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Sliedrecht,13 januari 2014

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van de Gemeente Sliedrecht
de heer drs. A.P.J. van Hemmen
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Onderwerp:
Betreft:
Kenmerk:

Financiële problemen exploitatie tennisvereniging Sliedrechtse Lawn
Tennis Club.
Verzoek overleg over oplossing, c.q. een financiële bijdrage.
13.01.2014, Brf.SLTC.01.SubsAanvr.

Al eerder heeft de SLTC, bij monde van de heren Spek en Galle, met u contact gehad over
de financiële problematiek van de tennisvereniging.
Het kwam het bestuur goed voor om een en ander ook formeel in de vorm te brengen van
een beschrijving van het probleem en mogelijke oplossingen. Oplossingen waarbij ook de
gemeente de helpende hand zou kunnen toesteken.
Probleem:
De exploitatie van de SLTC staat ernstig onder druk, wat, indien daar geen oplossing voor
wordt gevonden kan leiden tot een droevig einde van de vereniging. De exploitatie berust op
een geheel zelfstandig, door de vereniging gevoerd beheer, zonder enige vorm van subsidie.
1. - door veranderde vrijetijdsbesteding en concurrentie van andere vormen van sportieve
recreatie is er sprake van een dalend ledenaantal (van 400 in 2008 naar thans 200 in
2013).
2. - kosten van groot onderhoud, en met name vervanging en modernisering, hebben sinds
de verzelfstandiging in 1992 een dermate stijging door gemaakt dat zulks nog nauwelijks
is op te brengen binnen de gebruikelijke exploitatie.
3. - met enige jaloezie zien wij dat andere verenigingen van tijd tot tijd wel veel subsidie

e.d. (geschat op ca. 200.000 euro netto). Waar de SLTC probeert het hoofd boven water
te houden zonder subsidie, zou een zeer kleine bijdrage, althans in vergelijking met
deze subsidies, onze problemen kunnen verlichten.
4. - bij de verzelfstandiging van de tennisvereniging in 1992 (gemeente koopt haar
bedongen. Wij vinden dit langzamerhand zeer onrechtvaardig waar andere verenigingen
(zoals de korfbalvereniging) voor veel meer buitenruimte veel minder betalen.
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Mogelijke oplossingen:
Uiteraard hebben we deze problemen onder ogen gezien.
1. er is een businessplan gemaakt waar in allereerst wordt beoogd de focus te leggen
op meer dan thans het geval is: de jeugd. En daarin ook te investeren in betere
oefenfaciliteiten en jeugdtrainer(s). Bij dat laatste zoeken we samenwerking om
studenten van sportopleidingen stages en eventueel met een startsubsidie van de
SDD een gesubsidieerde deeltijd baan te kunnen aanbieden.
2. een éénmalige bijdrage van de gemeente in een investering voor groot onderhoud en
renovatie van de banen. Een inkrimping van het aantal banen is daarbij denkbaar,
zodat de nadruk kan worden gelegd op wat onder ad 1 voor de jeugd wordt gedaan.
3. een forse verlaging van de erfpachtcanon, waarbij die op met andere verenigingen
vergelijkbare bescheiden hoogte wordt gebracht.
Businessplan:
Wij hebben de begroting voor 2013 omgezet naar die voor 2014-2018. Waarin wij hebben
opgenomen:
- een verlaging van de erfpacht naar max. 25% van de huidige.
- een eenmalige bijdrage in renovatie van velden, welke in overleg kan worden
210.000.
(over 3 jaar?).
Tot slot. Het bestuur ziet en ervaart een minder goed imago. Terecht of niet: wij vertrouwen
erop dat zulks een objectieve en zakelijk kijk niet in de weg staat.
Nadrukkelijk wijzen wij u op onze roep om een gelijke behandeling waar het gaat om
erfpacht en subsidie, waar andere verenigingen niet alleen fors subsidie krijgen, maar ook
ontzien worden met betrekking tot de erfpacht.
Uiteraard is nader overleg nodig. Wij nemen aan dat dit ook uw mening is en natuurlijk zijn
wij gaarne bereid een en ander nog nader uiteen te zetten.
Vooralsnog gaat het ons om uw positieve houding waarin wij onze oplossingen samen met
uw ambtenaren verder kunnen uitwerken. Tenslotte is het voor uitvoeriger uiteenzetting van
ons verzoek, uiteraard mogelijk en indien gewenst de nodige bijlagen te verstrekken.

namens het bestuur van de SLTC.
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