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Geacht College,
Het bestuur van WVW Weurt wil met deze brief een verzoek aan u doen voor financiële
ondersteuning en om medewerking te verlenen voor het aanleggen van een volledig
wedstrijdveld van kunstgras bij ons sportcomplex aan de Wethouder Broekmanstraat 38
te Weurt.
De ontwikkelingen op het gebied van kunstgrasvelden zijn snel gegaan en zo ook het
aantal voetbalverenigingen wat reeds een kunstgrasveld in zijn bezit heeft.
Helaas is dit bij vv WVW Weurt niet het geval; als enige vereniging in de gemeente
Beuningen ontberen wij een kunstgras veld.
Het spelen op kunstgras heeft een groot aantal voordelen t.o.v. een klassiek
voetbalveld. Er zijn, behoudens vorst en sneeuw, geen afgelastingen meer vanwege
weersomstandigheden.
Daarnaast kan er veel intensiever gebruik gemaakt worden van de velden, dan op dit
moment mogelijk is. Als laatste wil ik tevens vermelden dat een kunstgras wedstrijdveld intensiever
gebruikt kan worden, waardoor wij ook vanuit maatschappelijk oogpunt andere activiteiten kunnen
ontplooien.
Nut en Noodzaak
Door afwateringsproblemen en het veranderende klimaat met meer neerslag, komt het zeer regelmatig voor dat het wedstrijdveld in zeer slechte staat verkeerd. Het veld kan daardoor niet gebruikt
worden voor activiteiten, zoals trainingen en wedstrijden.Dit laatste leidt tot aantoonbaar verlies
van jeugd- en seniorenleden, aangezien zij onze contributie steeds meer in een negatieve verhouding vinden staan tot het aantal speel en trainingsdagen.
Inhaalprogramma’s vanwege afgelastingen vinden vaak op een doordeweekse dag plaats, waardoor
er minder publiek aanwezig is. Dit leidt tevens tot een daling in de inkomsten voor de
vereniging. Daarbij komt dat dat er vergaande plannen zijn vanuit de KNVB om clubs bij afgelasting te verplichten uit te wijken naar andere verenigingen. ook dat zal leiden tot een verdere daling
van inkomsten voor onze vereniging.
Bovenstaande hebben wij als vereniging reeds gedeeld met een groot aantal politieke partijen in de
gemeente Beuningen. Zij zijn door ons middels een uitnodiging en bezoeken aan onze vereniging
begin 2016 op de hoogte gebracht van onze problemen,

Aansluiting bij bestaande en toekomstige beleidsinitiatieven is een belangrijk kerndoel van onze
aanvraag voor een kunstgrasveld. Ik verwijs hier dan ook naar het beleidsplan van de Gemeente
Beuningen, " Samen in beweging 2016”. Als vereniging willen wij graag deelgenoot zijn om dit
plan mede tot een succes te maken!
Bij realisering van een wedstrijdveld van kunstgras, kan van dit veld dagelijks gebruik
worden gemaakt door zowel senioren als jeugdelftallen. Dit sluit dan ook aan bij het
onze ambitie om WVW naar de toekomst sportief hogerop te brengen.
Daarnaast zal de inkomstenstroom vanuit kantine en bezoekersaantallen een stijgende
lijn gaan vertonen, waarbij ons streven om als gezonde vereniging het eeuwfeest te
kunnen vieren, gerealiseerd wordt.
Reeds ontwikkelde initiatieven
vv. WVW Weurt is een vereniging die midden in de Weurtse gemeenschap staat en is geworteld, al
meer dan 90 jaar lang.
Ons streven is hierop gericht om jongeren al in een vroeg stadium kennis te laten maken met onze
vereniging en in bredere zin bewegen en een gezonde levensstijl.
Dat doen wij door kennismakingstrainingen tijdens het schoolvoetbaltoernooi en het
aanbieden van kennismakingslessen in samenwerking met de basisschool de Ruyter en
buitenschoolse opvang in Weurt. Jong geleerd is immers vaak oud gedaan!
Daarnaast zijn wij voornemens om aansluiting te zoeken bij verschillende initiatieven
vanuit andere verenigingen en instellingen in Weurt. Een voorbeeld hiervan is de opzet van een 45+
competitie. Tevens zijn er contacten gelegd met de Seniorenbond om ook met hen een activiteitenplan te maken naar de toekomst in het kader van een leven lang bewegen.
Zo kunnen onze velden gebruikt worden voor sportdagen en andere buitenactiviteiten
van de basisschool of senioren. Ook is de wens uitgesproken om aansluiting te zoeken bij de buurtsportcoaches, een recent gelanceerd initiatief van de Gemeente Beuningen.
Als laatste willen wij zeker vernoemen dat wij met SJW, stichting jeugdwerk Weurt, een samenwerkingsafspraak hebben gemaakt dat zij voor 2017 de velden van WVW mogen gebruiken voor
hun activiteiten,
Financiële onderbouwing
Onze vereniging kan de aanschaf van een kunstgras wedstrijdveld niet volledig zelf bekostigen,
maar kan en wil met haar ambitie om een gezonde vereniging te zijn en te blijven graag aansluiten
op eerder genoemde nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
Als bestuur van de vereniging WVW zijn wij dan ook voornemens om het resterende substantiëlebedrag voor de realisatie van dit kunstgrasveld, middels diverse acties te verwerven. De volgende
initiatieven zijn reeds opgestart:
*

Contact met stichting waarborgfonds sport (SWS) om op basis van de huidige begroting een
doorrekening te vragen welke financieringsmogelijkheden er zijn voor onze vereniging en
tegen welke condities deze verkregen kunnen worden

*

Club van ondernemers met een hart voor WVW om middels een eenmalige bijdrage, het
financieringsgat te verkleinen

*

Diverse ledeninitiatieven en crowdfundingacties om aanvullende middelen mogelijk te
maken

*

Het onderzoeken van herfinancieringsmogelijkheden om extra begrotingsruimte te creëren

Ik wil benadrukken dat wij niets nieuws doen! Een aantal verenigingen binnen de gemeente Beuningen zijn ons hierin reeds voorgegaan en met een aantal is contact gezocht om ons te voorzien
van de informatie om een kunstgras wedstrijdveld te realiseren.
Daarnaast willen we door zelfwerkzaamheid kijken waar in de realisering mogelijk kosten
bespaard kunnen worden. Dit kan door het veld bijvoorbeeld tijdens aanvang van de competitie aan
te leggen.
Tijdspad
Gezien het feit dat wij als vereniging gebaat zijn bij een volledig kunstgras wedstrijdveld, zijn onze
inspanningen gericht om realisatie na te streven in het derde kwartaal van 2017.
Dit valt samen met de omvorming van de subsidies, gesteld vanuit het beleidsplan “ Samen in beweging 2016”. Daarnaast stelt het ons in staat om als vereniging nog actiever te werven voor
nieuwe leden en nieuwe activiteiten te ontplooien.

Wij zijn nadrukkelijk bereid om e.e.a mondeling in commissie of raadsvergaderingen toe te lichten.

Namens het bestuur van WVW,
Jean Paul Jansen
Voorzitter

