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Beste raadsleden en college van B&W, 
 
Namens Volleybalvereniging GO’97 uit Geldermalsen willen we graag gebruik maken van de 
mogelijkheid om vanuit het perspectief van een volleybalvereniging een bijdrage te leveren voor het 
toekomstige sportbeleid van de gemeente West Betuwe. Graag willen we drie punten onder de 
aandacht brengen:  

• de kosten voor de huur van sportfaciliteiten; 

• de aanleg van beachvelden; 

• ondersteuning bij opleidingskosten van trainers.  
 
De kosten voor de huur van sportfaciliteiten 
Waar veldsporten vaak tegen gunstige condities gebruik kunnen maken van sportfaciliteiten en dan 
ook nog vaak een eigen kantine hebben voor extra inkomsten, zijn zaalsportverenigingen aangewezen 
op inhuur van zaalcapaciteit. Soms kan dit tegen gunstige, niet commerciële tarieven. In ons geval 
betreft het de Randhorst, een door de Laco commercieel geëxploiteerde sporthal. Hiervoor betalen we 
dit seizoen een bedrag van ruim EUR 17.000,-. Dit is meer dan 50% van onze kosten.  
 
Graag willen we de contributie laag houden om geld geen drempel te laten zijn om te gaan 
volleyballen. De contributie voor jeugdleden houden we bijvoorbeeld al jaren op EUR 125,-. De 
gemiddelde zaalhuur per jeugdlid is echter meer dan EUR 150,- (en stijgt ieder jaar). En dan hebben 
we overige kosten als ballen, netten, trainers, kleding, etc. nog niet meegenomen. Dit is ieder jaar 
weer een groot financieel offer dat we als vereniging opvangen. 
 
Aangezien West Betuwe momenteel het sportbeleid aan het harmoniseren is, zouden wij daarom ook 
graag aandacht vragen voor de kosten van zaalhuur. Ons voorstel zou zijn om de netto zaalhuur voor 
een sportvereniging in de gehele gemeente gelijk te trekken zodat iedere zaalsportvereniging in de 
gemeente tegen dezelfde lasten gebruik kan maken van sportzalen. 
 
Dus een volleybalvereniging in Geldermalsen zou per saldo netto hetzelfde moeten betalen als een 
volleybalvereniging in bijvoorbeeld Asperen of Vuren. Wij gaan graag de dialoog aan over wat een 
acceptabele zaalhuur is zonder dat de contributie verhoogd moet worden.  
 
De aanleg van beachvelden  
Beachvolleybal is een sport in opkomst. Het geeft de mogelijkheid om buiten te volleyballen, waardoor 
we als volleybalvereniging ook langer in de zomer door kunnen spelen. Vooral bij onze jeugdspelers is 
het enthousiasme groot om te gaan beachvolleyballen. Wij zijn daarom ook erg blij dat bij het 
onderdeel versterken van de sportinfrastructuur het aanleggen van beachvolleybalvelden is 
opgenomen in de kadernota. 
 
Maar er zijn meer beachsporten dan alleen volleybal. Denk aan beachkorfbal, beachtennis, 
beachsoccer, bootcamp, etc. Wat zou het ontzettend mooi zijn als de gemeente West Betuwe ervoor 
zou kiezen om (op meer plaatsen) in de gemeente multifunctionele beachaccommodaties aan te 
leggen waar meerdere sportverenigingen, scholen en andere geïnteresseerden gebruik van kunnen 
maken.   
 
Dit sluit ook naadloos aan bij doel 5 van het sportbeleid van de gemeente West Betuwe: Stimuleren 
samenwerking en multifunctionaliteit in de sport. Een locatie waar verenigingen, scholen en 
maatschappij gezamenlijk gebruik van maken, mensen elkaar tegen kunnen komen en gezellig 
gesport en bewogen kan worden. Een beachaccommodatie is ook uitstekend geschikt voor het 
organiseren van sportevenementen. 
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Een beachaccommodatie zou daarom een mooie aanvulling zijn op het huidige sportaanbod in 
Geldermalsen. Wat wij vragen van de gemeente is om grond beschikbaar te stellen. Wij zijn als 
vereniging inmiddels in overleg met de gemeente voor een geschikte locatie. Wellicht dat de bredere 
discussie omtrent sportbeleid hier positief aan bij kan dragen. Enige financiële ondersteuning vanuit 
de gemeente bij de realisatie is natuurlijk wenselijk, maar van secundair belang. 

 
Ondersteuning bij opleidingskosten trainers 
Als laatste punt willen wij de gemeente West Betuwe nog één extra suggestie mee geven. Sport wordt 
pas leuk als je het goed beheerst. En om een sport goed te leren, moet goed training gegeven 
worden. Daarvoor zijn goede trainers nodig. En de vraag naar goede trainers is helaas vaak hoger 
dan het aanbod. 
 
Wij willen daarom graag als vereniging eigen trainers opleiden. Hiervoor zijn goede cursussen 
beschikbaar, maar deze zijn vrij duur. Wat zou helpen is een fonds waar sportverenigingen aanvragen 
kunnen doen voor trainerscursussen, waarbij de gemeente een gedeelte van de kosten betaalt 
(bijvoorbeeld 50%). Dergelijke ondersteuning is niet structureel en daardoor goed beheersbaar. 
Tegelijkertijd draagt dit wel enorm bij aan de kwaliteit van de sportbeleving van de mensen in de 
gemeente West Betuwe en trekt dit mogelijk ook nieuwe vrijwilligers over de streep om training te 
gaan geven. 
 
Tot slot 
Met bovenstaande aanbevelingen willen wij graag een positieve bijdrage leveren aan de discussie 
omtrent harmonisatie van het sportbeleid. Een gevarieerd sportaanbod is ons inziens noodzakelijk om 
zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Hiervoor zijn goede en betaalbare 
accommodaties noodzakelijk, ook voor zaalsporten. We hopen dat het sportbeleid van de gemeente 
West Betuwe hierbij gaat helpen. 
 
Wij zijn graag bereid tot nadere toelichting van onze aanbevelingen of om mee te denken bij de 
verdere uitwerking van het sportbeleid. Indien gewenst kunt u contact met ons opnemen via het 
mailadres penningmeester@go97.nl. Wij kijken met belangstelling uit naar de keuzes die gemaakt 
zullen worden in het sportbeleid van de gemeente West Betuwe.   
 
Met vriendelijke groet, 
 

Marco van Berlo 
Penningmeester Volleybalvereniging Go’97 
T: +31 (0)6 1445 0226 
E: penningmeester@go97.nl 
W: www.go97.nl 
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