Persbericht
Voorjaarsnota Gemeente Utrecht
De VSU (Vereniging Sport Utrecht) is ‘niet blij’ met de voorgenomen
bezuinigingen op de sport zoals verwoord in de Voorjaarsnota 2013 van de
gemeente Utrecht. De VSU zal hierover op haar Algemene Leden Vergadering op
30 mei aanstaande met de bij haar aangesloten verenigingen in overleg gaan.
“Het is erg dat wat je met z’n allen heel zorgvuldig door de jaren heen hebt opgebouwd
nu dreigt te worden afgebroken. We zijn er van overtuigd dat je de maatregelen die je nu
neemt als een boemerang terug krijgt. Wij begrijpen ook wel dat iedere bezuiniging in
welke sector dan ook hard aankomt, maar de sport krijgt al niet zo veel en wordt naar
onze mening dan ook buitenproportioneel hard aangepakt,” aldus waarnemend voorzitter
Van Huissteden-Kaspers.
Daarnaast is het de VSU ook niet duidelijk hoe de voorgenomen keuzes tot stand zijn
gekomen.”Wij zijn geïnformeerd, maar hebben vrijwel geen inhoudelijke onderbouwing
gehoord voor de keuzes die nu zijn gemaakt. We gaan dan ook onze uiterste best doen
om in contact te komen met de gemeenteraadsleden die wellicht meer weten over het
hoe en waarom. Ook zijn wij benieuwd of zij het eens zijn met deze zienswijze, of dat zij
onze grote zorg delen. Een groot punt van kritiek zit hem in het naar ons idee ontbreken
van een visie of enige creativiteit om bezuinigingen door te voeren. Erger nog, er staat
bijvoorbeeld letterlijk dat men verwacht dat de clubs de contributie wel zullen gaan
verhogen en dat daarom de laagste inkomens gecompenseerd zullen gaan worden. Dat
noemen wij dus het ontbreken van visie en creativiteit. Als wij als sportverenigingen door
de jaren heen zo’n beleid hadden gevoerd had Utrecht nog maar weinig verenigingen
gehad.”
De VSU is eveneens benieuwd welke keuzes de gemeente zal gaan maken als het gaat
om de tariefsverhoging van de accommodaties.”De meest kwetsbare verenigingen
beschermen? Of gaat het per tak van sport, zo van die van de hockey en de tennis die
kunnen dat wel betalen? Of wat? Maar hoe dan ook vinden wij het een zorgelijke
ontwikkeling. Uit onze verenigingsscan blijkt dat er al heel wat verenigingen het moeilijk
hebben en we willen toch echt niet dat er welke club dan ook failliet zal gaan door deze
bezuinigingen.”
De VSU gaat zelf ook getroffen worden door de bezuinigingen. “Schrijnend dat je in de
maand juli met zijn allen achter de slogan 'Celebrate Talent' van het EYOF dient te gaan
staan en dat de sportnota 'In Utrecht staat jouw talent centraal’ is ingezet vanuit de
gemeente, maar dat je tegelijkertijd weet dat er onder andere 40.000 euro bezuinigd
wordt op Talentbegeleiding, dat is zo’n beetje de helft van het totale budget hiervoor.
Ook lezen we dat we 10.000 euro gekort zullen worden op de activiteiten rondom
topsport. Nu zijn dat bijna allemaal taken die wij voor en namens de gemeente uitvoeren
dus ook hier zijn we benieuwd naar de keuzes,” aldus Van Huissteden-Kaspers.
Over de VSU (Vereniging Sport Utrecht)
VSU is al meer dan 25 jaar de belangenbehartiger van de Utrechtse sportverenigingen.
Daarnaast kunnen alle Utrechtse sportverenigingen bij de VSU terecht voor
ondersteuning bijvoorbeeld op het gebied van verenigingsmanagement, organisatie,
financiën, juridische zaken, talentontwikkeling, gehandicaptensport, ouderensport,
vrijwilligersbeleid en waarden en normen in de sport. Ruim 240 Utrechtse
sportverenigingen zijn lid van de VSU. Tevens maken jaarlijks zo’n 500 talentvolle
sporters gebruik van het uitgebreide faciliteitennetwerk van VSU Topsport. Meer
informatie op www.sportutrecht.nl
Noot voor de redactie (niet voor publicatie bedoeld)
Neem bij vragen of meer informatie contact op met Marina van Huisssteden-Kaspers,
vice-voorzitter VSU, via telefoon (06) 19 03 77 73.
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