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Betreft: Schriftelijke vragen SAB inzake amateurverenigingen  

 

Geacht college, 

De amateurverenigingen in onze stad zijn het cement van onze samenleving. Onze burgers troffen 
elkaar op een wekelijkse repetitie van het zangkoor, harmonie, muziekschool, seniorenvereniging of 
een training van hun sportclub. 

Gedurende de coronaperiode, dus ook nu nog, hebben onze burgers hun hobby in 
verenigingsverband bijna niet meer kunnen uitoefenen. 

Het verenigingsleven is een van de sociaal-culturele motors van onze samenleving en wij noemen het 
"ons sociaal kapitaal". Helaas moeten wij concluderen dat het kapitaal (lees: geld) om het hoofd 
boven water te houden om de huur te betalen, of andere kosten, bijna geheel verdampt is en het 
water hen vaak tot aan de lippen staat, waardoor dit sociaal kapitaal aan het afbrokkelen is en wel in 
rap tempo. Hier zullen wij als gemeente na verloop van tijd de tol voor gaan betalen. 

Met de spreuk beter voorkomen dan genezen, zijn wij het absoluut eens en spreken wij onze 
bezorgdheid uit over de huidige situatie en hebben wij enkele vragen aan u. 

1. Bent u het met SAB eens dat onze amateurverenigingen veelal opererend vanuit onze wijken 
zorgen dat de sociale cohesie onder onze burgers op peil blijft en dit voor onze maatschappij 
van enorm belang is? 

2. Kunt u ons aangeven wat u als college buiten de landelijke financiële bijdrage als gemeente 
zélf heeft bijgedragen, of heeft u alleen op de landelijke bagagedrager mee gelift? 

3. Bent u alsnog bereid deze voor velen sociaal-culturele motor, waarin door corona zand 
tussen de tandwielen is gekomen, middels een kleine financiële injectie weer op gang 
te helpen? 

 

Met vriendelijke groet,  

Jos Gorren (fractievoorzitter)  

Wim Schulpen (burgerlid) 
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