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“Als de gemeente een sportpark
goed kan onderhouden, dan kan
een vereniging dat zelf ook”
Tijdens het discussiepanel van
Sport FM op de Dag van de
Sportaccommodaties stelden
wij revitalisering van de sportaccommodaties centraal aan
de hand van vijf stellingen. In dit
nummer deel twee van het discussiepanel, dat onder leiding
stond van Lutger Brenninkmeijer, waar Roy van Rijt (Kragten),
Rutger Schuijffel (KYBYS), Robert den Ouden (Sportstroom)
en Aaldert Hooijer (Oranjewoud) aan deelnamen.

In het vorige nummer besteedden wij al aandacht aan de stellingen ‘Sportclubs en gemeentes
hebben vaak niet de knowhow als het gaat om het renoveren/revitaliseren van de accommodatie’ en ‘Externe experts zijn nodig om de kwaliteit van het hele renovatietraject goed te
controleren.’ In deze editie zullen wij de stellingen ‘Bij het renoveren wordt door de opdrachtgever te veel op de kosten en niet op de kwaliteit gelet’ en ‘Sportclubs zijn vanwege
de kosten, benodigde kennis en hoeveelheid werk erg huiverig om te renoveren. Het gevolg
is verouderde accommodaties.’ In het volgende nummer zullen wij het laatste deel van het
discussiepanel bespreken.
Stelling 3: Bij het renoveren wordt door de opdrachtgever te veel op de kosten en niet op
de kwaliteit gelet.
Roy van Rijt hoefde niet lang na te denken voor hij zijn mening over deze stelling kon formuleren. “Er wordt inderdaad te veel op de kosten gelet en dat is ook niet gek. Iedereen wil natuurlijk kwaliteit, maar daar is gewoon geen geld voor”, stelt van Rijt.
Voeg extra’s aan accommodatie toe
Toch is het volgens Van Rijt wel mogelijk om met weinig geld de kwaliteit van de accommodatie te verhogen. “Probeer dingen aan de accommodatie toe te voegen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een speeltuin of iets dergelijks. Op die manier gaat de kwaliteit van
het complex toch omhoog”, meent hij.
Vanuit de zaal wordt er minder instemmend gereageerd op de stelling. “Onze vereniging wilde
kunstgrastennisbanen aanleggen. We hebben toen drie offertes laten maken. Toen hebben we
voor de duurste gekozen, omdat die in onze ogen voor de beste nazorg zorgde. Ook vertrouwden we die partij het meest op zijn woord”, vertelt een bestuurslid van een tennisvereniging.
Kwaliteit waarborgen
Een bestuurslid van een andere vereniging geeft aan ook kritisch naar de kwaliteit te kijken bij renovaties. “De onderbouw is het belangrijkste. Daarom moet je eerst altijd informatie inwinnen en strenge eisen opstellen. Tenslotte laat je een offerte maken door een
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grondaannemer”, zegt de man. “Wij hebben de onderbouw door iemand laten doen en andere delen door andere aannemers. Je moet goed kijken waar je denkt dat iemand het meest
geschikt voor is”, vervolgt hij.
Rutger Schuijffel merkt terecht op dat het risicovol is als je je sportpark door meerdere aannemers laat maken. Hij vraagt zich daarnaast af hoe je de risico’s op die manier afdekt,
waarop de man reageert dat de partijen in het hele proces akkoord zijn gegaan en er duidelijke afspraken zijn gemaakt.
Stelling 4: Sportclubs zijn vanwege de kosten, benodigde kennis en hoeveelheid werk erg
huiverig om te renoveren. Het gevolg is verouderde accommodaties.
Na het lezen van deze stelling valt er even een stilte. Dat heeft te maken met het feit dat de
deelnemers zich goed bewust zijn van de verschillen in grootte, kwaliteit en financiën tussen clubs. Roy van Rijt meent dat dit per club verschilt. “Hoe groot is de club? Hoeveel vrijwilligers heeft de club? Dat zijn belangrijke elementen om te weten.”
Neem zelf initiatieven en toon ondernemerschap
Aaldert Hooijer: “Hockeyclubs investeren zelf in hun accommodatie, terwijl dat bij voetbalclubs gedaan wordt door de gemeente. In mijn ogen krijg je sneller een bloeiende vereniging
en binding met een club als je zelf initiatieven neemt en ondernemerschap toont. Als de gemeente een sportpark goed kan onderhouden, dan kan een vereniging dat zelf ook. Gemeente
en vereniging moeten goed samenwerken bij het onderhouden van een complex, iets dat op
dit moment vooral in het Oosten erg goed gaat. Daar ondersteunen de gemeentes de plannen, terwijl de clubs zorgen voor een draagvlak.”
Het niveau van de bestuurders
Robert den Ouden meent dat de gebrekkige renovatiedrang van verenigingen niet alleen te
maken heeft met het niveau van de club, maar zeker ook met het niveau van de bestuurders.
“Het hangt ook van de kwaliteit van het bestuur af. Bestuurders regeren niet over de bestuursperiode heen, maar stoppen er vaak van tevoren al mee.”.
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‘Je krijgt sneller een
binding met een club
als je zelf
ondernemerschap toont’
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