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Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 2 februari 2010 heeft de gemeenteraad het zogenaamde Sportbesluit genomen over de sporttarieven 
en subsidies aan sportverenigingen. Het systeem vloeit voort uit drie belangrijke wensen van de 
gemeenteraad: 
 
1. Geld eerlijker verdelen onder de sportverenigingen. 
2. Sportparken renoveren en een aantal grote nieuwe investeringen doen. 
3. Stimuleren dat de jeugd, ouderen en mensen uit achterstandsgroepen gaan sporten.  
 
De gemeenteraad wil graag na vijf jaar uitvoering en werkzaamheden in het kader van het Sportbesluit met 
de gebruikers (sportverenigingen) de afgelopen jaren evalueren.  
 
 
Werkwijze en respons 
Alle sportverenigingen hebben via de e-mail een link naar een digitale vragenlijst ontvangen. Verenigingen 
met verschillende takken van sport hebben per onderdeel een vragenlijst ontvangen. Elke vragenlijst kon 
maar één keer worden ingevuld. 
In totaal hebben 46 van de 57 (onderdelen van) verenigingen de vragenlijst ingevuld, dat is een respons 
van 84%. 
 
MSV Zeemacht heeft voor elk onderdeel een aparte vragenlijst ontvangen maar heeft deze allemaal op 
precies dezelfde wijze ingevuld. Omdat dit achttien vragenlijsten zijn die allemaal op dezelfde wijze zijn 
ingevuld beïnvloedt dit de uitslag enorm, terwijl het geen extra informatie oplevert per tak van sport. 
Daarom is besloten bij het verwerken van de resultaten deze vragenlijsten als één vragenlijst te zien. In 
totaal zijn er dus 31 verenigingen waarover nu wordt gerapporteerd. 
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Algemeen 
Hoe tevreden bent u, uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot/met 10, over het functioneren van uw 
vereniging (van 1= zeer slecht tot/met 10=uitmuntend)? 
 
 

      
 
De toelichting op het rapportcijfer is weergegeven in een woordenwolk, alle gemaakte opmerkingen zijn 
terug te vinden in de bijlage. 
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Rapportcijfer voor functioneren eigen vereniging 
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Op welke leeftijd vertrekken de leden meestal bij uw vereniging? 
 
Het beeld is wisselend maar veel verenigingen geven wel aan dat jongeren op 16-,17- of 18 jarige leeftijd 
afhaken. Vaak als ze naar een andere school gaan of gaan studeren buiten Den Helder. 
Alle gegeven antwoorden zijn terug te vinden in de bijlage. 
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Oordeel leeftijdsopbouw binnen vereniging 
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Relatief veel jongeren

Relatief veel ouderen



 
 

 
juli 2015 - Evaluatie Sportbesluit 2015   7 

 
 

 
 

 

41,9 

41,9 

9,7 

6,5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

verbeterd

gelijk gebleven

verslechterd

weet niet

Is de financiële situatie  van uw vereniging ten gevolge van het huidige beleid 
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De subsidie kan door de verenigingen gebruikt worden voor de volgende drie categorieën: 
•  In gebruik krijgen/houden van een sportaccommodatie, bijvoorbeeld onderhoud aan de accommodatie; 
•  Kadertraining, opleiding/cursus op sportief of organisatorisch vlak; 
•  Doelgroepactiviteiten: activiteiten georganiseerd voor doelgroepen uit de Helderse samenleving die 
minder betrokken zijn bij het maatschappelijke (sport)leven. 

Subsidie aan verenigingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aan welke categorie / categorieën heeft u uw subsidie besteed? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 Aantal % 

In gebruik krijgen/houden van een sportaccommodatie (bv. Onderhoud clubgebouw) 25 80,6 

Kadertraining (bijvoorbeeld cursus jeugdtrainer) 22 71,0 

Doelgroepactiviteiten (bijvoorbeeld sportactiviteit voor nieuwe achterstandsdoelgroep) 24 77,4 

 
De volgende vraag was: “Heeft uw vereniging door de invoering van de deelsubsidieverordening (in 2010) 
meer activiteiten georganiseerd voor jeugd, ouderen en mensen uit achterstandsdoelgroepen?” 
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Meer activiteiten georganiseerd voor achterstandsdoelgroepen sinds 2010? 

27 verenigingen zijn tevreden over de digitale aanvraagprocedure van 
deze deelsubsidieverordening (87%), vier respondenten ‘weten het niet’. 
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Wat voor type activiteiten waren dat?  
 

 
 
 
Doelgroepen 

Heeft uw vereniging meer jeugd, ouderen en 
mensen uit achterstandsdoelgroepen als lid dan 

voor de invoering van de deelsubsidieverordening in 
2010? 

Zijn de leeftijdsgrenzen die worden gehanteerd in 
de subsidiecriteria (jonger dan 23 jaar of ouder dan 

60 jaar) volgens u nog de juiste grenzen? 
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Zeven verenigingen hebben nog aanvullingen of wensen met betrekking tot de deelsubsidieverordeningen. 
Een selectie: 
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Zijn deze leeftijdsgrenzen een prikkel voor uw vereniging om deze leden 
(jonger dan 23 of ouder dan 60 jaar) extra te werven? 

 

• De invoering van de nieuwe subsidie regeling …gaat gepaard met een zeer extreme stijging van 
de huur …terwijl het een openbaar kunstgrasveld is. Dit gold voor meerdere verenigingen. 
Gelieve dit bij vaststelling nieuwe subsidieregeling mee te nemen. 

• De leeftijdsgrenzen aanpassen naar tot 23 jaar en vanaf 55 jaar. 
• Eigenlijk blijft de subsidie een mooi systeem. maar het is veel werk en uitzoeken of je het wel aan 

het juiste besteed. Ook de leeftijdsgrens zou moeten verdwijnen. 
• In andere gemeenten is het mogelijk dat de gemeente verenigingen steunt bij incidentele 

aankopen, bijvoorbeeld van trainingsmaterialen.  
• In de doelgroep benadering voor mensen met een achterstand voor sportbeoefening wordt 

voorbijgegaan aan mensen met een beperking, w.o. een verstandelijke beperking. Deze 
doelgroep vraagt aparte spel en sportmaterialen en een intensieve begeleiding.  

• Wij hebben geen accommodatie maar als turnvereniging wel zeer hoge kosten voor onderhoud 
en aanschaf turntoestellen. 

• In de verordening gaat het over algemene punten. De specifieke situatie van JVC …doet m.i. te 
kort aan JVC. dit heeft geleid tot een zeer aanzienlijke contributieverhoging om de opstallen op 
een functioneel minimaal niveau te kunnen gebruiken. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNScrMnQ2sYCFdAH2wodtPoCBA&url=http://overbetuwebeweegt.nl/&ei=bwGlVZSpLNCP7Aa09Ysg&bvm=bv.97653015,d.ZGU&psig=AFQjCNEblmFNSB6F_HmApX85Fk7wjIcDIw&ust=1436963442925718
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Heeft u tenslotte nog opmerkingen? Een selectie: 
• Door de overgang is de vereniging er slechter op geworden, mede omdat het onderhoud 

van de accommodatie geen zekerheid is gebleken. De faciliteiten zoals kantine, 
clubonderkomen o.i.d. is tot nu toe een stap te ver gebleken. De toegankelijkheid van de 
accommodatie is erg beperkt en in het weekend niet bespreekbaar. 

• Door verkregen subsidie kan complex op niveau blijven en kunnen activiteiten ontplooid 
worden om jeugd te enthousiasmeren voor de sport en het betaalbaar te houden 

• Het Hoofdbestuur heeft samen met de afdelingen de accommodatie flink gerenoveerd en 
zijn dit jaar nog druk doende het e.e.a. te realiseren. 

• Houdt rekening met versnelde afschrijving en schadegevallen van het kunstgrasveld door 
oneigenlijk gebruik en vernielingen veroorzaakt door het publieke karakter. 

• In de evaluatie van het subsidiebeleid zou specifiek maatwerk voor verenigingen, bij 
bijvoorbeeld renovatie/groot onderhoud opstallen, mogelijk moeten zijn.  

• Over het algemeen geldt naar ons oordeel dat binnensportverenigingen in Den Helder het 
moeilijker hebben dan buitensportverenigingen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
het accommodatiebeleid sporthallen van de gemeente.  

• Wij zien graag dat de gemeente Den Helder wellicht ook kan kijken of er middelen zijn om 
de eigen clubgebouwen een financiële injectie te geven, om deze naar een gangbaar 
niveau te brengen. 

• Wij zijn zeer tevreden over de gang van zaken. Zonder deze subsidie gaan wij het niet 
redden! 
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Bijlage. Alle resultaten 
1. Hoe tevreden bent u, uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot/met 10, over het functioneren 
van uw vereniging (van 1= zeer slecht tot/met 10=uitmuntend)? 
 Aantal Percentage 
cijfer 6 1 3,2 

7 10 32,3 
8 19 61,3 
9 1 3,2 
Totaal 31 100,0 

 
 
Kunt u dit antwoord toelichten? 
• .Wij zijn gestart met het organiseren van meerdere commissie. Hierdoor zijn de taken verdeeld. 

Iedereen is goed op de hoogte wat hij / zij moet doen. De activiteiten komen hierdoor beter tot zijn 
recht. 

• Actieve jeugdvereniging met inmiddels nieuwe kunstgrasveld, prettige clubhuis, een mooi kader 
(bestuur, trainers en commissies). Hermes biedt niet alleen voor haar leden de hockeysport aan maar 
is ook actief voor niet leden middels Helderse Hockeyweken, beachhockey en ouder-kind dagen. 

• Afgelopen jaren was het beleid vooral gericht op het financieel gezond maken van de vereniging, 
renovatie van het complex en het terugdringen van het grote aantal rode en gele kaarten. Dit is vrijwel 
geheel gelukt. Sportief was het afgelopen jaar, bij de senioren een succes, echter de sportieve 
successen bij de jeugd lopen achter. Wel is er een flinke toename van jeugdleden. Groot gemis 
afgelopen seizoen was het ontbreken van een A-junioren team. 

• Bepaalde zaken/processen lopen (heel) goed, andere zijn en blijven voor verbetering vatbaar. 
• De lessen en trainingen die bij ons gegeven worden staan altijd onder leiding van gecertificeerde 

lesgevers. Deze zijn schaars en opleiden vanuit de eigen leden is niet altijd mogelijk. Inhuur voor 
gecertificeerde trainers is duur waardoor we niet altijd aan de vraag kunnen voldoen. 

• De vereniging draait op vrijwilligers, een uurvergoeding kunnen wij ons niet veroorloven. Mede 
daardoor is het lastig om kaderleden te vinden die bereid zijn trainingen te verzorgen. Daarnaast stelt 
de sportbond als eis dat kaderleden aan licentie-eisen moet voldoen. Vrijwilligers moeten daarmee 
dus ook bereid zijn een opleiding te gaan volgen. 

• De vereniging SV Noordkop is een actieve vereniging. De vereniging is op te delen in twee 
onderdelen: wegatletiek en baanatletiek en op beide fronten worden veel activiteiten georganiseerd. In 
Den Helder zijn er geen loop of atletiekevenementen waar SV Noordkop niet bij betrokken is. De vele 
vrijwilligers zorgen ervoor dat dit mogelijk is. Momenteel wordt geprobeerd op diverse niveaus 
contacten te leggen voor samenwerking. Bijv. Sportservice, regionale verenigingen, scholen in Den 
Helder. Momenteel zijn de zorgen van de vereniging de situatie van de atletiekaccommodatie aan de 
Ruyghweg en de beperkte toegankelijkheid van de baan gedurende de week. Intern zijn er 
uitdagingen om voldoende geschoolde trainers te hebben/krijgen. 

• Er zijn geen problemen. Leden zijn zeer enthousiast en trouw in het bezoeken van de speelmiddagen. 
Leden betalen hun contributie zonder haperingen Financieel kunnen we net aan rond komen. Het is 
moeilijk om bestuursleden te vinden. Oude bestuursleden gaan daardoor langer door 

• Gezellige club met veel clubgevoel en open karakter. 
• Gezellige vereniging met veel hockey enthousiasme. Naast hockey trainingen en wedstrijden hebben 

we de mogelijkheid om veel hockeygerelateerde activiteiten er om heen te organiseren. 
• Het hoofdbestuur heeft in 2012 getracht om te komen tot een "Optimalisering van de 

verenigingsstructuur van  HRTC DOK ". Dit is door de Algemene Ledenvergadering verworpen. De 
organisatiestructuur van de vereniging is momenteel niet van deze tijd! 
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• Het ledenaantal van diverse afdelingen loopt terug, Accommodatiehuur wordt duurder. Sommige 
afdelingen kennen minder problemen en draaien redelijk tot goed. 

• Het loopt goed bij onze vereniging. Wel zie je dat de verschillende leden steeds mondiger worden en 
steeds meer op maat bediend willen worden. 

• Het vinden van vrijwilligers voor bijvoorbeeld de kantine en groot onderhoud blijft lastig. Enerzijds 
doordat ouders/verzorgers/senior leden minder tijd voor de vereniging over hebben en anderzijds zijn 
schilder / opruimwerkzaamheden op het openbare sportpark Julianadorp niet de leukste activiteiten. 

• iedere hoofdtrainer probeert het beste uit het kind te halen. Ook wordt er gekeken naar de 
mogelijkheden om vernieuwingen worden nieuwe jonge trainsters opgeleid. 

• iedereen werkt goed met elkaar samen 
• Karateschool Samurai is uniek in Den Helder in een aantal opzichten. Naast plaats voor 

maatschappelijke stages bieden wij stageplekken voor sportopleidingen t/m mbo niv. 4 met Calibris 
erkenning. Regionaal bieden wij lessen in karate met deelnemers afkomstig uit Den Helder, 
Julianadorp etc. tot en met St. Maarten. Er worden wedstrijden en andere activiteiten op nationaal 
niveau gehouden en internationaal, met succes, aan wedstrijden deelgenomen. Tevens leiden wij 
jeugd en volwassenen op tot (hulp) instructeur Karate in 3 niveaus cf het MBO. Deelnemers variëren 
in leeftijd van 3 t/m 62 jaar. Er wordt ook gewerkt met bijzondere deelnemers zoals autisten, ADHD, 
PDD-NOS hetgeen een gedegen inzicht vereist. Tevens hebben wij te maken met pest en 
geweldslachtoffers die hun fysieke en psychische weerbaarheid willen verbeteren. Dit alles gebeurd 
succesvol en tegen een contributie van slechts 10 euro/maand, de laagste in deze tak van sport in de 
omgeving. Instructeurs, vrijwilligers en bestuur verrichten hun werkzaamheden zonder vergoeding op 
geheel vrijwillige basis, we zijn een club van idealisten en gedreven liefhebbers van de sport en 
sporters. 

• Niet nodig 
• Onze vereniging draait op vrijwilligers. De inzetbaarheid van de leden (vrijwilligers dus) zou beter 

kunnen 
• Onze vereniging kent vele afdelingen, de afdelingen en de vereniging in het algemeen zijn op de 

goede weg om doelstellingen te realiseren, dan wel af te ronden. Echter onze sporthal, welke onze 
eigendom is, is onze grootste zorgen kindje. 

• Positieve aspecten van de afgelopen jaren zijn de vele investeringen die de vereniging, clubhuis en 
het park ten goede zijn gekomen. Tevens een goed werkend vrijwilligersteam en dito bestuur. 
Hiernaast hebben we een aantal jaren Eredivisie tennis in Den Helder kunnen realiseren hetgeen ook 
de groei van leden heeft bevorderd. Helaas is dit, mede samenhangende met landelijke tendens, de 
afgelopen 2 jaren weer minder geworden en hebben we op dit moment naar ons inzicht het dieptepunt 
weer achter ons. Ledenwerving en behoud staat nu hoog op de prioriteitenlijst. Dit voor zoveel 
mogelijk doelgroepen. Hiervoor ook een nieuw tennisschool aangetrokken. 

• Prima 
• sportiviteit en gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel 
• We hebben een enthousiast team van vrijwilligers en ons ledenbestand is stabiel en licht groeiend. 

Door middel van scholing proberen we onze bestuursorganisatie te verbeteren. Ook sportief doen we 
het goed. We hebben nog wel een aantal aandachtspunten ter verbetering, zoals het betrekken van 
scholen bij onze clubs en nieuwe vormen van volleybal, zoals beachvolleybal en zitvolleybal. 

• we kampen net als iedere vereniging met een tekort aan vrijwilligers. Gelukkig hebben we vanaf 
heden een compleet bestuur en betrokken ouders die hun handen uit de mouwen willen steken. 

• Wordt met relatief weinig vrijwilligers een hoop bereikt 
• zeer toegankelijke vereniging met mooie faciliteiten voor goede prijs. 
• Goed contact met zowel het hoofdbestuur alsmede het bestuur van de afdeling voetbal 
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Is de financiële situatie  van uw vereniging ten gevolge van het huidige beleid (Sportbesluit) 
verbeterd of verslechterd? 
 Aantal Percentage 

Verbeterd 13 41,9 
Gelijk gebleven 13 41,9 
Verslechterd 3 9,7 
Weet niet 2 6,5 
Totaal 31 100,0 

 
 

Is de hoogte van de contributie van uw vereniging volgens u vergelijkbaar met verenigingen in 
buur- en andere gemeenten? 
 Aantal Percentage 

Ja 12 38,7 
Nee, onze contributie is hoger dan gemiddeld 
bij andere verenigingen 8 25,8 

Nee, onze contributie is lager dan gemiddeld 
bij andere verenigingen 7 22,6 

Weet niet 4 12,9 
Totaal 31 100,0 

 
 
Hoe beoordeelt u de leeftijdsopbouw binnen uw vereniging? 
 Aantal Percentage 
Goede verdeling van jong en oud 8 25,8 
Relatief veel jongeren 16 51,6 
Relatief veel ouderen 7 22,6 
Totaal 31 100,0 

 
 
Op welke leeftijd vertrekken de leden meestal bij uw vereniging? 

 Aantal 
15-16 jaar 1 
16-18 2 
17 1 
17/18 jaar 1 
18 jaar 3 
7 1 
ca. 80 1 
Dat wisselt sterk. Meestal zien we rond de 16 jaar een verloop, maar ook wel 
tussen de 20 en 30 jaar. 1 

De afvloeiing van leden varieert per seizoen, per doelgroep etc. Een leeftijd is hier 
niet aan te koppelen. 1 

Dit is eigenlijk wel wisselend, maar vooral wanneer jongeren naar het voortgezet 
gaan of gaan studeren dan maken ze vaak andere keuzes.maar ook bij jongeren 
kinderen van een jaar of 7 is het soms net wat vriendinnetjes gaan doen 

1 

een jaar of 16, verleiding meerdere sporten en school/studie 1 
Erg divers, de afdeling seniorensport zo rond de 65-70 jaar, de jeugdafdeling rond 
de 14/15 jaar. 1 
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geen idee 1 
heel wisselend 1 
Hier is geen duidelijke maatstaf voor te geven. Van de gevorderde sporters is de 
uitstroom het grootst zodra men gaat studeren en/of werken omdat zij dan vaak 
buiten de regio Den Helder e/o gaan wonen. 

1 

Hier is geen realistisch antwoord op te geven. Dat is mede afhankelijk van de 
beoefende sportactiviteit binnen de vereniging. 1 

Meestal na ernstige ziekte of overlijden 1 
na het afronden van hun studie. tussen 20 en 25 1 
Per afdeling verschillend. Afdelingen met jeugd houden maar beperkt aantal leden 
in middelbare school leeftijd over. Bij biljarten, koersbal, sjoelen en badminton is 
dit voornamelijk afhankelijk van de fysieke mogelijkheden om op leeftijd te blijven 
sporten. Over het algemeen geldt dat de leeftijdsgroep tussen 15 en 35 
ondervertegenwoordigd is. 

1 

Rond de 16-18 jaar ivm studie ( Vraag 4 bevat overigens een tekortkoming, omdat 
er niet mogelijk is om aan te geven dat er een 'gat' bestaat in de leeftijdsopbouw) 1 

Tussen de 16 en 21 jaar. 1 
variabel 1 
Verschillend maar wij zien wel dat ouderen (+70) soms stoppen vanwege 
lichamelijke gebreken alsmede dat jongeren vertrekken (18-21) , wanneer zij 
buiten Den Helder gaan studeren of anderzins. 

1 

Verschillend. 1 
We hebben een grote groep leden in de leeftijd tot 12/13 jaar (ongeveer 33%), 
daarna vertoont het ledenaantal een grote dip tot 35 jaar en/of ouder. In de leeftijd 
tussen 45 en 75 zit een derde van het ledenbestand 

1 

Weet niet 1 
Zoals bij vele verenigingen op de leeftijd tussen 17 en 20 jaar (i.v.m. studie buiten 
Den Helder). Bij de toerafdeling blijven de leden vaak tot in de 70-tig. 1 

Zodra ze gaan studeren, dus vanaf ± 17 jaar. 1 
 
 
Bent u tevreden met het huidige subsidie- en tarievenbeleid? 
 Aantal Percentage 
Ja 24 77,4 
Nee 5 16,1 
Weet niet 2 6,5 
Totaal 31 100,0 

 
Bent u tevreden over de digitale aanvraagprocedure van deze deelsubsidieverordening? 
 Aantal Percentage 
Ja 27 87,1 
Weet niet 4 12,9 
Totaal 31 100,0 
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  Aan welke categorie / categorieën heeft u uw subsidie besteed? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 Aantal % 

In gebruik krijgen/houden van een sportaccommodatie 25 80,6 

Kadertraining (bijvoorbeeld cursus jeugdtrainer) 22 71,0 

Doelgroepactiviteiten (bijvoorbeeld sportactiviteit voor 
nieuwe achterstandsdoelgroep) 24 77,4 

 
 
Heeft uw vereniging door de invoering van de deelsubsidieverordening (in 2010) meer 
activiteiten georganiseerd voor jeugd, ouderen en mensen uit achterstandsdoelgroepen? 
 Aantal Percentage 
Ja 21 67,7 
Nee 7 22,6 
Weet niet 3 9,7 
Totaal 31 100,0 

 
Wat voor type activiteiten waren dat? 
• Het scholen project - Het ouderen project - Het AZC fietsenprojectetc... 
• Organiseren jeugdwaterpolotoernooien. Bekostigen niet-gesubsidieerde lidmaatschapsdeel 

Jeugdsportfondsleden- Instandhouden  van de doelgroepen A-zwemmen (zwemmen voor 
gehandicapten)/Trimzwemmen/Snorkelen 

• Activiteiten voor de jeugd. Clinics, vrienden en vriendinnetjes middag en toernooitjes. 
• benadering scholen voor aantrekken en kennismaking met tennis activiteiten (oudere) leden om iemand 

mee te nemen om te proeven aan de sport 
• Biljart toernooi 
• Clinics voor jeugd, meer toernooien. 
• Clinics voor jeugdspelers / schoolvoetbal / kermistoernooi / Day for Change pannatoernooi / 

Koningsdagspelen 
• Extra training-/opleidingsmogelijkheden, gratis deelname aan beginners toernooien, andere 

sportactiviteiten zoals een zeskamp en survival trainingen. 
• Gastinstructie & clinics voor leden (zowel jong als oud). Om kennis en kunde uit te breiden. Weekend 

kamp voor jeugdleden. Om binding net verenigingsgevoel te stimuleren. 
• Helderse Hockey Weken, ouder kind toernooien en Beack Hockey toernooien 
• Landelijke competitie. Toernooien. Betere training 
• Open dagen waarbij buitenstaanders kennis konden nemen van onze activiteiten 
• Open tennisdag, kennismakingslessen, etc. 
• Open toernooien cq wedstrijden voor niet clubgebonden mensen. Gratis activiteiten voor met name 

kinderen in de basisschool leeftijd. Demonstraties en open dagen. 
• Schoolbasketbal met de kerstvakantie.1e maand gratis training voor nieuwe leden.Trainingen voor 

jeugd via sportservice 
• Seniorenfitness, sports2school, jeugdzaalvoetbal, kabouterzaalvoetbal, jeugdveldvoetbal etc. 
• sinterklaasinstuif voor jeugd, open dag, flyers uitgedeeld en afsluitmiddag voor de vakantie met 

introducés 
• Spel 
• sportaanbod aan senioren (leeftijd tussen 55 en 80 jaar) sportaanbod en activiteiten voor mensen met 

een verstandelijke beperking, kleutergymnastiek en spoedig kinderyoga. 
• tafeltennissen voor senioren op de donderdagmiddag en het scholentournooi 
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• Teveel om op te noemen maar veelal voor de jeugd (Scholentennis en gratis tennismomenten / wel/niet 
inclusief lesvormen), Open Dagen voor iedereen, Open toernooien. 

 
 
Heeft uw vereniging meer jeugd, ouderen en mensen uit achterstandsdoelgroepen als lid dan voor 
de invoering van de deelsubsidieverordening in 2010? 
 Aantal Percentage 

Ja 12 38,7 
Nee 10 32,3 
Weet niet 9 29,0 
Totaal 31 100,0 
 

 
Zijn de leeftijdsgrenzen die worden gehanteerd in de subsidiecriteria (jonger dan 23 jaar of 
ouder dan 60 jaar) volgens u nog de juiste grenzen? 
 Aantal Percentage 
Ja 20 64,5 
Nee 10 32,3 
Weet niet 1 3,2 
Totaal 31 100,0 
 

 
 
Zijn deze leeftijdsgrenzen een prikkel voor uw vereniging om deze leden (jonger dan 23 of 
ouder dan 60 jaar) extra te werven? 
 Aantal Percentage 
Ja 15 48,4 
Nee 13 41,9 
Weet niet 3 9,7 
Totaal 31 100,0 
 

 
Heeft u nog aanvullingen of wensen met betrekking tot de deelsubsidieverordening? 
 Aantal Percentage 
Ja 7 22,6 
Nee 21 67,7 
Weet niet 3 9,7 
Totaal 31 100,0 
 
 

Welke aanvullingen/wensen heeft u met betrekking tot de deelsubsidieverordening? 
• De invoering van de nieuwe subsidie regeling ging voor HSC HERMES gepaard met een zeer  

extreme stijging van de zaalhuur van ± € 3.000 naar ± € 7.000 per jaar. En dat terwijl het een 
openbaar kunstgrasveld is. Dit gold voor meerdere verenigingen. Gelieve dit bij vaststelling nieuwe 
subsidieregeling mee te nemen. 

• De leeftijdsgrenzen aanpassen naar tot 23 jaar en vanaf 55 jaar. 
• Eigenlijk blijft de subsidie een mooi systeem. maar het is veel werk en uitzoeken of je het wel aan het 

juiste besteed. Ook de leeftijdsgrens zou moeten verdwijnen, ook boven de 23 en onder de 60 jaar 
zouden in de deelsubsidieverordering moeten vallen. 
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• In andere gemeenten (Texel bijvoorbeeld) is het mogelijk dat de gemeente verenigingen steunt bij 
incidentele aankopen, bijvoorbeeld van trainingsmaterialen. Wijzelf hebben voor onze activiteiten 
matten aangekocht met een grote waarde. Weliswaar betaalbaar voor ons maar het beperkt de 
mogelijkheden om onze leden op verenigingskosten (bij ons gebruikelijk) deel te laten nemen aan 
nationale en internationale activiteiten/wedstrijden. Juist deze deelname vergroot onze 
naamsbekendheid en ons beleid, de kosten door de vereniging te laten vergoeden, stimuleert mensen 
om actief te zijn. Een eenmalige steun in de rug was welkom geweest. 

• in de doelgroep benadering voor mensen met een achterstand voor sportbeoefening wordt 
voorbijgegaan aan mensen met een beperking, w.o. een verstandelijke beperking. Deze doelgroep 
vraagt aparte spel en sportmaterialen en een intensieve begeleiding. In de subsidieverordening 
worden vragen gesteld over onderhoud of in stand houden van een accommodatie. Wij hebben geen 
accommodatie maar als turnvereniging wel zeer hoge kosten voor onderhoud en aanschaf 
turntoestellen. 

• In de verordening gaat het over algemene punten. De specifieke situatie van JVC (geen verplaatsing 
Sportpark (= geen nieuwe kleedkamers / kantine) maar wel zelf het groot onderhoud van de opstallen 
moeten bekostigen) doet m.i. te kort aan JVC. dit heeft geleid tot een zeer aanzienlijke contributie 
verhoging om de opstallen op een functioneel minimaal niveau te kunnen gebruiken. 

• vergroten van de deelsubsidie en verruimen van de leeftijdgrenzen mbt jeugd. 
 
 
Huurt uw vereniging een buitensportaccommodatie van de gemeente? 
 Aantal Percentage 
Ja 11 35,5 
Nee 20 64,5 
Totaal 31 100,0 
 

 
Bent u tevreden over de hoogte van de huur van de sportaccommodatie? 
 Aantal Percentage 

Ja 4 12,9 
Nee 6 19,4 
Weet niet 1 3,2 
Totaal 31 100,0 
 

 
Kunt u dit antwoord toelichten? 
 De huur is t.o.v. de situatie voor de Sportnota meer dan verdubbeld. De stijging van de subsidie heeft 

dit gat gelukkig gedekt. HSC HERMES heeft destijds hier wel haar zorg over uitgesproken. 
Huurkosten zullen nooit afnemen (sterke nog die stijgen alleen maar) en de subsidie blijft onzeker. Al 
heeft de Gemeente de afgelopen 5 jaar een consistent subsidiebeleid aangehouden: complimenten! 

 Dit zijn de afspraken die wij gemaakt hebben. Het mag natuurlijk altijd lager 
 DSO betaald voor openbaar terrein een fors huurbedrag per jaar. Door veel vandalisme is het 

onderhoud aan terrein fors voor onze vereniging (in tijd van vrijwilligers en geld in hersteld)We 
proberen hier samen met de gemeente op te trekken. 

 Geen nadere toelichting. 
 Gelet op de WOZ discussie met de diverse andere verenigingen zegt dit genoeg. 
 Gezien het maatschappelijk belang van sporten, zeker voor jeugdleden, is mede door de hogere huur 

van de twee kunstgrasvelden en het noodzakelijke groot onderhoud aan de opstallen en hoge 
contributie (in vergelijk met andere verenigingen) niet in het belang van de inwoners van Julianadorp. 
De Raad zou m.i. voldoende middelen ter beschikking moeten stellen zodat de huur van de 
sportvelden lager kan worden. 
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 In combinatie met de huidige subsidie die we ontvangen is de jaarlijkse veldhuur accepteren. Het feit 
dat HSC Hermes ±€ 7K betaalt voor een openbaar kunstgrasveld is wel fors. Los van de nadelen die 
we ondervinden door overlast en vervuiling (glas, flessen, etensresten, joints, wiet zakjes en  
condooms ....). We zijn echter wel recent voorzien van een schitterend nieuw veld en blijven onze 
medegebruikers aanspreken op net gebruik. 

 In het verleden hadden wij een huurcompensatie doordat wij zelf het onderhoud van het terrein deden. 
Dit is voor een vereniging een prettige manier om de kosten te drukken. Bij de wijziging in de tarieven 
was dit helaas niet meer mogelijk. 

 Onze vereniging zou in de nabije toekomst graag, om uitbreiding van de teams te kunnen realiseren, 
net als alle andere vereniging in Den Helder een kunstgrasveld zien. Hierdoor kunnen wij meer leden 
aannemen en onze, relatief kleine, ruimte maximaal benutten.Tevens zijn onze tennisbanen van 
erbarmelijk slechte kwaliteit, de banen dienen in zijn geheel vervangen te worden. 

 Te hoog 
 
 

Bent u tevreden over de kwaliteit van de sportaccommodatie? 
 Aantal Percentage 
Ja 10 90,9 
Nee 1 9,1 
Totaal 11 100,0 

 
 
 
Toelichting: 
• Het veld en de dug outs zien er goed uit. Als wij problemen hebben nemen wij contact op en dan 

wordt dit z.s.m. opgelost. Wij hebben veel last van hang jongeren. Ook hier wordt aan gewerkt. 
• Afgelopen jaar heeft de Gemeente het kunstgrasveld, doelen, omheining en verlichting vervangen. Dit 

was absoluut noodzakelijk (veld was door KNHB reeds afgekeurd) maar toch uitermate prettig dat dit 
verwezenlijkt is. Enig nadeel blijft het openbare karakter: veel troep in dugouts (afval, glas, wietzakjes, 
tot gebruikte condooms aan toe) en op veld (soms glas!). Ook hebben onze trainers af en toe moeite 
om het veld voor een hockeytraining vrij te krijgen. 

• De drie velden worden goed onderhouden door de Gemeente. Het openbare Sportpark Julianadorp 
wordt door heel veel niet leden gebruikt (weekenden / schoolvakanties), het opruimen van het 
zwerfafval wordt gedaan door vrijwilligers van JVC. Hier staat geen (financiële) compensatie vanuit de 
Gemeente tegen over. 

• Deels, vandalisme maakt het terrein geen visite kaartje. Onlangs zijn de doelen vervangen zijn we blij 
mee! 

• In grote zin zijn wij tevreden, echter het onderhoud van de velden, zoals het bijtijds maaien en rollen 
van de velden, laat wel eens te wensen over. 

• Mede door het toedoen van de Gemeente Den Helder hebben wij een prachtige baan gekregen. 
• Recent is het veld, de verlichting en de hekken vernieuwd. 
• Standaard kwaliteit is prima, wel elk jaar verbeteringen en 'pimpen' van de accomodatie. 
• Wij hebben een mooi grasveld en een goede trainingsbak die we zelf aangelegd hebben evenals een 

kantine die we zelf van ons eigen spaargeld herbouwd hebben. 
• Zie vraag antwoord vraag 19: (Onze vereniging zou in de nabije toekomst graag, om uitbreiding van 

de teams te kunnen realiseren, net als alle andere vereniging in Den Helder een kunstgrasveld zien. 
Hierdoor kunnen wij meer leden aannemen en onze, relatief kleine, ruimte maximaal benutten. Tevens 
zijn onze tennisbanen van erbarmelijk slechte kwaliteit, de banen dienen in zijn geheel vervangen te 
worden).Toelichting: onze kleed en kantine accommodatie is niet meer van deze tijd, echter hebben 
wij niet de financiële middelen om deze naar een gangbaar niveau te tillen.  
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De accommodatie is nieuw en doordat eigen leden meegeholpen hebben met de bouw ervan was het 
mogelijk om voor onze onderafdeling de wensen kenbaar te maken en  nog belangrijker ze zijn allemaal 
uitgevoerd. 

 
 
Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de sportaccommodatie waar u nu gebruik van maakt 
ten opzichte van tien jaar geleden? 
 Aantal Percentage 
De kwaliteit is verbeterd 10 90,9 
De kwaliteit is verslechterd 1 9,1 
Totaal 11 100,0 

 
 
Is er sinds 2010 gerenoveerd op, of geïnvesteerd in, uw sportaccommodatie (lees: veld, baan, 
park)? 
 Aantal Percentage 
Ja 10 90,9 
Nee 1 9,1 
Totaal 11 100,0 

 
 
Heeft u tenslotte nog opmerkingen over dit onderwerp? 
• Deze ingevulde enquête heeft betrekking op alle afdelingen van onze vereniging en derhalve 1 van de 

aangeleverde enquêtes ingevuld. 
• Door het sportbesluit en de subsidieregeling is de vereniging een huurcontract aangegaan met 

Defensie, waardoor de kosten veel hoger zijn uitgekomen. De subsidieregeling staat hier los van, maar 
geeft nog enige aanvulling tot het huurbedrag, waardoor de gelden voornamelijk in de 
terreinondersteuning gebruikt worden en blijft er geen geld over voor het opleiden van kaderleden en/of 
werving van leden/kader. Door de overgang is de vereniging er slechter op geworden, mede omdat het 
onderhoud van de accommodatie geen zekerheid is gebleken. De faciliteiten zoals kantine, 
clubonderkomen o.i.d. is tot nu toe een stap te ver gebleken. De toegankelijkheid van de accommodatie 
is erg beperkt en in het weekend niet bespreekbaar. 

• Door verkregen subsidie kan complex op niveau blijven en kunnen activiteiten ontplooid worden om 
jeugd te enthousiasmeren voor de sport en het betaalbaar te houden 

• Het Hoofdbestuur heeft samen met de afdelingen de accommodatie flink gerenoveerd en zijn dit jaar 
nog druk doende het e.e.a. te realiseren. 

• Het is best bijzonder dat de huur elk jaar blijft stijgen terwijl er niet meer toegevoegde waarde door de 
gemeente geleverd wordt. 

• Het park en de clubgebouw worden elk jaar aangepakt en 'gepimpt'. 
• Houdt rekening met versnelde afschrijving en schadegevallen van het kunstgrasveld door oneigenlijk 

gebruik en vernielingen veroorzaakt door het publieke karakter. Recent weer fietsers op ons veld 
aangesproken en gewezen op de enorme kosten die het veldaanleg met zich heeft meegebracht..... 

• In de evaluatie van het subsidiebeleid zou specifiek maatwerk voor verenigingen, bij bijvoorbeeld 
renovatie/groot onderhoud opstallen, mogelijk moeten zijn. De accommodatie van HCSC (alleen 
gebruikt op zaterdag (nieuwbouw kantine / kleedkamers) steekt wel heel erg af bij die van JVC. IK merk 
hierbij op dat er bijzondere omstandigheden ten grondslag hebben gelegen aan de nieuwbouw van 
HCSC. De WOZ is onvoldoende meegenomen in het subsidiebeleid (afgezien van de wijze waarop de 
accommodatie getaxeerd worden). Dit zou m.i. beter geregeld moeten worden. 

• Mocht u naar aanleiding van deze lijst nog vragen en/of opmerkingen hebben zijn wij te allen tijde 
bereid een mondelinge toelichting te verschaffen. 
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• Over het algemeen geldt naar ons oordeel dat binnensportverenigingen in Den Helder het moeilijker 
hebben dan buitensportverenigingen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het accommodatiebeleid 
sporthallen van de gemeente. Een sporthal exploiteren zonder dat overdag voldoende verhuur van de 
sporthal mogelijk is vrijwel niet kostendekkend mogelijk. Hierdoor gaan huren omhoog en moeten 
verenigingen een groter deel van hun inkomsten aan huur besteden. 

• Wij huren onze accommodatie van de beheerstichting MFC Dorpshuis/ woningstichting 
• Wij zien graag dat de gemeente Den Helder wellicht ook kan kijken of er middelen zijn om de eigen 

clubgebouwen een financiële injectie te geven, om deze naar een gangbaar niveau te brengen. 
• Wij zijn zeer tevreden over de gang van zaken. Zonder deze subsidie gaan wij het niet redden! 
• Zoals al aangegeven in het eerste punt is het niet altijd mogelijk om ontwikkeling/opleiding voor het 

kader te realiseren. Voor reeds opgeleid kader met een bondscertificaat is het niet noodzakelijk om dit 
ieder jaar te herhalen. Tevens legt dit een extra onnodige druk op deze vrijwilligers waardoor er een 
risico is op uitval. Het besteden van subsidiegeld voor externe inhuur zou ook toegestaan moeten zijn. 
Dit heeft ook een bindend karakter naar de sporters waardoor het afhaken in de sport mogelijk 
verminderd wordt. 
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