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Voetbal, Volk en Duur: betaalbaar sporten voor iedereen - Goedkeuring
Voorstel
Erwin Vaes – sp.a fractie
Bevoegdheid
Jurgen Reniers (Sport)
Motivering
Gegeven
De Truidense voetbalclubs hebben hoge kosten: hoge bijdragen aan de voetbalbond, gediplomeerde trainers,
zware contracten voor dure spelers, ... Om financieel gezond te blijven, dromen zij dan ook van een brede
jeugdwerking die een mooie, maar dure eerste ploeg kan ondersteunen.
Het verhaal heeft ook een keerzijde.
Ouders kreunen meer en meer onder de steeds sneller stijgende inschrijfgelden. Bedragen kunnen gaan van
260 euro tot 460 euro per jaar per kind. En daarin zitten nog niet eens de verplaatsingskosten en vaak zelfs niet
de (wedstrijd- en trainings-) kledij. Deze situatie geldt in mindere mate voor alle sporten, maar is exemplarisch
voor het voetbal.
Ouders signaleren ons dat het erg moeilijk wordt om hun kind zijn favoriete sport te laten beoefenen,
sommigen kunnen niet anders dan het inschrijvingsgeld in schijven te betalen. En voor elke ouder die worstelt
met het inschrijvingsgeld zijn er velen voor wiens kinderen voetbal gewoonweg geen mogelijkheid meer is, ook
niet bij de ploegen uit provinciale reeksen.
Daartegenover staat dat de premies voor de spelers van de eerste ploeg steeds hoger liggen én dat de stad
Sint-Truiden met belastinggeld de ploegen ondersteunt, net omdat ze –terecht- vindt dat voetbal (en sport in
het algemeen) in de breedte voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Een nieuwe regeling dringt zich op. Het inschrijvingsgeld voor voetbalclubs op provinciaal niveau moet lager.
Voorstel
We verwachten van de stad Sint-Truiden een actief beleid om sport betaalbaar te houden. Fc Hesbania, de
koepel van de clubs, kan hier, samen met de schepen van sport en de sportraad een bemiddelende en
coördinerende rol spelen. Ook aangepaste subsidiereglementen zouden clubs kunnen helpen om de juiste
keuzes te maken. Clubs moeten aangespoord worden om hun sport betaalbaar te houden en subsidies moeten
kunnen gebruikt worden waarvoor ze in het leven zijn geroepen: om sport voor iedereen betaalbaar te houden.
Ieder kind heeft recht op sport zonder financiële pijn.
Besluit
De raad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om uiterlijk tegen juni 2019 een plan
“betaalbaar sporten voor iedereen” uit te werken.

