
Beste medeschutters, 
 
Ik wil beginnen met een sportieve terugblik naar 2013 en vooruitblik naar 2014. 2013 is een 
enerverend jaar geweest. En zoals ik er naar kijk is het met name op sportief gebied een mooi jaar 
geweest. Er zijn weer cursussen geweest, er is vers bloed binnen gehaald maar helaas zijn er ook 
clubleden afgevallen. We hebben de clubcompetitie en we hebben diverse verschietingen gehad. 
Ook hebben we leuke dingen gedaan met andere clubs waarbij het hoogtepunt, en dit jaar hoop ik 
ook weer mee te gaan, de tocht naar Blaricum is geweest om daar geweer te schieten. Voor een 
totaal overzicht verwijs ik naar onze prachtige website.  
En ik doe dat ook met name omdat dit voor de buitenwereld ons uithangbord is. Blij ben ik ook met 
onze aanwezigheid op andere sociale media zoals Facebook. Ik weet niet of we al een Twitter 
account hebben maar als dat er nog niet is, zou dat er ook moeten komen. Communicatie is immers, 
als het op een goede manier gebeurd, belangrijk om jezelf als club te profileren. Ik kom daar later 
nog op terug. 

Leden van onze club hebben het afgelopen jaar ook prijzen in de wacht gesleept. Weliswaar onder 
de vlag van een andere vereniging maar het zijn wel onze leden. En dat is mooi. Ik hoop dat we van 
2014 net zo’n mooi sportief jaar gaan maken als 2013 en daar gaan we straks met de verschieting al 
mee beginnen. 

Waar we wat mij betreft ook in 2014 over gaan nadenken, en waar we dan uiteindelijk ook concreet 
mee aan de slag gaan, is hoe we onze vereniging op sportief gebied anders gaan inrichten. Ik kijk dan 
met name naar de wens van een aantal leden om aan bondsactiviteiten deel te nemen. Want 
eigenlijk is het natuurlijk vreemd dat onze leden lid van een andere club moeten worden om aan 
bondactiviteiten deel te nemen. Dit moet anders volgens mij. Er is hier aan de koffietafel al wel eens 
over gefilosofeerd en ik denk dat er oplossingen mogelijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het creëren 
van een bondsafdeling binnen de huidige vereniging of anders het oprichten van een nieuwe 
handboogsportvereniging in Soest. Wellicht met dezelfde naam maar met hetzelfde bestuur, op 
dezelfde locatie en met onze leden. En een lidmaatschapsgeld ter hoogte van de bondsbijdrage. Ik 
nodig jullie uit om hier goed over na te denken en met een voorstel te komen zodat het bestuur hier 
een besluit over kan nemen. 

Dan iets heel anders, de samenwerking met de jeu de boulers. Ik wil hier niet teveel woorden aan 
besteden maar duidelijk is dat dit een hoofdpijn dossier is. Maandag is er overleg op het 
gemeentehuis waarbij vertegenwoordigers aanwezig zijn van beide sportclubs, de Sportfederatie 
Soest en de gemeente, volgens mij zelfs de wethouder. Hopelijk zal dit leiden tot een nieuwe start in 
de samenwerking op basis van respect en goede communicatie. Wij kijken uit naar deze nieuwe start 
want zeker in deze tijdens is het beter om samen sterk te zijn in plaats van elkaar te voor de voeten 
te lopen. 

2014 zal, en dan gaat het weer over heel iets anders dan de sport op zich maar wel iets wat ons allen 
raakt of kan raken, een belangrijk jaar zijn voor de sport in Soest zijn algemeenheid. Jullie hebben de 
afgelopen weken hier direct of indirect al iets van mee gekregen. De gemeente, onder leiding van de 
verantwoordelijk wethouder, heeft een systematiek bedacht waarmee met ingang van 2015 
€500.000 bezuinigd wordt op de sport. Het grote probleem is echter dat de gemeente zich niet laat 
leiden door de ambitie om met structurele oplossingen te komen maar wel door de opdracht van de 



gemeenteraad om 5 ton op de sport te bezuinigen. Overigens is het terecht dat de sport ook moet 
bijdragen als het gaat om het sluitend krijgen van de gemeentelijke begroting. Het gaat hierbij 
echter niet alleen om het maken van een spread sheet waarbij onder de streep 5 ton staat. 

Inmiddels is er een systematiek bedacht op basis waarvan berekend wordt wat de sportverenigingen 
per lid extra aan de gemeente moeten gaan betalen. Voor onze vereniging zou dit neerkomen op 
een stijging van €85 euro. Dit zou dan overigens niet betekenen dat het lidmaatschap met €85 
omhoog zou gaan. Dan zouden we onszelf uit de markt prijzen. Het gaat echter wel effect hebben op 
hoe we onze sport financieel gaan beleven.  

Het mooie is echter dat de berekening is uitgevoerd op basis van verkeerde gegevens. Wij worden 
belast voor faciliteiten die wij niet nodig hebben en uren die we niet gebruiken. Jon en ik heb al een 
snelle rekensom gemaakt op basis waarvan wij kunnen concluderen dat het allemaal zo’n vaart niet 
gaat lopen. Wellicht worden we er zelfs beter van. Maar dat heeft dan weer andere consequenties. 

De systematiek die nu bedacht is rammelt aan alle kanten. Natuurlijk, het rekensommetje is wel 
correct. Er wordt echter geen rekening gehouden met de effecten van de uitvoering van deze 
systematiek. Het is een oplossing voor een jaar en er moet maar afgewacht worden wat er de jaren 
daarna op ons afkomt. Het is ook afwachten hoeveel mensen stoppen met sporten als 
lidmaatschappen verhoogd gaan worden. Ook dit heeft consequenties op financieel gebied. Mijn 
inschatting is dat op de langere termijn deze systematiek de Soester gemeenschap meer gaat kosten 
dan gaat opleveren. Het is de vraag of de politiek, de gemeenteraad, hier verantwoording voor wil 
nemen. Mijn inschatting is dat dit niet het geval is. Zeker met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen zal geen politieke partij zich aan dit dossier willen branden.  

Of dit ook zo zal gaan gebeuren hangt echter ook van de sport zelf af. Zoals al eerder gezegd moet 
de sport zelf aan de slag. De sport moet kijken waar het effectiever en efficiënter kan. De sport moet 
onderzoeken, en vervolgens ook uitvoeren, waar het meer inkomsten kan genereren die dan weer 
deels terug vloeien naar de gemeente en dus ook naar de inwoners van de gemeente. En de sport 
moet de politiek ervan overtuigen dat dit de enige juiste keus is. Eerst de sport met oplossingen 
laten komen, bij voorkeur in samenspraak met de politiek en de ambtenaren, en daarna kijken welke 
gaten nog gedicht moeten worden en hoe dat gaat gebeuren.  

Ook onze club moet gaan nadenken over dit soort zaken. Wat kunnen wij bijvoorbeeld doen om 
meer leden te krijgen. Ik heb al iets gezegd over een bondsafdeling van onze vereniging. En ik zou 
nog terug komen op communicatie en de sociale media. De vereniging zal zich meer moeten 
profileren. Wij zijn nu de op 6 na kleinste club in Soest met rond de 50 leden en er zijn 29 clubs in 
Soest. Mijn ambitie is om ons op termijn in de top 20 te nestelen. We moeten ons dus laten zien op 
de sociale media, via onze website en door aanwezigheid op activiteiten. Binnen de mogelijkheden 
die er zijn, moeten we gaan kijken welke mogelijkheden wij als club hebben om ervoor te zorgen dat 
er meer leden aangetrokken worden en dat we meer inkomsten genereren. Een mogelijke doelgroep 
is dan ook de basisschool jeugd. Andere verenigingen investeren ook in basisschooljeugd. En ik ben 
me ervan bewust dat hier praktische problemen aan kleven maar daar gaan we uit komen. Iets om 
over na te denken. 



Waar we ook actief mee aan de slag moeten is met de hal. En dan doel ik op het gebruik ervan. Door 
nieuwe gebruikers in huis te halen, genereren we ook inkomsten. En wellicht zijn er andere 
samenwerkingsverbanden mogelijk, bijvoorbeeld met de Soester horeca.  

Ik ga afsluiten. Op bestuurlijk gebied staat er dus het komende jaar het één en ander te gebeuren. 
Het bestuur zal jullie daarvan op de hoogte houden. Binnen de mogelijkheden die jullie hebben is 
het mijn ambitie om jullie, de leden van de vereniging, nauw te betrekken bij wat er gaat gebeuren. 
Ik denk dat er in de vereniging heel veel kennis en expertise is, waar wij als bestuur heel veel aan 
kunnen hebben. Maar er zal ook ongetwijfeld een beroep op jullie gedaan gaan worden waar het 
gaat om het begeleiden van activiteiten. Door allemaal een steentje bij te dragen, verdelen we de 
lasten en vooral ook de lusten. Wat mij betreft voldoende uitdagingen. 

Maar wat er ook gebeurt, het draait om de sport. Er is een hoop bestuurlijk geneuzel maar we zijn 
hier om te schieten. Er zijn een hoop voorbereidingen getroffen en ik weet zeker dat we er vanavond 
een gezellige avond van gaan maken. Ik wil de organisatie van vanavond op voorhand danken voor 
het werk wat ze hierin hebben gestoken. Ik wens, terwijl we het glas heffen, onze club en daarmee 
ook jullie een sportief 2014 toe. Proost! 
 

Ronald Christiaans, voorzitter a.i. 
Handboogsportvereniging de Eemschutters 

 

 


