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Introductie 

PROGRAMMA

Introductie I. Andere projecten

2. Animatiefilm (90 seconden)

3. Definitie Project

4. Doelstelling Project

5. Eigenaarschap 

6. Vergoedingen

7. Ondersteuning

8. Tijdspad

Vragen



1. ANDERE PROJECTEN

1. Doorbelasten 
nutsvoorzieningen

2.LED-
veldverlichting 

3. Lichtmasten4. Beregenings-
installaties

5. Beheerplannen

Gelijk-
speelveld



2. ANIMATIEFILM

https://www.youtube.com/watch?v=oAgOeVJMB38&t=96s Speelveld

https://www.youtube.com/watch?v=oAgOeVJMB38&t=96s


3. DEFINITIE PROJECT GELIJK SPEELVELD

Huidig Gewenst



4. DOELSTELLING PROJECT GELIJK SPEELVELD

Het Gelijk Speelveld is een deelproject uit het 
Meerjarenprogramma Sport en Bewegen:

Doelstelling:

DOEL

‘Een gelijke behandeling van buitensportverenigingen 
ten aanzien van eigenaarslasten en het wegnemen 

van onduidelijkheden over verschillende 
vergoedingen die de gemeente verstrekt aan 

verenigingen.’



5. BESLISBOOM EIGENAARSCHAP



6. VERGOEDINGEN KLEEDKAMERS (1) 

Structureel:

• Ingebruikgevingsvergoeding kleedkamers (IGV)

• Schoonmaakvergoeding gebruik door derden (SGD) 

Tijdelijk: 

• Incidentele tegemoetkoming

in de rentelasten

• Operationele vergoeding



6. VERGOEDINGEN KLEEDKAMERS (2) 



6. VERGOEDINGEN KLEEDKAMERS (3) 

SGD:

• Scholen doen aanvraag bij onze (Sport 050) afdeling verhuur 
voor 1 veld + 2 kleedkamers;

• Verhuur boekt de afspraken in en zorgt voor de overhandiging 
van de sleutels;

• Vereniging maakt de kleedkamers schoon.



7. ONDERSTEUNING 

Ingroeiregeling bij huur:
De gemeente geeft de mogelijkheid aan een vereniging 
om geleidelijk in maximaal 5 jaren in te groeien in de 
nieuwe financiële situatie.

• Gelden diverse voorwaarden o.a. inzage 

financiële situatie;

• De volgende partijen ondersteunen de vereniging 

(indien gewenst) bij deze regeling:

1. Uw sportbond

2. Sportkoepel

3. Huis voor de Sport 

4. Gemeente Groningen



8. TIJDSPAD
mei 2021 aug 2022

1. Kick-off mei

➢ Informatiebijeenkomst.

2. Oriëntatiefase 

juni - aug 2021

➢Individuele gesprekken 

gemeente & verenigingen; 

➢Samen huidige situatie in 

kaart brengen a.d.h.v. 

afspraken/contracten. 

3. Definitiefase sept 2021

➢Past de huidige scope 

van het project of moet 

er nog iets toegevoegd 

worden? 

4. Realisatiefase okt – aug 2022

➢Gemeente deelt keuzedocument; 

➢Gesprekken tussen gemeente & verenigingen 

ter voorbereiding op de keuze: RvO of Huur;

➢Oude afspraken worden ontbonden; 

➢Vereniging organiseert een ALV/BALV om 

formeel tot een besluit te komen;

➢Recht van Opstal vestigen bij notaris of 

huurovereenkomst ondertekenen.

5. Afronding 

➢Alle verenigingen 

hebben een besluit 

genomen over het 

eigenaarschap en 

handhaven de 

nieuwe 

overeenkomst;

➢Het project is 

afgesloten. 



Vragen aan ons?

Heeft u verder nog vragen en/of behoefte aan meer informatie, neem dan contact 
op met uw klantregisseur van Sport050:

• Wessel Jongens - Wessel.Jongens@groningen.nl - 06-55420219  - Ten Boer
• Fokko Aarts        - f.aarts@groningen.nl - 06-13075961  - Haren

13

mailto:Wessel.Jongens@groningen.nl
mailto:f.aarts@groningen.nl


14

Wat wij van jullie vragen

Kopieën van alle juridische contracten en formele afspraken m.b.t. 

financiële vergoedingen klaarleggen.

Denk aan:

- Kopie van huidig recht opstal 

- Kopie van huidig huurovereenkomst

- Kopie overige financiële formele afspraken/regelingen


