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ALV 

Bijeenkomsten Gemeente Deventer  

Zoals al even tijdens de ALV verteld ben ik een aantal keren aanwezig / betrokken geweest bij gesprekken met de 

gemeente Deventer.  

Uitgangspunt van deze gesprekken was dat de gemeente een onderzoek wilde doen naar de voor- en nadelen van 

privatisering van accommodaties. Dit om geld, dat nu vooral gaat naar het beheren en onderhouden van accommoda-

ties, te gebruiken voor het daadwerkelijk stimuleren van sportdeelname. Daarnaast draagt privatisering cq overdra-

gen van taken bij aan het zelfsturend en ondernemend vermogen van sportverenigingen. Dit onderzoek is zowel ge-

richt op de  binnen- als de buitensportaccommodaties. Of er een bepaalde vorm van privatisering plaats vindt moet 

nog worden bepaald en staat dus niet vast. Privatiseren of een ander beheermodel is dus niet de doelstelling of het 

eindresultaat van dit onderzoek. Het gaat om een oriëntatie op de huidige beheersvormen en/of het wenselijk is dat er 

veranderingen plaats vinden, waardoor andere sport mogelijkheden ontstaan.   

Doel van de eerste bijeenkomst (voornamelijk met sportverenigingen van binnensportaccom-modaties): 

Het in beeld brengen van de wensen, knelpunten en behoeftes van de primaire gebruikers van de  binnensportaccom-

modaties in de gemeente Deventer. Inhoudelijk ging de dialoog over:   

• Wat zijn belangrijke positieve of negatieve aspecten van het huidige beheermodel voor de binnensport?  

• Welke kansen of bedreigingen ziet u voor een model met meer taken voor verenigingen / gebruikers?  

• Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? 

Er ontstond een boeiende dialoog, waarin veel aspecten verkend werden. Inbreng vanuit de verenigingen bracht ook 

grote verschillen aan het licht en dus ook diverse wensen en/of knelpunten. 

Na deze bijeenkomst is er een vergelijkbare bijeenkomst voor de sportverenigingen op een buitensportaccommodatie 

geweest.  

Ter afsluiting van het onderzoek is er op 9 november 2017 een vervolgbijeenkomst met sportverenigingen geweest. 

Zowel gebruikers van binnensportaccommodaties, als buitensport-accommodaties waren hier vertegenwoordigd. 

 

Doel van deze avond  

Vaststellen van een aantal beheer- en onderhoudsmodellen, inclusief de bijbehorende positieve en negatieve effecten 

daarvan, welke zijn gebaseerd op input vanuit de diverse bijeenkomsten en de belangrijkste conclusies uit de andere 

processtappen. Op basis van deze modellen en opgehaalde informatie kan een definitief advies worden opgesteld.   

Afhankelijk van de reacties op de diverse modellen werd ingegaan op het mogelijke advies in een beheer- en onder-

houdsmodel. 

Naar aanleiding van de diverse bijeenkomsten zijn er 5 scenario’s uitgewerkt, inclusief de bijbehorende positieve en 

negatieve effecten:  

1. Overdracht individuele verenigingen (zoals bij SVOD of H & SV The Eagles)   

2. Stichtingen / coöperaties per sportpark / kern (zoals Schalkhaar)   

3. Eén overkoepelende stichting   

4. Huidige situatie   

5. Deprivatisering   
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Op basis van de bijeenkomsten zijn er drie criteria vanuit de verenigingen geformuleerd:  

1. Draagkracht verenigingen  

2. Grip / regie verenigingen  

3. Risico’s verenigingen   

Aanvullend hierop zijn de volgende criteria toegevoegd:  

4. Borging kwaliteit   

5. Besparingsmogelijkheden  

6. Fiscale consequenties   

7. Organisatorische consequenties   

8. Administratieve consequenties   

9. Juridische consequenties   

 

Voorlopige conclusies & bevindingen  

Voor- en nadelen van een beheermodel waarin sportverenigingen een grotere verantwoordelijkheid dragen voor be-

heer en onderhoud van sportaccommodaties:  

Biedt meer grip en regie voor verenigingen;  

Maar:  

- “Overvraagt” verenigingen qua draagkracht;  

- Leidt tot risico’s voor verenigingen;  

- Biedt onvoldoende borging kwaliteit voor gemeente;  

- Levert maar beperkt besparingen op;   

- Leidt tot fiscale nadelen.  

De voorlopige conclusie/aanbeveling is om de huidige situatie te behouden en de kwaliteit daarvan te optimali-

seren, samen met een optimalisatie van de bezetting van de accommodaties en de communicatie tussen vooral 

de verenigingen en de gemeente Deventer.    

In deze voorlopige aanbeveling kan de zaal zich vinden. Opgemerkt wordt dat de algemene conclusie klopt, uiteraard 

met uitzonderlijke situaties daar gelaten. 
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Vervolgtraject   

Voor het eind van het jaar ligt er een definitieve notitie bij de gemeente Deventer, deze is onderbouwd met het 

adviesrapport.   

De gemeente werkt op dit moment aan een functieprofiel voor de vacature m.b.t. sportaccommodaties, hierdoor 

wil de gemeente een positief vervolg geven aan de uitkomsten van dit onderzoek. Deze vacature zal begin 2018 

ingevuld worden.   

Afgesproken is dat de definitieve nota aan de gemeente ook naar de verenigingen wordt toegestuurd. Zodra meer 

te melden valt over dit thema, zal ik jullie op de hoogte stellen 

 

Frank Machielsen,                              voorzitter ABS Volleybal 



Hét Café Braakhekke Bouwbedrijf Kerkdijk 

van Welbergen 

Bubbels te Riele Olie  

‘t Bockje Wesseling Bronsvoord Kinderopvang Bathmen 

Bakkerij Philips                                                     Amigo Bathmen Garage Leijenaar 

Jeugd naar regio trainingen. 
 
Het zal jullie allemaal vast niet ontgaan zijn dat er een aantal jeugdspelers mee hebben gedaan met de 
selectie voor de regio trainingen. 
Begin van dit seizoen hebben we de trainers eens kritisch laten kijken naar spelers die hier misschien wel 
voor in aanmerking komen. 
En hier zijn dan 9 spelers uitgekomen die deze trainingen gaan volgen. 
Inmiddels hebben ze 7 trainingen gehad en hebben ze allemaal al een keer flinke spierpijn gehad, dus 
het is pittig. 
Er wordt veel op techniek, lichaam beheersing en snelheid getraind. 
In totaal zijn het 18 trainingen die in Borne gegeven worden. 

http://www.hetcafebraakhekke.nl/

