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Gemeente Midden-Groningen 
Ter attentie van College van B&W 
Postbus 75 
9600AB Midden-Groningen. 
 
Geachte college, 
Middels dit schrijven willen wij als Bestuur van voetbalvereniging FVV  onze  grote 
zorgen overbrengen, voor wat betreft de impact van de snel stijgende energielasten 
waar wij als kleine club mee geconfronteerd worden. Hierbij realiseren wij ons dat dit 
voor vele verenigingen binnen de Gemeente Midden-Groningen geldt.  
Op donderdag 06 oktober jl zijn wij als Bestuur geïnformeerd door onze penningmeester 
omtrent de stijgende energiekosten inhoudend een naheffing van ruim 8000,00 euro 
gerelateerd aan verbruik en stijgende gasprijs / elektra, 100% stijging nieuw maand 
tarief van 750,00 naar 1500,00 euro. Hierbij opgemerkt dat onze kleedkamers en 
huidige veldverlichting als groot verbruik kunnen worden aangemerkt. In de prakrijk 
betekent dit dat de energie nota van 9000,00 in de oude situatie naar 18000,00 euro in 
de nieuwe situatie per jaar gaat. Voor FVV, zoals eerder genoemd een kleine vereniging 
een onmogelijke opgave. Deze situatie maakt dat wij als FVV dit hooguit enkele 
maanden kunnen volhouden. 
Als voetbalvereniging kunnen wij een aantal maatregelen nemen om dit doemscenario 
het hoofd te bieden. Zo kunnen wij de verwarming uitdoen en sporters niet meer laten 
douchen na trainingen en wedstrijden. Tevens kunnen wij diezelfde de trainingen niet 
meer in de avonduren laten plaatsvinden, teneinde de veldverlichting niet aan te hoeven 
doen en de kantine te sluiten. Voorts kunnen wij de contributies aanzienlijk verhogen 
met een energietoeslag. 
U zult echter begrijpen dat wij voetbal graag toegankelijk willen houden voor iedereen. 
Wij zijn ons ten volle bewust van onze maatschappelijke rol en delen het beleid vanuit 
de gemeente Midden-Groningen dat er op gericht is dat meer mensen, jong en oud 
meer gaan sporten op zijn/haar eigen niveau. Laten we er dan ook in gezamenlijkheid 
voor zorgen dat dit kan. Vandaar doen wij dan ook een dringende oproep aan de 
Gemeente Midden-Groningen om ondersteunende maatregelen te nemen om FVV op 
zeer korte termijn te helpen overleven en deze energiecrisis door te komen. 
Wij doen een dringende oproep om te komen tot: 
Een compensatie, op korte termijn, van de hoge (energie)kostenstijging.  
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Om te kunnen overleven zou deze compensatie in lijn moeten liggen en gerelateerd 
moeten zijn aan de werkelijke kostenstijgingen. 
 
Beschikbaar stellen van subsidieregelingen om het verduurzamen van onze 
accommodatie (verder) mogelijk te maken, zodat wij ook daadwerkelijk kunnen 
bijdragen aan een duurzame toekomst en minder energie verbruik. 
 
Financiering of garantstelling voor te nemen maatregelen verduurzaming.  
 
Terughoudend beleid ten aanzien van veldhuur. 
 
Tenslotte 
 
Inmiddels heeft ook sportkoepel NOC-NSF een brandbrief aan het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd. In deze brief ziet NOC-NSF een zeer 
belangrijke rol voor de Gemeente weggelegd, tot het moment dat van overheidswege 
maatregelen worden ingesteld. Het Kabinet wordt opgeroepen om Gemeenten zoveel 
mogelijk in staat te stellen om sportaanbieders ruimhartig te ondersteunen en om deze 
sportaanbieders in ieder geval overeind te houden. 
Wij hopen middels deze brief een beeld te hebben kunnen schetsen van onze grote 
zorg voor het voortbestaan van FVV. Wij zijn vanzelfsprekend bereid ons steentje bij te 
dragen in deze grote crisis, maar dat lukt alleen wanneer wij de bedrijfsvoering binnen 
onze vereniging op een gezonde manier kunnen continueren. Hiervoor hebben we nu 
steun en begrip nodig van de Gemeente Midden-Groningen en daarbij een stuk 
zekerheid en garantie voor de (nabije) toekomst. 
 
Wij zien uit naar uw spoedige reactie en zien uw inzet met vertrouwen tegemoet. 
Met vriendelijke groet en hoogachting, 
 
Namens het Bestuur FVV 
C.Doornbos, 
Voorzitter FVV  

 
 
 

 

 


