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Onlangs zijn wij geïnformeerd over het bovengenoemde raadsvoorstel van wethouder H.J. 
Veneklaas, dat op 24 november a.s. in de Commissie vergadering Sociaal Domein wordt 
behandeld. Wij willen graag via de griffier gebruik maken van de beschikbare spreektijd en 
het mondeling toelichten.

Via deze weg willen wij wederom onze grote zorgen uiten over de geplande harmonisatie 
voor buitensportaccommodaties. Meerdere malen hebben wij onze bezwaren met de 
behandelende ambtenaren besproken en toegelicht. Tenslotte hebben wij op 6 augustus jl. 
hierover een aangetekende brief gestuurd naar de wethouder. Hier hebben wij tot op heden 
geen inhoudelijke reactie op gekregen. (Ontvangst 18 aug 2020: geregistreerd onder 
zaaknummer Z/20/19234)

Tot onze grote verbazing constateren wij nu dat OSM'75 atletiek de afgelopen jaren is 
vergeten door de gemeente SV. Onlangs werden wij verrast met het feit dat er bij andere 
verenigingen al in 2018/2019 een 0-meting is gedaan. Bij ons is nog niks vastgesteld. In de 
kadernota wordt gesproken over kunstgrasvelden, die de bespeelbaarheid verhogen. Maar 
hoe ziet de gemeente SV de toekomst van de enige Atletiek Vereniging in haar gemeente?

Verouderde baan
Als vereniging beginnen wij dit traject met een enorme achterstand. Onze atletiekbaan is 
zwaar verouderd, dateert uit 1990 en niet meer van deze tijd. Wateroverlast is al jarenlang 
de rode draad van de problemen van de baan en ons speelveld. Deze structurele problemen 
zijn zeer beperkend en belemmerend voor onze Sportactiviteiten. Als gevolg van deze 
wateroverlast kunnen wij met enige regelmaat geen gebruik maken van de baan. 
Aanpassingen en pogingen voor herstel zijn telkens weer duur en de verbetering en zijn 
helaas van korte duur. 
Wij zijn één van de laatste atletiekverenigingen in Nederland met een gravelbaan. Nederland 
telt 195 atletiekbanen waarvan nog maar twee bekend staan als gravelbaan. Alle andere 
banen zijn reeds aangepast aan de huidige kunststof standaard en vereiste afmetingen en 
uitvoering. De Atletiek Unie heeft de OSM-accommodatie afgekeurd, omdat deze niet meer 
voldoet aan de gestelde eisen van heden. Wij kunnen geen wedstrijden organiseren en onze 
verouderde accommodatie helpt niet bij het werven van nieuwe leden.
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Financiële gevolgen
Net als andere clubs binnen de gemeente SV, zijn wij zeer bezorgd over onze toekomst. 
Als middelgrote vereniging zijn wij financieel gezond, maar wij zijn niet financieel 
daadkrachtig om grote uitgaven te dragen. Wij missen de mogelijkheden en middelen om 
extra en voldoende gelden te genereren. Hierdoor zullen dan ook nooit aan de opgelegde 
1/3 - 2/3 - regeling kunnen voldoen. Zelfs niet met een BOSA-inbreng van 20%. Deze laatste 
biedt overigens ook geen harde garanties als toekomstige bijdrage na 2023. Wij hebben 
geen kantine of andere mogelijkheden waaruit wij extra inkomsten kunnen generen. Door 
onze verouderde accommodatie, baansituatie en atletiekonderdelen, kunnen en mogen wij 
ook geen officiële wedstrijden organiseren. 
Daarnaast hebben wij nog steeds geen inzicht in de lange termijn kosten voor en van het 
groot onderhoud van velden en baan renovatie/vervanging. De gemeente kan ons tot nu toe 
zelfs geen overzichten tonen van het groot onderhoud dat de afgelopen jaren is gedaan. 
Beoogde Subsidies, budgetteringen en andere reserveringen voor nu en de toekomst zijn 
nergens op gebaseerd en niks anders dan een ongefundeerde schattingen.  

Vrijwilligers
OSM 75 Atletiek is een vereniging die 100% wordt geleid door een groep enthousiaste 
vrijwilligers die bijna allemaal hun activiteit voor de club combineren met hun dagelijkse 
werk, gezin en leven. Vrijwilligers melden zich de laatste jaren steeds minder vaak aan, maar 
zijn wel de belangrijkste spil in ‘t draaiend, actief en gezond houden van onze vereniging. Zij 
zijn van groot en spaarzaam belang voor alle clubs en de sportende inwoners in de 
gemeente SV. Met het voorgenomen besluit om de verantwoordelijkheden en organisatie 
betreffende dagelijks, lopend en groot onderhoud af te stoten legt de gemeente SV een 
onevenredige druk op alle clubs en vrijwilligers.

Conclusie
We staan aan de vooravond van de invoering van de harmonisatie 
buitensprotaccommodaties, waarbij wij als OSM’75 Atletiek met onze accommodatie op 
grote achterstand staan met een baan die is afgeschreven en al jaren met lapwerk overeind 
wordt gehouden. De baan zal vervangen moeten worden. Met de huidige voorgestelde 1/3 – 
2/3 regeling (evt. aangevuld met subsidies), in combinatie met onze financiële situatie, staat 
onze vereniging in een patstelling. Wij zijn financieel gezond, maar vrezen op deze manier 
het faillissement van de enige atletiekvereniging in de gemeente SV.

Er wordt ons gevraagd mee te werken aan de uitvoering van de harmonisatie, maar zoals 
eerder door ons aangegeven, weten wij niet waaraan we dan gaan meewerken. Onze 
herhaaldelijke vragen om opheldering en verduidelijking hierover (zoals de invulling van de 
budgettering van het groot onderhoud de komende jaren) zijn helaas tot op heden 
onbeantwoord gebleven. Op basis van de huidige informatie kunnen wij als bestuur van 
OSM’75 Atletiek onmogelijk een verantwoord besluit nemen. 

Wij verzoeken u onze zorgen over te brengen. 
 
Met vriendelijke groet,
 
René Stokman,
Namens het bestuur OSM’75 Atletiek & recreatiesporten
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