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Aan
DE RAAD/COMMISSIE

Onderwerp:
Mededeling inzake subsidiëring 3e
speelveld ASV Arkel.

Giessenlanden, 10 juli 2007.

Geachte leden,
De voetbalverenigingen in Giessenlanden ontvangen jaarlijks een subsidie die uit vier onderdelen is
opgebouwd. Eén van de onderdelen is een bedrag op basis van het aantal normatieve voetbalvelden. Voor
wat betreft ASV Arkel blijkt uit de berekening van het aantal normatieve voetbalvelden dat men twee
velden nodig heeft om de wedstrijden op te kunnen spelen.
Echter in 1995 heeft het toenmalige college besloten dat het 3e voetbalveld dat ASV Arkel heeft, maar op
basis van bovengenoemde berekening (die voor elke voetbalvereniging van toepassing is) niet noodzakelijk
is, voor 50% door de gemeente gesubsidieerd wordt. Het destijds genomen besluit schept een precedent
ten opzichte van de overige voetbalverenigingen.
Daarnaast is in de beleidsregel voor subsidiëring van de voetbalvelden het in 1995 genomen besluit dat
ASV Arkel het bovennormatieve 3e speelveld voor 50% gesubsidieerd krijgt, niet opgenomen. Indien het
3e speelveld, in strijd met de beleidsregel, toch gesubsidieerd wordt, betekent dit dat de subsidiëring op
een onrechtmatige wijze gebeurt. Gezien het feit dat wij vinden dat subsidiëring op een rechtmatige
wijze moet gebeuren, hebben wij in onze vergadering van 29 mei 2007 besloten het 3e speelveld met
ingang van 2008 niet te subsidiëren.
Op 25 juni 2007 heeft over deze problematiek een gesprek plaatsgevonden met (een afvaardiging van)
het bestuur van ASV Arkel. Aan het bestuur is meegedeeld dat subsidiëring dient te gebeuren op een
rechtmatige wijze en dat ASV Arkel in 2008 derhalve niet in aanmerking komt voor 50% subsidiëring
van het 3e speelveld, aangezien het aantal (norm)teams van de vereniging hiertoe geen aanleiding
geeft. Op basis van het groeiende ledental, is de verwachting dat ASV Arkel in 2009 wel weer
aanspraak kan maken op subsidiëring van het 3e speelveld. De subsidiëring zal dan echter op een
rechtmatige manier en overeenkomstig de subsidiëring van de overige voetbalverenigingen gebeuren.
Het bestuur van ASV Arkel heeft aangegeven dat de 3 speelvelden door de Avelingengroep gemaaid
worden voor een bedrag van € 14.000,00 per jaar. Het ontbreken van een subsidie voor het 3e
speelveld in 2008 betekent dat men in 2008 een bedrag van ongeveer € 3.000,00 minder aan subsidie
ontvangt. Het bestuur beraadt zich erover hoe men met minder subsidie op een goede wijze het 3e
speelveld kan onderhouden, zodat dit bespeelbaar is op het moment dat het gezien het aantal teams
noodzakelijk is.
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