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Geacht demissionair college, 
 
Onder verwijzing naar artikel 43 van het reglement van orde hebben wij het volgende te vragen. 

 
Sportverenigingen, en met name binnensportverenigingen, komen in steeds zwaarder weer. In de afgelopen 
jaren was sporten door maatregelen omtrent Covid-19 slechts ten dele mogelijk, met als gevolg dat veel 
sportverenigingen het ledenaantal zag afnemen. Daarnaast worden sportverenigingen geconfronteerd met 
een explosieve stijging van energiekosten sinds afgelopen najaar. Met de Russische invasie in Oekraïne zijn 
de prijzen alleen nog maar verder toegenomen. 
 
Afgelopen week wendde de voorzitter van VC Polaris zich tot ons. VC Polaris heeft haar ledenaantal zien 
afnemen van ruim 330 naar zo’n 250 leden. De explosief gestegen energiekosten kunnen niet zonder meer 
worden opgevangen: verhoging van de contributie volstaat niet – en zou bovendien kunnen leiden tot nog 
meer opzeggingen. Andere opties, zoals het verhogen van de zaalhuur voor andere gebruikers zoals 
basisscholen, bieden ook geen soelaas.  
 
VC Polaris was decennialang een vitale vereniging. Nu kampt zij met een negatieve balans tussen 
inkomsten en uitgaven. Een impuls is nodig voor het behoud van deze vereniging. 
In Helmond spelen sportverenigingen zoals VC Polaris een belangrijke rol voor het fysieke en mentale 
welzijn van de inwoners. Beweging voor jong en oud is essentieel. Bovendien dragen sportverenigingen 
positief bij aan sociale cohesie en zijn ze belangrijke aanjagers voor gezondheid en inclusiviteit. 
 
Naar aanleiding van voorgaande inleiding heeft onze fractie de volgende vragen aan het college: 

1. Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek van VC Polaris? Zijn er (ook) andere 
Helmondse sportverenigingen in beeld die om bovengenoemde redenen zorgen hebben om hun 
voortbestaan? Zo ja, heeft u ook een beeld wat de mogelijke gevolgen zijn van deze problemen voor 
sportverenigingen? Zo nee, bent u bereid hiervan een inventarisatie te maken? 

2. De gemeente Helmond vindt het belangrijk om sporten te stimuleren. Deelt het college onze mening 
dat Helmondse sportverenigingen die in zwaar weer zijn gekomen als gevolg van de genoemde 
crises, geholpen zouden moeten worden? 

3. Is het college bereid om deze Helmondse sportverenigingen via maatwerk eenmalig te helpen en te 
ondersteunen, zodat zij weer als vitale vereniging verder kunnen? 

In afwachting van uw reactie, 
Met vriendelijke groet, 
 
John van der Kant 
Raadslid 
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 

1. Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek van VC Polaris? Zijn er (ook) andere 
Helmondse sportverenigingen in beeld die om bovengenoemde redenen zorgen hebben om hun 
voortbestaan? Zo ja, heeft u ook een beeld wat de mogelijke gevolgen zijn van deze problemen voor 
sportverenigingen? Zo nee, bent u bereid hiervan een inventarisatie te maken? 

We zijn al op de hoogte van de geschetste problematiek van VC Polaris en hebben hierover inmiddels een 
goed gesprek met hen gevoerd. Momenteel zijn er naast VC Polaris geen verenigingen op de lijn gekomen 
die direct zorgen hebben over hun voortbestaan. We weten echter van enkele verenigingen dat de stijgende 
kosten een zware last is en dat zij daar zorgen over hebben. 
 

2. De gemeente Helmond vindt het belangrijk om sporten te stimuleren. Deelt het college onze mening 
dat Helmondse sportverenigingen die in zwaar weer zijn gekomen als gevolg van de genoemde 
crises, geholpen zouden moeten worden? 

Zie antwoord op vraag 3. 
 

3. Is het college bereid om deze Helmondse sportverenigingen via maatwerk eenmalig te helpen en te 
ondersteunen, zodat zij weer als vitale vereniging verder kunnen? 

We zien dat dit probleem heel breed speelt. De energiekostenstijging heeft namelijk gevolgen voor diverse 
terreinen, ook bij het maatschappelijk vastgoed en ook (indirect) bij door de gemeente gefinancierde 
organisaties. Wij verwachten op termijn nog meer van zulke signalen. Dit vraagt om een gedegen en 
passende gemeente brede afweging. Wij zijn momenteel bezig met een omvangrijke inventarisatie van 
verenigingen die in acute nood verkeren met het oog op passende (maatwerk) oplossingen. Hierover wordt 
uw raad op korte termijn geïnformeerd. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel  H.J. de Ruiter 
burgemeester      secretaris 
 


