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Boekel-Venhorct, 28 deoember 2O20

Beste college- en raadsleden,

Sportuerenigingen in de gemeente Boekelhebben het in deze coronatijd niet makkelijk. Elke
vereniging is financieel geraakt door de gevolgên van het coronavirus. De vaste lasten
(huurkosten, onderhoudskosten, verzekeringen, energiekosten) voor de verenigingen lopen
allemaal door en staan niet stil door het coronavirus.

Voor veel sportverenigingen zijn de jaarliikse huurlasten voor de accommodatie áán van de
grotere kostenposten op de begroting. Als gevolg van het door ur raad in 2017 vastgestelde
Accommodatiebeleid lopen deze huurlasten lot202Siaarlijks op. Als verenlgingen zijn we
dan ook blij met het besluit van het college van B&W om huurlasten voorde periode maartapril-mei 2020 l<wiit te schelden. Door het Rijk is hiervoor een steunpakket aan de gemeente
beschikbaar gesteld.
Maar zoals bii u bekend is het coronavirus nie,t in mei gestopt Als verenigingen hebben we
van de gemeente de huurtot en met december in rekening gebracht gekregen. Ook in deze
periode hebben we nauvrelijks van de accommodatie gebruik kunnen maken. Ons vezoek is
hierdoor om ook de huurlasten over de peÉode iunÍ Um december 202O hntiit te schelden.
Als gemeente neem je hiermee zelf verantwoordelijkheid voor het gezond houden van de
plaatselijke sportverenigingen. Daamaast komt er waarschijnliik een 2e steunpakket van het
Riik waardoor de gemeente de kwiitgescholden huurrrveer terugkrijgÊ.
Door het kwijtschelden van de huur helpt de gemeente haar sportverenigingen om hopelijk in
2021 weer op een gezonde manierte kunnen starten met sportac{iviteiten.
Sportverenigingen hebben binnen de gemeenschap een belangrijke maatschappelijke
func'tie om inwoners actief en gezond te houden. Ook zorgen sportverenigingen voor eên
sociale binding tussen haar inwoners.

Wij hopen op uw medewerking om de sportverenigingen in de gemeente Boekelgezond te
houden.

Namens de buitensport verengingen,

w

P. van den Berg

rksv

Venhorst

Hockeyclub

Schijndel

*

korfralclub JES

B. van Lieshout
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Boekel-Venhorct, 28 deoember 2020

Beste college- en raadsleden,

Sportverenigingen in de gemeente Boekel hebben het in deze coronatiid niet rnakkeliik. Elke
vereniging is ftnancieel geraakt door de gevolgen van het coronavirus. De vaste lasten
(huurkosten, onderhoudskosten, vezekeringen, energiekosten) voor de vercnigingen lopen
allemaal door en staan niet stil door het coronavirus.
Voor veel sportverenigingen zijn de jaarlijkse huurlasten voor de accommodatie één van de
grotere kostenposten op de begroting. Als gevolg van het door ur raad in 2017 vastgestelde
Accommodatiebeleid lopen deze huurlasten tol202Siaarlijks op. Als verenigingen zijn we
dan ook blij met het besluit van het college van B&W om huurlasten voor de periode maartapril-mei 2020 lflijt te schelden. Door het Rijk is hiervoor een steunpakket aan de gemeente
beschikbaar gesteld.

Maarzoals bij u bekend is het coronavirus niet in meigestopt. Als verenigingen hebben we
van de gemeente de huur tot en met december in rekening gebracht gekregen. Ook in deze
periode hebben we nauwelijks van de accommodatie gebruik kunnen maken. Ons vezoek is
hierdoor om ook de huurlasten over de periode juni Um december 2020 l$ijt te schelden.
Als gemeente neem je hiermee zelf verantwoordelljkheid voor het gezond houden van de
plaatselijke sportverenigingen. Daamaast komt er waarschijnlijk een 2e steunpakket van het
Rijk waardoor de gemeente de kwiiQescholden huur weer terugkrijgt.
Door het kwijtscheldên van de huur helpt de gemeente haar sportverenigingen om hopelijk in
2021weer op een gezonde manierte kunnen starten met sportactiviteiten.
Sportverenigingen hebben binnen de gemeenschap een belangrijke maatschappelijke
functie om inwoners actíef en gezond te houden. Ookzorgen sportverenigingen voor een
sociale binding tussen haar inwoners.

Wj hopen op uw medeurerking om de sportverenigingen

in de gemeente Boekelgezond te

houden.
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