Jaarverslag 2014

De Vereniging van Goudse Sportorganisaties heeft veel van de sportverenigingen en sportclubs in
Gouda als lid. In 2014 zijn er in totaal 39 organisaties aangesloten. De VGSO vertegenwoordigt en
behartigt de belangen van deze verenigingen. De belangrijkste contacten zijn die met de gemeente
Gouda: de wethouder van sportzaken (tweemaal per jaar) en fracties uit de gemeenteraad, en met
Sport. Gouda (zowel met de directeur als met de raad van commissarissen) .
Daarnaast vinden contacten met verenigingen plaats op basis van initiatieven van beide kanten. Dat
betreft meestal ondersteuning en advisering op gebieden waarin de expertise van bestuursleden van
de VGSO voor verenigingen meerwaarde oplevert. Sportverenigingen leggen in andere gevallen
rechtsreeks contact met zowel de wethouder als met Sport.Gouda.
De VGSO worstelt al enige tijd met het afleggen van verantwoording aan de leden. Daarvoor was
het gebruikelijk jaarlijks een algemene vergadering te organiseren, maar die wordt zo slecht bezocht
dat de zin daarvan twijfelachtig is. In 2014 is dan ook besloten om de jaarstukken via internet aan
de leden te verspreiden met de mogelijkheid om daar op te reageren, en geen vergadering te
organiseren. De verenigingen lijken begrip te hebben voor deze stap, maar de vraag is toch of we de
juiste weg zijn ingeslagen. De al bescheiden contacten zijn er zeker niet door verbeterd.
Bestuur
Het bestuur bestaat begin 2014 uit Rob Schouten (voorzitter), Ron de Leeuw (secretaris), Ben de
Bruijn (penningmeester), Bertus Overkamp, Joep van Haaren en Ton Kooijman. Joep van Haaren
trad begin 2014 toe tot het bestuur, maar bleek toch te weinig tijd beschikbaar te hebben en heeft
aan het eind van het jaar weer afscheid genomen. We hebben een vacature.
Vrijwilligers
Alle sportverenigingen draaien op de niet aflatende inzet van vele vrijwilligers. De VGSO heeft een
aantal jaren geleden een vrijwilligerspenning in het leven geroepen om jaarlijks de super vrijwilligers
te eren. De verenigingen dragen daarvoor kandidaten voor. De uitreiking van de penning vindt
plaats tijdens de sportverkiezingen. In 2014 kregen Ben Boorsboom van Donk, Riekje de Vries van de
Langlaufvereniging, Dick Schuijt van COSV-Gouda, Jaap Visser van SC Gouda en Hennie Heeren van
AV Gouda deze prachtige penning uitgereikt.
Topsportfonds
In 2012 heeft de VGSO een topsportfonds ingesteld ter financiële ondersteuning van veelbelovende
jonge sporters die lid zijn van een bij de VGSO aangesloten sportvereniging. Samen met de Stichting
Jac. Bezemer stellen we tot in ieder geval 2020 jaarlijks een bedrag beschikbaar voor maximaal vijf
jeugdige talenten. In 2014 was de belangstelling voor een bijdrage merkwaardig klein. Carine Leijn
(langlaufster) en Tom de Heijer (schaatsen en skeeleren) kregen de gevraagde ondersteuning.
Aandachtspunten

In 2014 trad een nieuw college van B&W aan. Geconfronteerd met forse bezuinigingen door lagere
uitkeringen van het rijk kreeg ook de sport met lagere bijdrages te maken. De verenigingen merkten
daar weinig van, de korting kwam vooral bij Sport.Gouda te liggen. Maar het college meldde in zijn
meerjarenprogramma dat van de sport een grotere zelfredzaamheid zal worden gevraagd, dat het
streeft naar kostendekkende huurtarieven, dat accommodaties efficiënter gebruikt dienen te worden
en dat er ruimte wordt gecreëerd voor eigen verdienvermogen. Om dit te realiseren zet het college
een onderzoek uit naar de toekomst van de sport in Gouda. De betekenis van deze voornemens
voor de sport zal pas na 2014 duidelijker worden. Wel werd al aangegeven de sportverenigingen en
de VGSO bij de verdere visieontwikkeling te betrekken.

