
Commissievergadering 19 oktober  2021  
 
Geachte voorzitter, leden van B&W en Commissie Samenleving en inwoners, 
 
Vandaag staan voor voetbalvereniging Wilhelmina 08, maar ook overige voetbalverenigingen 
belangrijke zaken op de agenda. Enerzijds de nota “DE TWEEDE HELFT” die samen met het rapport 
van Synarchis wordt behandeld en anderzijds het verzoek van Wilhelmina 08 over de subsidie van de 
afgelopen jaren. 
 
Om met het eerste te beginnen, de nota de tweede helft, deze nota wordt door Wilhelmina 08 op 
veel punten onderschreven en we kijken dan ook uit naar verdere uitwerking hiervan. We zijn als 
vereniging twee jaar geleden al een onderzoek gestart met MMC om te komen tot een 
samenwerking. Dit geeft aan dat de intentie bij de verenigingen er ligt om goed uit te zoeken hoe dit 
in een goede harmonie met de juiste intenties en middelen tot uitvoering kan komen. Destijds 
hebben we het onderzoek even laten rusten om in alle rust te kijken naar wat de verenigingen elkaar 
te bieden hebben om er gezamenlijk sterker van te worden. Mede door het wegvallen van onze 
voorzitter De heer Laenen zaliger is het daar nog niet van gekomen 
 
 
Het tweede agendapunt, het raadsvoorstel hoogte vergoeding onderhoud sportpark Drakestein 
 
We willen ons betoog splitsen in 3 delen: 
 

1. Het niet volgen van bestaande subsidieregels 
2. Ongelijkheid in subsidie Wilhelmina 08 en overige verenigingen 
3. Toekomstige vergoeding. 

 
Als eerste willen we opmerken dat het feit dat onze vereniging deels niet op een gemeentelijk 
sportveld speelt historisch ontstaan is vanuit een pachtovereenkomst met de NS en van vóór de tijd 
is, dat andere voetbalverenigingen in Weert, op gemeentelijke parken gingen spelen met dito 
subsidieregels. De infrastructuur en accommodaties op Drakestein zijn daardoor ook eigendom van 
de vereniging. Dit neemt een extra verantwoordelijkheid met zich mee maar ook kosten. Verder is er 
niet veel verschil tussen Wilhelmina 08 en de andere verenigingen, we zijn er allemaal voor om de 
voetbalsport bereikbaar te houden voor de inwoners van Weert en vooral ook de jeugd. Daar ligt 
vooral de toekomst en niet alleen op voetbalgebied. Daarnaast streeft Wilhelmina 08 het na om in 
een zo hoog mogelijke klasse te voetballen om juist ook de jeugd van Weert perspectief te bieden 
prestatief voetbal te kunnen spelen 
 
Ad 1. Het niet volgen van bestaande subsidieregels 
 
In de begeleidende stukken van de afdeling OCSW staat vermeld dat de gemeente in die periode de 
subsidie heeft verstrekt volgens het vastgelegde subsidiebeleid. Dat bestrijden wij.  
De subsidieregeling is niet volledig gevolgd. In alle subsidieregelingen van 1997 - 2017 staat immers 
vermeld dat Verenigingen die niet op gemeentelijke sportparken spelen een onderhoudsbijdrage 
zullen ontvangen van 40 % van de actuele, op het moment van aanvraag geldende bestekprijzen. 
De aanpassing aan de bestekprijzen heeft slechts één keer plaats gevonden. Dat was in 2002. Met 
betrekking tot die actualiteit is het subsidiebeleid voor die verenigingen niet uitgevoerd.  
In februari 2021 hebben wij wethouder Geelen, in een goed gesprek, op deze omissie gewezen en 
daarbij met een berekening aangetoond dat Wilhelmina ’08 door het niet uitvoeren van de volledige 
subsidieregeling ongeveer € 40.000, - te weinig ontvangen heeft. In alle gemeentelijke stukken over 
onze vraag om meer subsidie wordt dit feit niet benoemd.   



Over het geheel van onze aanvraag wordt vermeld dat er geen juridisch grond is om een aanvullende 
vergoeding te honoreren. Wij betwijfelen dat ten zeerste en vragen ons af of de actualiteit van de 
onderhoudsbijdrage gerechtelijk gezien ook actueel is. Actueel zou volgens ons een jaarlijkse 
bijstelling of indexering inhouden.   
Wij verzoeken deze commissie dan ook om de raad te adviseren het college van B & W op te roepen 
dit juridisch nogmaals te laten toetsen op feit van actualiteit. De onderhoudskosten voor onze 
vereniging zijn namelijk wel opgelopen en al het geld wat in de onderhoudskosten is gaan zitten, 
kunnen we helaas niet gebruiken om onze jeugd en senioren naar behoren kwalitatief te 
ondersteunen. 
Wij hopen dat u in deze met ons meedenkt en e.e.a. nader overweegt. 
 
Ad 2: Ongelijkheid in subsidie Wilhelmina 08 en overige verenigingen. 
 
Wilhelmina ’08 heeft voor haar velden op Drakestein veel minder onderhoudssubsidie ontvangen 
dan de andere verenigingen wegens kosten voor klein onderhoud. We hebben getracht dit verschil in 
beeld te brengen door kosten waarvan de KNVB denkt dat ze nodig zijn voor het onderhouden van 
een grasvoetbalveld (10.000, - per jaar, situatie 2014) te vergelijken met hetgeen Wilhelmina ’08 
ontvangt als subsidie. Onze berekening wijst uit dat we al die jaren veel minder ontvangen hebben 
aan subsidie, waarbij Wilhelmina ’08 het gehele onderhoud voor haar rekening moest nemen, en 
andere verenigingen slechts klein onderhoud hoefden te verrichten. Aan de hand van de cijfers van 
de KNVB hebben we kunnen berekenen dat wij in de afgelopen 20 jaar ongeveer € 300.000, - minder 
ontvangen hebben dan andere voetbalverenigingen. 
 
Het college vindt echter dat er geen sprake is van een gelijke situatie tussen verenigingen die spelen 
op niet-gemeentelijke accommodaties zoals Wilhelmina ’08 en voetbalverenigingen die dat wel 
doen. Het college is van mening dat ervan oudsher niet gekozen is voor het creëren van een exact 
gelijke financiële situatie. Op zich is dat juist. Echter in de jaren 1997 tot 2004 is het steeds zo 
geweest dat Wilhelmina ’08 een hoger bedrag aan onderhoudssubsidie ontving, dan andere 
verenigingen als huurvermindering voor klein onderhoud kregen. Blijkbaar werd in die jaren eigen 
inzet van Wilhelmina ’08 wel gewaardeerd. Waarom nu niet meer? Het is immers duidelijk dat de 
gemeentelijke kosten voor Drakestein veel lager zijn, dan op de gemeentelijke 
voetbalsportcomplexen. (Waarin veel is geïnvesteerd en naast subsidies ook nog veel afschrijvingen 
zijn) 
 
Het rapport van Synarchis ondersteunt en bevestigt de jarenlange gevoelens, dat Wilhelmina ’08 
door de gemeente wat onderhoudssubsidie betreft achtergesteld is ten opzichte van andere 
verenigingen. In het Synarchis rapport staat dat het onderhoud aan een grasvoetbalveld namelijk nog 
veel meer kost ongeveer € 22.000, -. Daarmee wordt het verschil tussen onze vereniging en anderen 
nog groter. Hieruit blijkt dat Wilhelmina ’08 slechts 12% subsidie ontvangt van het bedrag dat de 
gemeente in nature verstrekt aan andere voetbalverenigingen. Dat verschil is enorm, zeker als je 
bedenkt dat alle verenigingen hetzelfde nastreven zoals eerder benoemd. 
 
 
Het College geeft aan dat de vraag om vergoeding niet los gezien kan worden van de toekomstige 
sportaccommodatie zoals te lezen is in het stuk “DE TWEEDE HELFT”. Voor ons zijn dat twee 
verschillende onderwerpen.  We onderschrijven de noodzaak van het rapport maar zijn wel van 
menig dat de tekortkoming uit het verleden rechtgezet moet worden. 
Wel is het zo dat Wilhelmina ‘08 de tekortkoming van ca. 300.000 euro wil inzetten om een 
eventuele samenwerking met MMC zoals in het rapport beschreven staat tot uitvoering te brengen. 
Want zonder middelen zal samenvoegen van verenigingen moeilijk haalbaar zijn.  
 
 



 
Ad 3. Toekomstige vergoeding 
 
Het derde deel van ons subsidieverzoek gaat over de toekomst. 
Wij hebben een brief mogen ontvangen van de gemeente dat men een onderzoek wil laten doen 
naar de toestand van de velden op Drakestein. Om daarna met ons in gesprek te gaan over mogelijk 
onderhoud door de gemeente. Wilhelmina ‘08 staat daar uiteraard voor open omdat daarmee 
wellicht de ondersteuning van de gemeente voor Wilhelmina gelijkwaardiger wordt aan die van 
andere verenigingen,  
 
Tot slot willen we er nog op wijzen dat het aantal vrijwilligers bij veel verenigingen hard terugloopt, 
dit noopt verenigingen tot anders besturen en zaken wellicht professioneel uit te laten voeren. Denk 
hierbij aan administraties, het penningmeesterschap en ook het kleine en grote onderhoud. Met 
name dit moeten we niet bagatelliseren dit is een serieus probleem aan het worden. Het is zeker bij 
Wilhelmina 08 het geval maar ook bij andere verenigingen. Bij ons uit zich dat vooral in bezettingen 
van kantine, bestuur en jeugdtrainers functies 
Hartelijk dank voor uw aandacht. 
 
 
Namens het bestuur van Wilhelmina ’08, 
Geert Thijssen 
  


