1 mei 2014
Geachte raadsleden,
Deze brief schrijven wij u naar aanleiding van de Eindrapportage Taskforce
Bezuinigingsvoorstellen Sport 2014, waarin de afschaffing van de subsidie
Sportverenigingen is opgenomen. Naar ons idee zijn de
studentensportverenigingen over het hoofd gezien in het onderzoeksproces,
waardoor de studentensport nu onevenredig hard wordt geraakt. De gevolgen
voor de studentensport zijn helaas zeer ingrijpend.
In tegenstelling tot de meeste andere verenigingen bestaan de studentensportverenigingen
grotendeels uit leden die in de categorie Jeugd (15-24 jaar) vallen, waarmee men in aanmerking
kwam voor de hogere Subsidie Sportverenigingen (factor 4). Met deze subsidie, die voor veel
studentensportverenigingen een substantieel van de inkomsten inhield, is men de afgelopen jaren in
staat gesteld het sporttechnische kader te ondersteunen. Anders dan bij de burgerverenigingen, is die
ondersteuning onmisbaar omdat men geen gebruik kan maken van vrijwilligerswerk van ouders of
senioren binnen de club. De studentensport gebruikt ongeveer 1/6 deel van de totale subsidiepot,
maar is 1/12 deel van de verenigingspopulatie, wat maakt dat we 2x zo hard geraakt worden!
Daar waar de Taskforce met haar voorstel de huuruitgaven van sportverenigingen wil ontzien door de
Subsidie Sportverenigingen te laten vervallen, is er voor de studentensportverenigingen geen sprake
van: zij huren immers vrijwel geen accommodatie van de gemeente.
Dit alles leidt ertoe dat de studentensportverenigingen harder getroffen worden dan de andere
sportverenigingen én dat zou toch niet de bedoeling mogen zijn..
Op dit moment vinden er helaas ook hervormingen plaats binnen de Universiteit Utrecht en
studentensportcentrum Olympos. Wij vragen ons af of de gemeente en deze partijen op de hoogte
zijn van elkaars plannen en bezuinigingen. Wij vrezen namelijk dat er van meerdere kanten tegelijk
gekort wordt op de studentensport.
Door deze kortingen op de studentensport zullen de contributies omhoog moeten. Alleen al de
afschaffing van de gemeentesubsidie van €55.000,- betekent voor alle Utrechtse studenten een
stijging van €10,- tot €15,- op de jaarlijkse contributie.
Utrecht is een studentenstad en heeft het sporten hoog in het vaandel staan, dit blijkt bijvoorbeeld
doordat de Tour de France-start hier volgende zomer wordt georganiseerd. De Utrechtse
studentensportverenigingen zijn erg toegankelijk en bieden voor veel studenten de mogelijkheid om
verbonden te worden met de stad Utrecht. Daarnaast komen studenten via
studentensportverenigingen laagdrempelig in aanraking met maatschappelijk en bestuurlijk werk.
Bovenal komt er topsport voort uit de studentensport, zo was de Sportman van het jaar 2013 Kaj
Hendriks, student en lid van studentenroeivereniging Triton.
Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar willen u graag enkele alternatieven voorstellen:
-

-

-

Hervorming van de subsidie-eisen: Studentsportverenigingen zouden in het vervolg alleen
nog maar aanspraak kunnen maken op de subsidie als zij gedurende het jaar
maatschappelijk actief zijn. Hiermee willen wij aansluiten bij jullie aandachtsgebieden in
de sport: jongeren en mensen met een andere sociaaleconomische situatie.
Oprichten van een Taskforce Studentensport: Hierin zullen de VSU, de
studentensportverenigingen(Sportraad), de Universiteit Utrecht, de Hogeschool,
sportcentrum Olympos en de gemeente vertegenwoordigd zijn. Door meer overleg en
betere samenwerking zullen plannen omtrent de studentensport (beter) op elkaar af
worden gestemd.
Invoering van een veldenmakelaar: Wij denken dat de velden in Utrecht, inclusief die van
Olympos, veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Een veldenmakelaar heeft
overzicht over alle velden in Utrecht en kan deze vullen. Zo staat bijvoorbeeld Olympos
overdag veelal leeg en zouden bijvoorbeeld kinderen hier kunnen sporten. Ook hebben we

bijvoorbeeld hockeyvelden vrij op zaterdag waar de jeugd gebruik van kan maken! Graag
zouden we samen met de gemeente willen kijken hoe we dit conceptidee kunnen
uitwerken en opstarten.
Wij zijn wanhopig en vragen om nog een keer goed te kijken naar het voorstel van de Taskforce.
De Sportraad Utrecht streeft er naar om van Utrecht de beste studentensportstad van Nederland te
maken. Als we onze krachten bundelen kunnen we er met elkaar voor zorgen dat Utrecht zichzelf kan
profileren met deze unieke titel!
Mocht u nog vragen hebben over onze voorstellen dan staan wij u natuurlijk te allen tijde te woord.
Met sportieve groet,
Vereniging Sportraad Utrecht
Vertegenwoordiger van 5500 in verenigingsverband sportende studenten!

