Raadsgriffie
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Ziggo mail <alfonslinda1@home.nl>
maandag 30 november 2015 20:16
Heer, René de
Frankwin.mussche@versatel.nl; Martijnvdveen@cdazwolle.nl;
Oswaldvdam@hotmail.com; jolien@christenuniezwolle.nl;
gvanderkooy@vvdzwolle.nl; Gvdkooy@hetnet.nl; p.rijke@groenlinkszwolle.nl;
C_yildirim@live.nl; o.cetin@dolex.nl; info@brittjurgens.nl;
gerdien@christenuniezwolle.nl; Birgitmichies@gmail.com; S.n.c.paauw@planet.nl;
Vdvegtea@logisp.nl; bert.sluijer@gmail.com; jcompagner@hotmail.com;
doggerw@hotmail.com; romke.zijlstra@planet.nl; j.boschman@destentor.nl;
zwolle@destentor.nl; secretariaat@voorsterslag.nl; voorzitter@voorsterslag.nl;
secretaris@svivolleybal.nl; voorzitter@vczwolle.nl; secretaris@bequick.net;
j.mollen@destentor.nl; 'Roger Knoops - SportService Zwolle'; secretaris@vvsvi.nl;
secretariaat@handbal.svzwolle.nl; voorzitter@svtyfoon.nl; secretaris@svtyfoon.nl;
voorzitter@ckvsparta.nl; secretariaat@ckvsparta.nl; voorzitter@oranje-zwart.nl;
secretaris@oranje-zwart.nl; redactie.pep@wegenermedia.nl; info@brugmedia.nl;
info@weblogzwolle.nl; nieuws@rtvzoo.nl; nieuws@rtvoost.nl; Raadsgriffie; 'Bram
Vermeer'; 'Edwin Dijkstra'; 'Peter Jansen'; 'robert wagensveld'; 'Marga Stroeve';
'Tonok Bwefar'; e.helfferich@gmail.com; bestuurszaken@oranje-zwart.nl
RE: Verhoging binnensport tarieven

Geachte Wethouder en raadsleden,

De geplande verhoging van de tarieven voor binnensportaccommodaties in 2016 heeft onherroepelijk
nadelige maatschappelijke gevolgen.
De kosten van zaalhuur bedragen voor ZKV Oranje Zwart meer dan 30% van de totale verenigingskosten
op jaarbasis. Een verhoging zal Oranje Zwart niet kunnen opvangen. Enerzijds is het niet mogelijk om meer
inkomsten te genereren. Anderzijds kan Oranje Zwart geen kostenbesparingen doorvoeren waarmee de
verhoging kan worden gecompenseerd. Oranje Zwart heeft al vele jaren problemen om de begroting rond
te krijgen, zoals u bekend. Alle mogelijke kostenbesparingen zijn dan ook reeds doorgevoerd. Voor Oranje
Zwart geldt dat de verhoging zal moeten worden doorbelast aan de leden door een contributieverhoging.
Dit zal leiden tot een afname van leden, wat weer als gevolg heeft dat de resterende leden nog meer
belast moeten worden. Een vicieuze cirkel.
Ook voor andere sportverenigingen geldt deze problematiek. Het gevolg is dan ook dat de
sportverenigingen veel leden zullen verliezen. Een dergelijke ontwikkeling staat haaks op het sportbeleid
dat Zwolle wenst te voeren, althans dat Zwolle pretendeert te voeren. Op de site van de gemeente staat
het volgende vermeld: "Zwolle is een echte sportstad. Iedereen herinnert zich de Olympische prestaties
van de schaatsbroertjes Michel en Ronald Mulder en van Lotte van Beek. Ook op amateurniveau
verrichten Zwollenaren individueel of in clubverband aansprekende prestaties. Maar het gaat niet altijd
om de prestaties. Het is ook lekker om gewoon in beweging te zijn, ontspannend inspannen. Ook daarvoor
biedt Zwolle volop mogelijkheden." De geplande verhoging zal evident leiden tot het tegenovergestelde
effect.
Namens ZKV Oranje Zwart verzoek ik u met klem om af te zien van de geplande, zeer bezwaarlijke en
exorbitante verhoging.

Met vriendelijke groet,
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Het bestuur

Van: Evert Helfferich [mailto:e.helfferich@gmail.com]
Verzonden: maandag 23 november 2015 09:13
Aan: RE.de.Heer@zwolle.nl
CC: Frankwin.mussche@versatel.nl; Martijnvdveen@cdazwolle.nl; Oswaldvdam@hotmail.com;
jolien@christenuniezwolle.nl; gvanderkooy@vvdzwolle.nl; Gvdkooy@hetnet.nl; p.rijke@groenlinkszwolle.nl;
C_yildirim@live.nl; o.cetin@dolex.nl; info@brittjurgens.nl; gerdien@christenuniezwolle.nl;
Birgitmichies@gmail.com; S.n.c.paauw@planet.nl; Vdvegtea@logisp.nl; bert.sluijer@gmail.com;
jcompagner@hotmail.com; doggerw@hotmail.com; romke.zijlstra@planet.nl; j.boschman@destentor.nl;
zwolle@destentor.nl; secretariaat@voorsterslag.nl; voorzitter@voorsterslag.nl; secretaris@svivolleybal.nl;
voorzitter@vczwolle.nl; secretaris@bequick.net; j.mollen@destentor.nl; Roger Knoops - SportService Zwolle;
secretaris@vvsvi.nl; secretariaat@handbal.svzwolle.nl; voorzitter@svtyfoon.nl; secretaris@svtyfoon.nl;
voorzitter@ckvsparta.nl; secretariaat@ckvsparta.nl; voorzitter@oranje-zwart.nl; secretaris@oranje-zwart.nl;
redactie.pep@wegenermedia.nl; info@brugmedia.nl; info@weblogzwolle.nl; nieuws@rtvzoo.nl; nieuws@rtvoost.nl;
raadsgriffie@zwolle.nl; Bram Vermeer; Edwin Dijkstra; Peter Jansen; robert wagensveld; Marga Stroeve; Tonok
Bwefar
Onderwerp: Verhoging binnensport tarieven

Geachte Wethouder en raadsleden,

Hierbij willen ook wij onze grote zorg uitspreken over de verhoging van de tarieven voor
binnensportaccomodaties in 2016 met 20%.
Ten eerste lijkt ons de verhoging van 20% buitenproportioneel. Wij sluiten daarbij graag aan bij de brief van
dhr. Tonok Bwefar, voorzitter van Landstede Basketbal ZAC, die hij aan u verzond 7 november jl. met zijn
uitvoerig betoog vanuit financieel perspectief.

Behalve ons bezwaar vanuit financieel perspectief wegen onze bezwaren vanuit sociaal maatschappelijk
perspectief minstens even zwaar. Zaalhuur maakt een substantieel deel uit van onze begroting en wij zien
geen mogelijkheden om de voorgestelde huurverhoging te compenseren met andere kostenbesparingen.
Een contributieverhoging lijkt dus onvermijdelijk. Wij constateren nu al regelmatig betalingsproblemen voor
een kleine groep van onze leden. In dat opzicht sluiten wij ons aan bij Ronald van der Vegt van SVI volleybal,
om ons vooral ook sterk te maken voor die sporters die nu al, vanwege hun inkomenssituatie, moeite hebben om een lidmaatschap
van een sportvereniging op te brengen.

Wij geloven dat een tariefsverhoging van een omvang zoals die nu is voorgesteld, haaks staat op de intentie
om meer mensen structureel aan het bewegen te krijgen. Wij vragen u dan ook om af te zien van deze
verhoging.
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Met vriendelijke groet namens het bestuur en
basketbalvereniging BeQuick,

Marga Stroeve
Secretaris

Evert Helfferich
Voorzitter
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