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Subsidieverzoek US Volleybal
DMO Sport, Topsport Amsterdam, ASI, US Volleybal
Ondersteuning sportverenigingen op sub-topniveau

Geachte Wethouder,
Amsterdam stelt ambitieuze doelen ten aanzien van de topsport in de stad. Wij
adviseren u om het op weg helpen van verenigingen naar topsportniveau daarbij te
betrekken.
Verenigingen die naar semi-topniveau promoveren, krijgen te maken met
aanzienlijk meer kosten. Het spelen in deze klasse kan een opstap zijn naar het
hoogste nationale niveau. Sportverenigingen op topniveau zijn goed voor de sport
én voor de uitstraling van Amsterdam. Het bereiken hiervan moet daarom
gestimuleerd worden. Topsport Amsterdam ondersteunt vooralsnog alleen clubs op
topniveau, niet op weg daarnaar toe. Ook is er geen mogelijkheid voor een extra
subsidie vanuit de gemeente/DMO Sport voor deze verenigingen.
Topsport Amsterdam krijgt regelmatig vragen van verenigingen die in een dergelijke
positie verkeren. De Sportraad geeft u het voorbeeld van US Volleybal. Deze
vereniging is onlangs gepromoveerd naar de B-League en staat daar hoog
genoteerd. Maar terwijl de club sportief flink vooruitgaat, dreigen de meerkosten de
voortzetting van deelname in deze subtopklasse onmogelijk te maken. Een
uitgebreide beschrijving van de situatie en argumentatie voor subsidie van US
volleybal hebben wij ter informatie bijgesloten.
De Sportraad adviseert u om een brug te slaan tussen top- en breedtesport. Wij
zien daartoe twee middelen:
- Een gemeentelijke subsidiemogelijkheid voor verenigingen op
subtopniveau. Onder voorwaarden zou een aantal clubs (tijdelijk) financiële
ondersteuning van de gemeente kunnen krijgen wanneer zij promoveren
naar een divisie onder het hoogste nationale niveau. Deze subsidie zou ook
kunnen worden verstrekt in de vorm van extra korting op bijvoorbeeld de
huur van accommodatie.
- Inzet van Topsport Amsterdam en de Amsterdamse Sport Instellingen (ASI)
om ook deze verenigingen te ondersteunen bij de manifestatie op de
sponsormarkt. Deze clubs verdienen het om geholpen te worden bij de
ontwikkeling van goed sponsorbeleid en de uitvoering daarvan.
Wij hopen van harte dat deze middelen op korte termijn ingezet zullen worden.
Hoogachtend,
Sportraad Amsterdam

Pim Storm,
Voorzitter

