
Jaarverslag 2013 VGSO 
 
De samenstelling van het bestuur van de VGSO is in 2013 niet gewijzigd. Niemand was ook aftredend. 
De leden worden steeds benoemd voor een periode van drie jaar.   
 
Rob Schouten  voorzitter,  aftredend in 2015 
Ron de Leeuw secretaris, aftredend in 2014 
Ben de Bruijn penningmeester, aftredend in 2015 
Marleen Verbruggen lid, aftredend in 2014 
Bertus Overkamp lid, aftredend in 2015 
Ton Kooijman lid, aftredend in 2014 
 
Dit houdt in dat in 2014 drie leden statutair aftredend zullen zijn.  
 
Algemene vergadering 
De algemene ledenvergadering vond in 2013 plaats op donderdag 11 april. De opkomst was opnieuw 
teleurstellend laag, met vertegenwoordigers van vijf van de eenenveertig aangesloten verenigingen. 
 
Naast de afhandeling van de formele punten op de agenda was er een inleiding vanuit Sport.Gouda 
waarin de rol van de combinatiefunctionaris in Gouda werd toegelicht. Daaruit bleek dat de inzet 
vooral gericht is op behoeftes van wijken en in mindere mate aan de sportverenigingen ten goede 
komt.  
 
Niemand van de bestuursleden was aftredend. Nadat de kascommissie had uitgesproken te kunnen 
instemmen met het beheer van de financiën door de penningmeester, keurde de vergadering het 
financiële verslag en de begroting voor 2013 goed.  Ook het jaarplan voor 2013 kreeg de instemming 
van de vergadering.  
 
Topsportfonds 
Na de start van het fonds in 2012 heeft het bestuur  in 2013 voor de tweede maal  jonge 
veelbelovende sporters een financiële bijdrage uitgekeerd uit het topsportfonds aangevuld met 
eenzelfde bedrag dat beschikbaar wordt gesteld door de Stichting Jac. Bezemer.  Dat betekende dat 
vier jeugdige atleten een donatie van 1000€ ontvingen. Met als voorwaarde dat zij hun sport 
tenminste een jaar lang op hoog niveau trouw zullen blijven.  Die sporters zijn 
Piotr Havik, wielrenner;  Stephen de Vries, wielrenner; Tom de Heijer, schaatser; Nicole de Wit, 
langlaufster. 
 
Overleg 
Naast de maandelijkse interne bestuursvergaderingen zijn er veelvuldige sport-gerelateerde 
contacten binnen Gouda. Er is een halfjaarlijks overleg met wethouder van Sport Kastelein, waarin 
van beide kanten openhartig  wordt gesproken en vooral uitwisseling van informatie plaatsvindt.  
De VGSO participeert in de WMORaad en in het Platform Sportstimulering en Bewegen, dat zich richt 
op de jeugd. Daarnaast heeft de VGSO structureel contact met de politieke partijen die in de 
gemeenteraad zitten.  Ook met Sport.Gouda vindt regelmatig overleg plaats, in 2013 voor de eerste 
maal ook met de Raad van Bestuur.  Er is afgesproken dat contact voort te zetten.  
Daarnaast vindt overleg plaats met de aangesloten leden op initiatief van beide kanten.  
 
Accommodatie 
In het voorjaar van 2013 is het nieuwe zwembad geopend.   Daarna kon de langlaufvereniging 
terugkeren naar haar oorspronkelijke terrein. De zaalvoetbalvereniging Watergras heeft het plan 
bekend gemaakt een sporthal in eigendom te willen opzetten.  De atletiekvereniging  heeft 



geconstateerd dat wortels van bomen langs de baan schade veroorzaken.  Zij is in overleg met de 
gemeente om dit probleem op te lossen.  Bij ONA is in de zomer een kunstgrasveld vervangen. 
Hoewel de rol van de VGSO hierin bescheiden is, stimuleert zij en adviseert  zij over dergelijke 
ontwikkelingen.   
Accommodatie kwam ook op een andere manier in beeld.  Vrijwel alle gebouwen van sportclubs zijn 
eigendom van de gemeente en de gemeente verhuurt.  D66 heeft aangegeven voorstander te zijn 
van afstoten waardoor het onderhoud bij de verenigingen komt te liggen.  De VGSO betwijfelt of dit 
gaat werken en heeft zowel met de politieke partijen als met de sportclubs overlegd. De vraag is  
enerzijds of de gemeente zich dit financieel wel kan veroorloven en anderzijds of de clubs geen kat in 
de zak kopen/’krijgen’.  Uit die rondgang bleek dat het idee weinig steun krijgt. Wel is de vraag 
opportuun of het mogelijk is door meer vrijwilligerswerk bij de verenigingen te leggen de kosten te 
beperken.  Dat zou dan gestimuleerd kunnen worden door de huur aantrekkelijker te maken.  
Bij de kosten van een sportvereniging  voor haar accommodatie kan ook het recht van opstal een 
forse uitgave zijn.  Er zijn signalen dat de omvang  van die kosten niet  erg doorzichtig is. Daar komt 
dan nog de vraag bij of sportverenigingen niet een milde behandeling zouden moeten krijgen. Zij 
dienen een maatschappelijk belang waarvoor de gemeente op deze manier haar waardering zou 
kunnen uitspreken. De VGSO heeft hiervoor bij de wethouder aandacht gevraagd.  
 
Advisering 
Naast de adviesrol die de VGSO in gesprekken met de gemeente realiseert,  is  ook sprake van een 
meer formele advisering. In de meeste gevallen speelt dan ook de gemeenteraad een rol. In 2013 is 
een advies uitgebracht over een verordening waarin het alcoholbeleid ten opzichte van  de 
sportverenigingen is beschreven. Een conceptadvies is aan de verenigingen voorgelegd met het 
verzoek dat te becommentariëren.  Dat heeft geleid tot enige aanpassingen waarbij de specifieke 
wensen van verenigingen meer tot hun recht zijn gekomen.  De verordening probeert vooral  het 
gebruik van alcohol onder de (sport)jeugd tegen te gaan.  
 
Vrijwilligers 
De sportverenigingen drijven op vrijwilligerswerk en de verwachting is dat de inbreng van vrijwilligers 
voor de clubs nog belangrijker gaat worden.  Sommigen zijn tientallen jaren in allerlei functies aan 
het werk. Daar past grote waardering voor.  Jaarlijks krijgen de verenigingen dan ook de vraag of zij 
een voordracht voor een vrijwilliger hebben, die kan leiden tot het uitreiken van de door de VGSO in 
het leven geroepen Vrijwilligersspeld.  Die speld wordt dan op de avond van de sportverkiezingen 
onder het waarderend oog van heel sportminnend Gouda aan de betrokkenen uitgereikt. In 2013 
betrof dat  
Ben Boorsman van SV Donk, Riekje de Vries van de Langlaufvereniging, Dick Schuijt van COVS-Gouda, 
Jaap Visser van SC Gouda en Hennie Heerden van AV Gouda. 
 
Communicatie 
De VGSO beschikt over een website (www.vgso.nl) die regelmatig wordt verbeterd en waar in de 
vorm van nieuwsbrieven de ontwikkelingen op  het terrein van sport, zowel lokaal als landelijk, te 
volgen zijn. De reguliere contacten met de verenigingen vinden vooral digitaal plaats. Na de AV in 
april kwam de vraag aan de orde of niet ook de algemene vergadering via dit medium afgehandeld 
zou kunnen worden.   Al jarenlang is de animo om deze vergadering bij te wonen nihil en dat vraagt 
om een oplossing.  

http://www.vgso.nl/

