel
keer maaien voor zoveel geld. In de toekomst
moet dat anders geregeld gaan worden: geen
frequentiebestek meer, maar een beeldbestek. ‘Ik
wil tegen een aannemer zeggen: Dit is de kwaliteit die ik wil; wat kost het om die te bereiken?’
Te Koppele: ‘Ik hoef niet te weten hoeveel zand
of kunstmest erop gestrooid wordt. Daar heb ik
geen verstand van.’
Inkomsten
Groen Wit is aan huur voor de gemeente ongeveer 28.000 euro kwijt. Per veld wordt standaard
1100 euro huur gevraagd. Voor de twee kunstgrasvelden wordt per stuk 18.000 euro extra

gevraagd. Groen Wit heeft het geluk dat het voor
een van de kunstgrasvelden een stevige korting
heeft gekregen, omdat het op het eigen terrein ruimte heeft gemaakt voor de Hondenclub.
Dat levert de club een korting van ongeveer
12.000 euro per jaar op. Gelukkig staan tegenover de uitgaven ook inkomsten. De grootste
klant is natuurlijk de voetbalclub, die voor het
totale complex 6500 euro per maand betaalt.
De andere inkomstenbronnen zijn sponsoring,
shirtreclame en boarding en verder nog verhuur
aan een school die gebruikmaakt van het veld.
De laatste en – volgens Te Koppele – zeer interessante inkomstenbron is verhuur aan andere clubs,
vooral van de kunstgrasvelden. Veel clubs in de
buurt hebben nog geen kunstgras op hun complex. Deze clubs kunnen in de winter een van de
Groen Wit-velden huren. Behalve als er sneeuw
ligt, want dan zijn de kunstgrasvelden van Groen
Wit verboden terrein.
Derde veld
Op dit moment wordt heel voorzichtig gedacht
aan een derde kunstgrasveld. Groen Wit heeft
ongeveer 850 leden en dus behoorlijk wat capaciteit nodig in de weekenden. Hierover heeft Te
Koppele overigens een zeer uitgesproken mening.
Naar zijn idee zouden de KNVB en sportbestuurders veel creatiever om moeten springen met de
beschikbare uren. Waarom zou een discoteam
niet om half vijf of half zeven ’s avonds kunnen
voetballen? Waarom moet dat altijd allemaal
overdag? Een beetje meer out of the box denken
zou verenigingen heel veel geld kunnen besparen.
Vrijwilligers
Ik heb speciaal op maandag een afspraak met Te
Koppele gemaakt. Maandag is de dag dat het
klusteam van Groen Wit in actie is, een club van
ongeveer negen mannen die iedere maandag
zaken bijhouden en repareren op het complex.
Speciaal voor dit klusteam is een aantal zeecontainers in een hoek van het complex geplaatst,
waarin materialen en werktuigen kunnen worden
opgeslagen.
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