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Aan    : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
             t.a.v. de heer E. Kuipers  
             Postbus 20350  
              2500 EJ Den Haag  
                    Amersfoort, 27 juni 2022   
   
Geachte heer Kuipers,  
   
Nadat de Nederlandse sportverenigingen, mede door de staatssteun in de vorm van NOW, TASO, TWL de COVID-
crisis overleefd hebben, worden zij geconfronteerd met een volgende crisis. 
	 
De sportverenigingen in Nederland worden, net als alle burgers, op dit moment geconfronteerd met stijgende 
energiekosten, zo ook de amateur voetbalverenigingen. Als belangenorganisatie namens twee derde van alle 
voetbalverenigingen doen wij een dringend beroep op u om er, ook nu weer mede zorg voor te dragen dat er adequate 
ondersteunende maatregelen worden getroffen om de voetbalverenigingen overeind te houden.   
  
De sportverenigingen in het algemeen, maar de voetbalverenigingen in het bijzonder, beslaan een fijnmazige structuur 
in ons typisch Nederlands “verenigingsland”. Jeu Sprengers, voormalig voorzitter van de KNVB, beschreef de 
voetbalverenigingen eens als het grootste gezinsvervangend tehuis van Nederland. Voetbalverenigingen hebben in elk 
dorp, elke wijk, elke stad een belangrijke maatschappelijke functie die mede zorgt voor sociale cohesie. Deze 
verenigingen bieden niet alleen gelegenheid tot sport, maar ook gelegenheid voor vele vrijwilligers om een steentje bij 
te dragen, zowel in actieve zin dan wel door een passieve sportbeleving. Het is beslist geen uitzondering dat 
voetbalverenigingen ook andere functies in de directe woonomgeving vervullen. Bijvoorbeeld de intocht van 
Sinterklaas, de organisatie van een braderie, het inzamelen van oud papier en meer van dergelijke aansprekende 
activiteiten.  
  
De energiecontracten lopen bij de sportverenigingen af en er lijkt een verdrievoudigde verhoging van de energiekosten 
aan de orde te zijn. 
Verenigingen kunnen onze leden niet confronteren met verhoging van de contributies, zeker nu we net de 
coronaproblemen achter de rug hebben. Daarbij leeft er bij veel bestuursleden een moreel bezwaar om hun leden, die op 
vele wijze nu financieel geraakt worden, vanuit de vereniging ook nog eens financieel te raken. 

Daar waar verenigingen nog reserves aan hebben kunnen spreken, leidt dat ongetwijfeld later tot zorgen, omdat 
dringend noodzakelijke investeringen niet plaats kunnen vinden, daar waar deze vaak bestemd zijn voor bijvoorbeeld 
verduurzaming van sportcomplexen of voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen.  
Natuurlijk beseffen wij dat er van veel kanten een beroep om (financiële) ondersteuning wordt gedaan op de 
Rijksoverheid. Naar onze mening vervult het verenigingsleven daarin een bijzondere positie. Een voetbalvereniging die 
verdwijnt, zal in feite niet meer terugkomen. Dat veroorzaakt op termijn schade die niet te herstellen valt. Schade, 
omdat er dan minder sociale cohesie zal zijn, activiteiten niet meer georganiseerd worden, er minder gesport wordt en 
de gezondheidsrisico’s toenemen, vooral op langere termijn. Voetbalverenigingen moeten in de directe woonomgeving 
en bereikbaar en actief kunnen zijn!  
  
Wij doen daarom, gelet op het vorenstaande, een dringend beroep op u om, mede met het kabinet, ervoor te zorgen dat 
er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor de voetbalverenigingen, om te kunnen blijven 
voortbestaan. Hierbij zou er in feite sprake dienen te zijn van een snelle en eenvoudige toekenning van deze middelen.  
	 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de BAV  

Wim Tamboer – secretaris  
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