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Betreft: Schoolzwemkampioenschappen 2012
Geacht College,
Van afdeling sportzaken hebben wij vernomen dat er voor het komend jaar 2012 geen
subsidie meer verstrekt wordt voor het organiseren van de Schoolzwemkampioenschappen. De reden die men opgeeft is dat het financieren door de rijksoverheid
van het BOS impuls in 2011 is beëindigd. Door deze beëindiging heeft de gemeente
geen financiële middelen meer om dit evenement mede met ons te financieren.
De opstelling van de gemeente vinden wij een betreurenswaardige gang van zaken,
omdat we op het gebied van sportbeleid naar onze mening weer een stukje naar af zijn.
Zoals u weet wilde het ministerie middels het BOS-impuls de gemeenten stimuleren
activiteiten te organiseren om achterstanden te verminderen en overlast te bestrijden.
Ook de gemeente Valkenswaard vond dit een grote stimulans om de schoolgaande
jeugd tussen 4 en 19 jaar op deze manier te begeleiden en startte in 2008 met dit
project. In de voorbije jaren zijn door middel van uw inspanning en werkwijze mooie
resultaten geboekt.
Uw opstelling om voor onze schoolgaande jeugd nu geen subsidie meer te verstrekken
is een gemiste kans en terug naar af. Alle goede voorgaande bedoelingen worden nu
ineens afgebroken.
U weet dat wij als zwemverengingen ons jarenlang hebben ingezet samen met de
gemeente om voor deze zeer belangrijke doelgroep de schoolzwemkampioenschappen populair te maken tot wat ze nu zijn.

Vorig jaar vierde de organisatie van deze kampioenschappen haar eerste lustrum en
alle basisscholen hadden zich hiervoor aangemeld. Sommige scholen zelfs met meer
dan een team. Deze jaarlijks terugkerende Schoolzwemkampioenschappen zijn onder
de schoolgaande jeugd zeer populair geworden.
Vandaar dat wij stellen dat deze Schoolzwemkampioenschappen in onze gemeente
beslist niet mogen verdwijnen.
Ook wij begrijpen dat in deze financiële moeilijke tijden iedereen moet bezuinigen dus
ook de gemeente. Maar dit geldt ook voor de beide zwemverenigingen Tempo en de
Watervrienden.
Landelijke cijfers laten zien dat bij zwemverenigingen zo'n 70% van de begroting
opgaat aan het tarief van het zwembad. Dit is veel aangezien zaalsporten (35%) en
veldsporten (15%) veel minder aan hun accommodatie moeten uitgeven. Hierdoor zal
het u dus duidelijk zijn dat ook bij ons weinig financiële middelen over blijven om
dergelijke activiteiten als deze alleen te financieren,
Door het niet toekennen van enige vorm van financiële bijstand zijn wij genoodzaakt
onze activiteiten voor wat betreft het organiseren van de Valkenswaardse
Schoolzwemkampioenschappen 2012 te beëindigen.
Nogmaals wij betreuren deze gang van zaken en hebben ook begrip voor de
gemeentelijke situatie, toch vragen wij een heroverweging van uw zijde bij het niet
toekennen van deze subsidie. Vele gemeentes waaronder ook Valkenswaard hebben
een Evenementen subsidie misschien is dit een suggestie.
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest,
Met vriendelijke groeten,
JFJ Dielis
Voorzitter VZ&PC Tempo

M. van Gerven
Voorzitter Watervrienden

Cc: Raadsleden van de gemeente Valkenswaard, Raadsgriffier.

