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De maat is vol. 

Op maandag 23 december 2013 haalde 
het bestuur van de Sport Federatie Soest 
alle sportverenigingen bij elkaar. 
Ondanks dat de uitnodiging net voor het 
weekeinde was verzonden, was de 
opkomst deze maandag overweldigend. 

De ledenvergadering werd georganiseerd 
omdat bij veel verenigingen een groot 
ongenoegen is over het proces dat tot nu 
toe door de gemeente is doorlopen om te 
komen tot de nieuwe sportvisie en de 
eerste uitwerking daarvan, het nieuwe 
tariefstelsel. 

Eerder deze maandag voerde het 
bestuur van de Sport Federatie Soest 
overleg met de wethouder. Een overleg 
om de klachten en de bezwaren die bij 
verenigingen leven bij de wethouder 
naar voren te brengen en te pogen 
oplossingen te vinden. Oplossingen die 
wel garanties bieden voor een zorgvuldig 
traject om te komen tot een nieuw 
tariefstelsel. De uitkomst van het overleg 
met de wethouder werd maandagavond 
met de verenigingen besproken. 

Verenigingsbesturen blijven bij het 
standpunt  dat er sprake is van 
onzorgvuldigheid in het proces en dat 
mogelijkheden om beslissingen te 
beïnvloeden er niet meer zijn. Daarmee 
was voor de verenigingen de maat vol. 

Verenigingen hebben er geen vertrouwen 
in dat op voldoende zorgvuldige wijze 
nieuwe huurprijzen tot stand komen en 
oordelen dat het proces tot op heden 
uiterst onbevredigend is verlopen. 
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Bezwaren. 

De ongerustheid over de uitkomst van 
het traject is gebaseerd op ervaringen 
van verenigingen tot op heden. 

In de gesprekken die de gemeente in de 
afgelopen weken met verenigingen 
voerde constateerden vele bestuurders 
grote onzorgvuldigheden. Velen hebben 
dat ook kenbaar gemaakt. Wat er met de 
op- en aanmerkingen gaat gebeuren en 
welke invloed die hebben op de uitkomst 
is onduidelijk. 

Het blijft onduidelijk over welke cijfers 
het nu gaat en vraagtekens worden 
gezet bij de parameters waarmee wordt 
gewerkt. Verenigingen vinden dat er 
nauwelijks inzicht is gegeven in de 
besteding van middelen aan de sport. 
Verenigingsbestuurder vragen zich af 
hoe het mogelijk is op zorgvuldige wijze 
naar bezuinigingsmogelijkheden te 
kijken als dit inzicht ontbreekt. 

In de klankbordgroepbijeenkomsten 
hebben verenigingen oplossingen 
aangedragen voor bezuinigingen. 
Verenigingen zien daar tot nu toe niets 
van terug. Net zo min als dat zij de 
bijdrage vanuit het onderwijs of het 
bezuinigen in de ambtelijke kosten 
terugzien. 

Gesprek wethouder. 

De Sport Federatie Soest heeft deze 
opmerkingen onder de aandacht van de 
wethouder gebracht in het gesprek van 
maandagochtend 23 december 2013. De 
wethouder en haar ambtenaren zeggen 
zich niet te herkennen in de kritiek en 
zijn van mening dat er een zorgvuldig 
proces is gevoerd. 
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Naar het oordeel van de wethouder zijn 
verenigingen te snel met hun oordeel. 
De gemeente gaat de komende twee 
weken de inbreng van de verenigingen 
verwerken in een nieuwe systematiek. In 
de gesprekken met de verenigingen zijn 
hiervan de uitersten geschetst, aldus de 
wethouder. Volgens de wethouder staat 
nog niets vast.  

Het resultaat van de gevoerde 
verenigingsgesprekken en de 
klankbordgroepbijeenkomsten is pas 
vast te stellen bij presentatie van het 
nieuwe huursysteem op 9 januari 2014. 

Sport Federatie Soest is en blijft van 
mening dat de gemeente eenzijdig de 
afspraken over de procedure, die zijn 
beschreven in de brief van 11 oktober 
2013, heeft veranderd. 

Door deze verandering is aan 
verenigingen de mogelijkheid ontnomen 
inhoudelijk te reageren op het te 
presenteren systeem. 

Het pleidooi van de Sport Federatie om 
alsnog verenigingen de gelegenheid te 
geven inhoudelijk te reageren werd als 
niet mogelijk betiteld. Dat heeft te 
maken met de procedure die door de 
raad is vastgesteld om tot tijdige 
behandeling te komen van het nieuwe 
huursysteem. 

Wel bleek de wethouder bereid in 
gesprekken uitvoerig per vereniging toe 
te willen lichten wat gedaan is met de 
op- en aanmerkingen van verenigingen 
en op welke wijze de adviezen van de 
klankbordgroepen zijn verwerkt. 

Vanaf het moment dat het college de 
huurtarieven vaststelt, te weten op 14 
januari 2014, is het aan de raad om 
zaken te veranderen, zo gaf de 
wethouder in het overleg aan.  

Oordeel verenigingen. 

Zeker gezien de wijze waarop het traject 
tot op heden is verlopen en het feit dat 
de procedure gewijzigd is zijn de 
sportverenigingen van oordeel dat de 
maat meer dan vol is. 

De onzorgvuldigheid in het proces, het 
gebrek aan goede informatie, de 
onmogelijkheid verder inhoudelijk te 
discussiëren maakt dat de verenigingen 

verlangen dat het proces wordt 
stopgezet. 

Daarop is besloten dat nog deze week 
een brief wordt verzonden door de Sport 
Federatie Soest namens de totale 
georganiseerde sport. In deze brief 
wordt uit de doeken gedaan wat eraan 
schort en wat nu zou moeten gaan 
gebeuren. 

Actiecomité. 

Er is een comité gevormd bestaande uit 
leden van het bestuur van de Sport 
Federatie Soest en verenigingen. Het 
comité neemt het voortouw om aan de 
Soester politiek duidelijk te maken dat 
zo als het gegaan is niet langer 
geaccepteerd wordt. 

Het gevormde actiecomité heeft de 
opdracht van de vergadering gekregen 
om op korte termijn niet alleen de brief 
te schrijven maar ook verder een plan te 
ontwikkelen waarmee verenigingen 
duidelijk maken aan de Raad dat de 
gang van zaken zodanig onzorgvuldig is 
verlopen dat hun medewerking aan wat 
dan ook per onmiddellijke ingang wordt 
stopgezet.  

Op korte termijn wordt dit plan 
besproken met de verenigingen. 

Unanimiteit. 

In de vergadering is op verschillende 
momenten en bij verschillende 
onderwerpen steeds nadrukkelijk 
vastgesteld dat de aanwezige 
sportbestuurders gezamenlijk met de 
Sport Federatie Soest willen optrekken. 
Met elkaar is het besef groot dat alleen 
op basis van solidariteit de sport op 
aanvaardbaar niveau gehandhaafd kan 
blijven. Op het moment dat één 
vereniging omvalt heeft dat 
consequenties voor alle andere 
sportverenigingen. Dat zou het begin 
van het einde van de georganiseerde 
sport gaan beteken. Daarom is er grote 
solidariteit. 

Hoe verder. 

De lokale politiek is nu aan zet. De acties 
worden daarop afgestemd. Via onze 
nieuwsbrief, vergaderingen en site volgt 
verdere informatie. Verenigingen kunnen 
reageren via info@sportfederatiesoest.nl. 
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Sportgala Soest 2013. 

Op 24 januari 2014 organiseert Sport 
Federatie Soest voor de tiende keer het 
Soester sportgala. Noteer deze avond in 
je agenda. Juist vanwege de tiende keer 
belooft het wel een heel bijzonder 
evenement te worden. 

Vragen en opmerkingen 

Neem contact op met de Sport Federatie 
Soest via mail, telefoon of twitter. De 
contactgegevens staan op onze website 
www.sportfederatiesoest.nl. 


