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Investeringssubsidie gymnastiekvereniging R.T.C.

de gemeenteraad.

1. Gevraagd besluit
Gevraagd wordt om een investeringssubsidie toe te kennen aan de gymnastiekvereniging
R.T.C. voor de aanschaf van een tumblingbaan.
2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten
n.v.t.
3. Aanleiding
Op 23 december 2011 is een aanvraag binnengekomen van de gymnastiekvereniging
R.T.C. voor de aanschaf van een tumblingbaan. De vereniging is opgericht in 1945 en heeft
momenteel 125 leden van 2 jaar tot 80 jaar. De vereniging biedt momenteel 8,5 uur sport
aan voor de inwoners en doet dit in C.C. De Merel.
De vereniging heeft een groei gehad in het aantal leden in de leeftijdscategorie 4 tot 8 jaar.
Ze willen deze leden graag behouden als ze ouder worden. De vereniging heeft nu wel leden
in de leeftijdscategorie 8 tot 18 jaar maar de ervaring leert dat het moeilijk is om nieuwe aan
was binnen te halen in deze leeftijd, maar ook om de huidige leden vast te houden. De tum
blingbaan wordt gezien als een goede manier om de jeugd meer plezier en uitdaging te bie
den. Een tumblingbaan is leuker en spannender dan de reguliere gymnastiektoestellen.
Door middel van deze investering hoopt de vereniging de leden ook na hun 8ste jaar bij de
vereniging te houden.
4. Argumenten
De aanvraag van de gymnastiekvereniging voor een investeringssubsidie is getoetst aan de
Algemene subsidieverordening en de beleidsregels investeringssubsidies. Investeringssubsi
dies zijn bijdragen aan instellingen in verbouw, nieuwbouw en/of inrichting van accommoda
ties. De hoogte van een investeringssubsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van de
investering, tot een maximumbedrag van €20.000.
In de bijlage worden de voorwaarden stapsgewijs behandeld door de aanvrager. Op alle
punten wordt naar tevredenheid geantwoord. Met de investering wil de vereniging zich indek
ken tegen een toekomstig leden verlies door interessante activiteiten aan te bieden voor een
breed publiek. Zonder deze investering zou het toekomstige ledenaantal kunnen gaan afne
men. Verenigingen vormen namelijk een belangrijk deel van het sociale weefsel van onze
samenleving. Westvoorne kent een rijk verenigingsleven waarvoor vele vrijwilligers zich in
zetten. In het coalitieprogramma 2010 – 2014 is aangegeven dat er gestreefd wordt naar be
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houd en versterking van de sociale cohesie en het behoud van het rijke verenigingsleven.
Medewerking verlenen aan deze subsidie is in lijn met het coalitieprogramma. Daarnaast is
deze investering gericht op een doelgroep die moeilijk aan het sporten te krijgen is of snel uit
een vereniging stapt. Met deze investering worden de jongeren mogelijk langer aan de vere
niging gebonden. Dit kan de gezondheid van de jongeren tussen de 8 jaar en 18 jaar bevor
deren.
5. Kosten, baten en dekking
De kosten van de subsidie, €1450, worden gedekt uit de algemene reserve Welzijn. Het sub
sidieplafond bedraagt €40.000 per jaar, zoals bepaald in hoofdstuk 3 van de beleidsregels
investeringssubsidies. Deze aanvraag is de eerste van 2012.
6. Communicatie
n.v.t.
7. Toelichting
n.v.t.
8. Adviezen
n.v.t.
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de secretaris,
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