
 

 

 

Bij beantwoording de 
datum en ons kenmerk 
vermelden. Wilt u slechts 
één zaak in uw brief 
behandelen. 

 

  

Dames en heren, 
 
Ik wil graag namens de leden en vrijwilligers van JVC het woord tot u richten over 
het voorstel wat straks behandeld gaat worden. 
 
Al meer dan 15 jaar is gesproken over de verplaatsing van JVC. Vooral in de 
laatste zes jaren is aangegeven dat de gemeente nadrukkelijk streeft naar 
realisering van het nieuwe sportpark in Julianadorp. De basis van dit voornemen 
was onder andere de beleidsnotitie die door de Raad is aangenomen.  
 
In dit nieuwe sportpark zou JVC de noodzakelijke zes voetbalvelden krijgen, die 
recht doet aan de omvang van de vereniging en het aantal inwoners van 
Julianadorp.  
 
Dit nieuwe sportpark gaat niet door. Dit is een gegeven. Voor JVC betekent dit dat 
we de komende periode van 15 tot 20 jaren zeker zullen blijven op de huidige 
locatie.  
 
Dit is een zeer grote teleurstelling, niet alleen voor de leden en de vele vrijwilligers, 
maar ook voor vele inwoners van Julianadorp. Wij  begrijpen dit besluit wel maar 
tegelijkertijd barst JVC uit haar voegen en kan dus niet groeien, m.a.w. er is dus 
spraken van een ledenstop. Aan de behoefte van vele ouders en kinderen voor 
bijvoorbeeld kaboutervoetbal en damesvoetbal kunnen wij niet voldoen in de 
huidige situatie. 
 
Ik wil nadrukkelijk aangeven dat JVC in principe voorstander is voor het voorstel tot 
wijziging van het tarieven- en subsidiestelsel sport en onderhoud 
buitensportaccommodaties, maar de uitwerking van het huidige voorstel leidt niet 
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tot de oplossing van onze drie kernproblemen. Het betekent wel dat we met een 
zeer grote kostenpost te maken krijgen die niet te verkopen is aan onze leden. 
. 
Wat zijn dan onze kernproblemen?  

1. Onvoldoende capaciteit voor trainingen; 
2. Onvoldoende capaciteit voor het spelen van wedstrijden op de zaterdag; 
3. Een gedateerde accommodatie die niet voldoet aan de eisen van deze tijd 

en een groot tekort aan kleedkamers. 

In het huidige voorstel wordt uitgegaan van slechts 1 kunstgrasveld en dit  is beslist 
geen oplossing voor onze problemen.  
 
Om de onvoldoende capaciteit voor trainen en wedstrijden op te kunnen lossen is 
het noodzakelijk dat JVC de beschikking krijgt over 1 ½ kunstgrasveld (dus is een 
volwaardig veld en een pupillenveld). Dit ligt in de lijn van de eerste voorstellen die 
de gemeente met JVC heeft besproken. 
 
Wij willen echter niet alleen vragen, maar ook meedenken aan mogelijke 
oplossingen en we zijn bereid om grote investeringen te doen in de renovatie van 
het clubgebouw en nieuwbouw van de noodzakelijke kleedkamers.  
 
Om te kunnen investeren is het nodig dat JVC juridisch eigenaar wordt van onze 
“eigen kantine” en het sanitair gebouw, pas dan kunnen we dit als onderpand voor 
een financiering inzetten.  
Ik  wil u wijzen op de bijzondere situatie dat de handbalclub JHC en JVC samen 
van een gebouw gebruik maken en dat de exploitatie en het regelen van het 
juridisch eigendom bijzondere aandacht verdient. Hiervoor is adequate hulp en 
betrokkenheid van de gemeente onontbeerlijk. 
 
Heel veel ouders, spelers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de voetbalsport 
zijn van mening dat Julianadorp (en dus JVC) er ten opzichte van een aantal 
voetbalclubs in het “Helderse” er maar zeer bekaaid vanaf komt. 
 
Natuurlijk gunnen we de “Helderse” voetbalclubs goede sportfaciliteiten maar een 
meer rechtvaardigere verdeling van de middelen voor goede voetbalvelden is wel 
zo eerlijk. 
Een dorp met een eigen naam en zo’n 16.000 inwoners verdiend een betere 
sportaccommodatie en kan dus niet de sluitpost zijn in de verdeling van de 
middelen. Het is aan de Raad om dit gegeven mee te nemen in de besluitvorming. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 


