Goudse voetbalverenigingen binnen het sociale domein:
een zeer goede match maar niet onbegrensd.
Inleiding
De Goudse voetbalverenigingen hebben met interesse kennisgenomen van de Sportnota van de
gemeente Gouda. In deze nota krijgen de voetbalclubs een aanvullende functie in het sociaal
domein. De clubs staan hier zeker niet onwelwillend tegenover, maar wijzen er in dit stuk op dat zij al
zeer actief zijn op dit gebied. Daarnaast wijzen zij erop dat de verwachting dat voetbalverenigingen
vanuit eigen kracht financieel bij zouden kunnen dragen aan ontwikkelingen op het sociale domein
onterecht is.
Iedereen welkom
Voetbal is laagdrempelig en volkssport nummer één. De diversiteit onder de Goudse voetballers is
groot. Of we het nu hebben over dames, heren, jongens, meisjes, allochtoon, autochtoon,
jeugdspeler of senior, gehandicapt, of niet gehandicapte: wie wil voetballen is ongeacht ras, sekse,
geloof, kwetsbaarheid of achtergrond van harte welkom bij de Goudse clubs.
De verenigingen voeren al jaren activiteiten binnen het sociale domein uit en deze activiteiten zijn
onderdeel van de dagelijkse gang van zaken geworden. De verenigingen leveren daarmee nu al een
grote maatschappelijke en sociale bijdrage aan de ontwikkeling van kwetsbare groepen volwassenen
en kinderen in de samenleving. De verenigingen zorgen voor; verbinding en integratie door
laagdrempelige teamsport, voor buurtparticipatie en voor lichamelijke beweging voor mensen in alle
leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben de verenigingen een belangrijke opvoedkundige waarde voor
kinderen wanneer het gaat om zaken als organisatie, discipline, sportief en correct gedrag.
De gemeente is overigens niet de enige partij die de voetbalverenigingen wil inzetten voor
activiteiten binnen het sociale domein. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de
Provincie, lokale partijen, goede doelen en de KNVB zijn partijen die in de rij staan voor een bijdrage
van de Goudse voetbalverenigingen aan hun activiteiten.
Integrale discussie
De Goudse voetbalverenigingen zijn van mening dat de discussie over de aanvullende bijdrage van de
verenigingen aan het sociale domein (zoals voorgesteld in de sportnota) niet los gezien kan worden
van de huidige activiteiten binnen de clubs op dit gebied. Voor de Goudse voetbalverenigingen is dit
één integrale discussie.
Vitale vereniging
De verenigingen in Gouda omarmen de gedachte van een vitale vereniging. De vitale vereniging heeft
immers een aanzuigende werking. Niet alleen op sporters maar juist ook voor het organiseren van
activiteiten in de wijken en met bevolkingsgroepen. Buurttoernooien, sportdagen voor
gehandicapten, voetbal voor senioren, ondersteuning van activiteiten voor goede doelen, integratie
van gedetineerden en allochtone jongeren zijn zo maar een aantal mooie voorbeelden van
activiteiten die nu al door de Goudse voetbalverenigingen worden georganiseerd.

Houdt dit in dat de voetbalverenigingen klaar zijn? Nee zeker niet, de voetbalverenigingen zien
kansen voor projecten in het sociale domein. Door verbeterde samenwerking kan de effectiviteit en
efficiëntie van projecten worden vergroot.
Te hoge verwachtingen
De voetbalverenigingen zijn echter wel bezorgd over de verwachtingen die worden gewekt. De
verenigingen moeten nu al alles uit de kast halen om op financieel en organisatorisch gebied aan de
vraag te kunnen blijven voldoen. De rek is er onder andere door de ontwikkelingen op financieel en
vrijwilligersgebied al langer uit.
Gebruik velden en accommodaties
Dit wordt nog eens versterkt door de problemen die de verenigingen ervaren met capaciteit en de
kwaliteit van velden en accommodaties. Ook daar is de rek al lang uit. Ondanks het besef dat er in
Gouda wat betreft de accommodaties en velden financieel geen luxepositie te verwachten is zou het
wel helpen als er een duidelijke visie is op de ontwikkeling van de accommodaties en terreinen. De
verenigingen willen met Sportpunt in gesprek gaan om over deze problemen te spreken en om te
zien of er inzicht kan worden gegeven in de ontwikkelagenda.
De velden van de voetbalverenigingen worden al breder ingezet voor bijvoorbeeld schoolactiviteiten.
De voetbalverenigingen zien hierin een mooie plus als de gemeente in staat is om velden breder in te
zetten (al gaat dit ten koste van de kwaliteit en levensduur).
Vitaliteit bevorderen
Vitaliteit van verenigingen moet worden gevonden in de kwaliteit van sportvelden en
accommodaties meer dan in het verplaatsen van het probleem. Meerdere kwalitatief hoogwaardige
(kunst) grasvelden, verlichting en accommodaties, bredere inzet van velden leiden tot vitaliteit en
een efficiënter en effectiever gebruik.
Daarnaast kan de vitaliteit van verenigingen worden versterkt door professionele ondersteuning.
Vraagstukken op het gebied van kinderen van statushouders, omgaan met kinderen en ouders in
schuld/hulpverlening, omgaan met kinderen met afwijkend gedrag, omgaan met kinderen van
gescheiden ouders, contributiebetaling, betrokkenheid van allochtone ouders et cetera zijn
voorbeelden van de dagelijkse problematiek waarmee verenigingen worden geconfronteerd. Het zou
enorm helpen als de clubs hier ondersteuning bij kunnen krijgen, om hun rol in het sociale domein
nog beter te kunnen uitoefenen. Denk aan een integratiecoach of trainingen voor vrijwilligers.
Conclusies:
Actief in het sociale domein
De Goudse voetbalverenigingen zijn al jaren zeer actief binnen het sociale domein. Door middel van
sport- en overige activiteiten bereiken zij wekelijks direct 4.500 spelers, naast de vrijwilligers en
wijkbewoners die ook worden bereikt. De verenigingen zijn actief in de Goudse wijken, de provincie
en binnen landelijke projecten. De verenigingen doen dit met eigen middelen en zijn hierin succesvol.

Financiële en organisatorische druk
Echter, de financiële en organisatorische druk bij de verenigingen is hoog. Het organiseren van
activiteiten door vrijwilligers en het op orde houden van de financiën staan al jaren stevig onder
druk. De verwachtingen kunnen op dit gebied niet hoog gespannen zijn. De rek is er wat betreft de
verenigingen uit.
De verenigingen zien zeker kansen in projecten binnen het sociale domein en een verdere
vitalisering. Zij kunnen en willen dit doen als er een klimaat wordt geschapen waarbinnen dit
financieel en organisatorisch mogelijk is. De beoogde bezuinigingen op sport staan nu haaks op de
eigen ambities van de gemeente.
Kwaliteit sportaccommodaties
Vitale sportaccommodaties met kwalitatief hoogwaardige (kunst) grasvelden en accommodaties zijn
voorwaarde voor een efficiënt en effectief gebruik. De Goudse voetbalverenigingen maken zich
zorgen over de huidige kwaliteit/capaciteit en zien graag een duidelijke visie op de ontwikkeling van
de accommodaties en terreinen.
Professionaliseren vrijwilligers
Professionalisering en het stimuleren van (nieuwe) vrijwilligers (die nu al onder druk opereren)) is
van wezenlijk belang voor clubs, zodat ze hun rol in het sociale domein nog beter uit kunnen
oefenen. Ondersteuning bij het begeleiden en professionaliseren van vrijwilligers is daarom gewenst.
Tot slot
De Goudse voetbalverenigingen hebben er, ondanks de druk die zij ervaren, zin in om samen met de
gemeente vorm te geven aan activiteiten die binnen het sociaal domein zo broodnodig zijn.
De Goudse voetbalverenigingen nodigen de gemeente uit om in Gouda een sportklimaat te creëren
waarin dit gerealiseerd kan worden. Op financieel en organisatorisch gebied zal er dan wel beweging
moeten zijn. De Goudse voetbalverenigingen gaan graag met u in discussie om te zien hoe dit te
bewerkstelligen is.
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