
 

 

Beste Gemeenteraad,       Roosendaal, 12-5-2017 
 
Aanleiding 
----------------- 
Naar aanleiding van het proces overdracht gebouwen, terreinen en bijbehorend onderhoud, hierbij 
een reactie van voetbalvereniging BSC . We willen de raad inzicht geven hoe wij dit proces ervaren 
hebben en wat evt toekomstige consequenties kunnen zijn. Ook vragen wij de raad na te denken hoe 
wij als vereniging een goed bestaansrecht in de toekomst kunnen houden met goed functionerende 
faciliteiten.  
 
Tevreden  met het behaalde resultaat 
------------------------------------------------------ 
Wij als vereniging  zijn tevreden met het doorlopen proces van overdracht dat in positieve zin goed 
begeleid is door de RVF (Roosendaalse Voetbal Federatie) en de gemeentelijke aanspreekpunten 
onder leiding van wethouder Toine Theunis. 
 
In eerste instantie is sceptisch gekeken naar de zwaarte van de taken die de voetbalverenigingen op 
haar dak zullen krijgen; zeker als blijkt dat steeds meer oudere vrijwilligers afhaken en de jeugdige 
vrijwilligers rollen en taken niet of minder overnemen. We voorzien op de korte termijn nog geen 
acute problemen omdat we vanuit een gezamenlijk contract een goede partner hebben gevonden 
die het groen en deels grijs onderhoud voor haar rekening zal nemen.  
 
De vergoeding van de gemeente en teruggave van de huurpenningen zouden zonder calamiteiten 
net voldoende moeten zijn. We geven aan dat we zonder calamiteiten het zouden kunnen redden; 
indien deze zouden optreden, zou dat wel een acuut (financieel) probleem voor diverse verenigingen 
kunnen worden. De gemeente heeft hierop ingespeeld en geeft aan ingeval van acute problemen de 
verenigingen niet in de kou te laten staan. BSC heeft dit noodfonds nog niet hoeven aan te vragen; 
de verwachting voor de korte termijn is dat dit ook niet snel zal gebeuren; op de lange termijn 
voorzien wij wel aanvragen van BSC. 
 
Ten aanzien van de overdracht van gebouwen (zoals kleedkamers en tribune) zijn we in overleg met 
de vertegenwoordigers van de gemeente. We hopen er met hulp en toezeggingen van beide kanten 
daar goed uit te komen. 
 
Zorg  en geplande maatregelen 
-------------------------------------------- 
Natuurlijk blijven er zorgen bij BSC. Ten eerste het teruglopend vrijwilligersaantal;  steeds minder 
vrijwilligers zijn bereid de vereniging een handje toe te steken. Het verplicht ons om steeds vaker 
vrijwilligersvergoedingen uit te keren om werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. Daarnaast is de 
terugloop van leden een doorn in het oog. BSC heeft namelijk geen positieve leefomgeving zoals 
bijvoorbeeld een voetbalvereniging Roosendaal, die vanuit een jonge wijk steeds nieuwe leden 
kunnen werven. We treffen hierop al maatregelen door bijvoorbeeld een nieuw jeugdbeleidsplan uit 
te voeren waarin verlaagde contributiebedragen voor de jongste jeugd en opleidingskansen voor 
(nieuwe) trainers  belangrijke aspecten zijn. Ook proberen we het sportpark met minimale middelen  
aantrekkelijk te houden. Zo hebben we met het Rabobanksponsorbedrag grote plannen om de 
tribune een kwaliteitsinjectie te geven. Ook worden de kleedkamers en kantine aantrekkelijk 
gehouden om als goede ontvangstruimte te kunnen dienen voor leden en andere verenigingen.    
 
Toekomstvastheid vereniging en bijbehorende faciliteiten 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Gezien het teruglopend ledenaantal vanwege een ongunstige concurrentiepositie met andere 
Roosendaalse verenigingen voorzien wij dan ook op de lange termijn bestaansrechtproblemen. Deze 



 

 

zijn onontkeerbaar en waarschijnlijk alleen op te lossen door samenwerking (en in uiterste noodgeval 
een fusie) met andere verenigingen zoals bijvoorbeeld een Alliance die in hetzelfde schuitje zit of 
wellicht nadrukkelijkere samenwerking met verenigingen op Sportpark Vierhoeven.  
 
Qua faciliteiten zouden we ook erg geholpen kunnen worden met de aanleg van een kunstgrasveld 
zoals bijvoorbeeld voetbalvereniging Roosendaal, die er nu twee kan benutten. Wij missen deze 
optie niet alleen om meer en veelvuldiger te kunnen trainen zoals bijvoorbeeld in de winterperiode 
maar vooral ook om een betere concurrentiepositie te verkrijgen met andere verenigingen. Op 
termijn zouden we met een verbeterd en vernieuwend sportpark (inclusief kunstgrasveld) meer 
leden kunnen aantrekken en dus kunnen leiden tot een eerlijker verdeeld ledenaantal over de 
Roosendaalse verenigingen.  
 
De extra kosten voor het kunstgrasveld, zijn hierdoor met een stijgend ledenaantal en 
energiebesparende maatregelen (LED en zonnepanelen via de gemeente Roosendaal verkregen) 
terugverdiend kunnen worden.  
 
Samenwerking en of Fusie 
--------------------------------------- 
Wij sluiten voor de lange termijn een mogelijke fusie niet uit, al zal dit met grote kans leiden tot 
sentimentele bezwaren bij diverse leden. In eerste instantie zouden we derhalve kunnen inzetten om 
samenwerking met andere verengingen zoals hierboven is aangegeven. Deelgebruiken van een 
kunstgrasveld op het sportpark Vierhoeven, zou een prachtige ontwikkeling zijn. Wij vragen de 
gemeenteraad dan ook hier over na te denken om op het BSC-sportpark een kunstgrasveld te laten 
aanleggen waar meerdere verenigingen gebruik van kunnen maken.  
 
Wij als bestuur hebben hiervoor een samenwerkingsvoorstel uitgewerkt met 2 situatieschetsen van 
het sportpark. Het zou mooi zijn dat BSC met bijvoorbeeld de Boosters en Becaro echt kunnen 
meeliften op de volledige facelift van het sportpark Vierhoeven zoals die in 2015 en 2016 is ingezet. 
Naar ons idee hebben omliggende verenigingen op het sportpark betere faciliteiten gekregen dan 
bijvoorbeeld een BSC. Ook hier dient de gemeente Roosendaal over na te denken om BSC echt te 
kunnen ondersteunen en te laten doorgroeien; om jeugd en ouderen te laten sporten en als een 
goed werkend sociaal en maatschappelijk instrument te laten functioneren. We houden veel mensen 
van de straat en proberen een optimaal sportief en gunstig leefklimaat op te bouwen voor de 
inwoners van binnen en buiten de gemeente Roosendaal. 
 
Bijlagen: samenwerkingsvoorstel en schematische weergave van Sportpark Vierhoeven; huidige en 
mogelijk toekomstige situatie. 
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