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Een gelijke behandeling van 
buitensportverenigingen

VERGOEDINGEN EIGENAARSLASTEN

ONDERSTEUNING VERENIGINGEN

De gemeente realiseert zich dat het Gelijk Speelveld behoorlijke consequenties heeft bij de 
verenigingen. Daarom biedt zij ondersteuning aan de verenigingen voor het inzichtelijk maken van die 
consequenties. Voor de specifieke vraagstukken van de verenigingen wordt de expertise van het Huis 
van de Sport en/of de sportbonden en/of de Sportkoepel ingezet. 
Daarnaast kunnen verenigingen indien noodzakelijk gebruik maken van een ingroeimodel. Een vereiste 
hiervoor is dat zij een zelfevaluatie hebben gedaan. 

De gemeente heeft nu veel verschillende afspraken met buitensportverenigingen. Met het Gelijk 
Speelveld worden de afspraken over eigendom van de gebouwen geformaliseerd en gelden voor alle 
verenigingen dezelfde uitgangspunten voor de volgende regelingen. 
- ingebruikgevingsvergoeding;
- schoonmaakvergoeding derden;
- huurovereenkomst

De gemeente Groningen is samen met de 
Sportkoepel al enige tijd bezig om een 
Gelijk Speelveld op de sportparken te creëren. 
In februari hebben wij een bijeenkomst 
georganiseerd om u hierover te informeren en 
intussen zijn er ook al gesprekken gevoerd met 
de alle buitensportverenigingen. 

Wij zijn nu bezig met een verdere uitwerking 
van de regelingen. Dit informatiebulletin 
geeft een samenvatting van de belangrijkste 
standpunten van het Gelijk Speelveld

Mocht u nog vragen hebben dan u kunt u deze 
altijd aan ons stellen.

Marijke Gelling,
Directeur Sport050

GELIJK SPEELVELD GAAT OVER VERGOEDINGEN EN EIGENAARSLASTEN VAN BUITENSPORTVERENIGINGEN
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           LOPENDE CONTRACTEN 
BEËINDIGEN

• ingebruikgevingsvergoeding kleedkamesrs
• schoonmaakvergoeding gebruik derden
• schoonmaakvergoeding eigen gebruik
  exploitatie
• verzekeringen
• huur kleedgebouw
• klein onderhoud
• energie

INVOEREN HERIJKTE 
VERGOEDINGEN

• ingebruikgevingsvergoeding kleedkamers
• schoonmaakvergoeding gebruik    
  derden

INGEBRUIKGEVINGSVERGOEDING 
KLEEDKAMERS
De ingebruikgevingsvergoeding kleed-
kamers is een regeling die gekoppeld is aan 
het recht van opstal voor het gebruik van 
kleedkamers. De verenigingen krijgen een 
vergoeding als de gemeente zelf onvoldoen-
de kleedkamers kan bieden bij de verhuur 
van de velden. Op basis van de volgende 
normen keert de gemeente de vergoeding 
uit:
- aantal kleedkamers per veld
- vergoeding per m2.
Dit wordt vastgelegd in een specifieke 
overeenkomst.

   

EIGENDOM
De gemeente draagt het gebouw over aan 
de verenigingen door het vestigen van een 
recht van opstal. Hierbij gelden de volgende 
uitgangspunten:
- de gemeente draagt het gebouw over in de     
   staat waarin het verkeert op het moment van 
   het vestigen van het recht van opstal
- de gemeente maakt geen nadere afspraken    
   over de wijze van onderhoud en het onder-   
    houdsniveau van het pand
- de vereniging draagt zorg voor de eigenaars-  
   lasten van het overgedragen gebouw.

Eigenaarslasten zijn kapitaalslasten, OZB, 
verzekeringen en overige belastingen.

    

HUUR
Clubgebouw:
De vereniging betaalt een huurbedrag van
€ 45,- per m2, waarbij de gemeente:
-  de eigenaarslasten draagt
-  het gebouw opneemt in haar    
    onderhoudsplan en het onderhoud uitvoert.   

VOORBEELD: 
De vereniging gebruikt een clubgebouw met 
een gebruiksoppervlak van 219 m2.  
Het bedrag dat de vereniging dan aan huur 
betaalt is 219 m2 * € 45,- = € 9.855,- per jaar.

Kleedkamers:
- gemeente verhuurt velden inclusief   
   twee kleedkamers. Dit is vergelijkbaar met de    
   huidige situatie van verhuur van velden. 

EIGENAARSLASTEN

De verenigingen die hebben geïnvesteerd in het clubgebouw en/of de kleedkamers krijgen de keuze 
voor het formaliseren van het eigendom door het vestigen van het recht van opstal. Onderstaand 
schema geeft de keuze momenten weer en geldt zowel voor clubgebouwen als voor kleedkamers.

BEËINDIGD PER 1 JANUARI 2018

SCHOONMAAKVERGOEDING GEBRUIK 
DERDEN
Een vereniging krijgt een schoonmaakver-
goeding gebruik derden als:
-  een derde partij (scholen) kleedkamers 
    gebruikt
-  de gemeente vooraf afspraken maakt  
    over de beschikbaarheid van kleedkamers 
    voor derden.
De vergoeding bedraagt € 62,- per week op 
basis van drie schoonmaakbeurten per twee 
kleedkamers. De verenigingen krijgen deze 
vergoedingen op basis van:
-  reëel gebruik 
- aantal kleedkamers
- gebruik van 7, 18, 25 of 40 weken.
Uitgangspunt bij het uitkeren van de 
schoonmaakvergoeding gebruik derden is 
dat de vereniging zorg moet dragen voor de 
schoonmaak. Dit wordt vastgelegd in een 
specifieke overeenkomst.

Voorbeeld:
U heeft met de gemeente een overeen-
komst gesloten waarin geregeld is dat een 
school een aantal kleedkamers gebruikt. 
In de overeenkomst is opgenomen dat de 
school 18 weken gebruik maakt van de 
kleedkamers. Het bedrag wat aan de vereni-
ging wordt vergoed is 18 x € 61,80 = 
€ 1.112,40 per jaar.

VERGOEDINGEN

Heeft de vereniging zelf geïnvesteerd?

Heeft de vereniging de wens om eigenaar te worden?

Denkt de vereniging eigenaarslasten te kunnen betalen?

VERENIGING KRIJGT RECHT VAN OPSTALVERENIGING BETAALT HUUR
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