
 

 

Schriftelijke vragen rondom energie-situatie Verenigingen in Apeldoorn 

Onderwerp: “Duur douchen doet de das om…?”  

Inleiding 

Het CDA Apeldoorn heeft het Apeldoornse verenigingsleven hoog in haar vaandel staan. In 

het programma van het CDA Apeldoorn is dat destijds als volgt verwoord: 

 

“Het CDA Apeldoorn ziet de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Het 

verbetert de gezondheid en het welzijn van de Apeldoorners en het zorgt voor de 

ontmoeting tussen inwoners. Voor kinderen is sporten en bewegen goed voor de 

lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling.” 

 

We zien in de laatste maanden dat door de inmiddels bekend veronderstelde oorzaken 

consumenten het moeilijk hebben. De huidige inflatie waaronder de forse stijging van 

energieprijzen zijn de basis voor een roep om ondersteuning. Deze wordt voor 

consumenten op dit moment ook landelijk voorbereid, waarbij de eerste maatregelen die 

op Prinsjesdag vermoedelijk zullen worden gepubliceerd, al worden benoemd in de pers. 

Voor rechtspersonen, en in het bijzonder verenigingen zijn de effecten echter ook zeer 

duidelijk merkbaar. Zeker ook gezien het artikel dat op 13 september werd gepubliceerd:  

a. https://www.destentor.nl/binnenland/douchen-na-training-mag-niet-meer-bij-deze-

voetbalclub-willen-contributie-niet-verhogen~a8f9cc30/  

 

We hebben bij enkele clubs navraag gedaan en de situatie daar leert ons ook dat clubs 

geconfronteerd worden met soortgelijke vraagstukken en dilemma’s. Niet alleen in het 

douchen, maar ook verwarmen van bijvoorbeeld oefenruimtes. Tijdens onze ronde langs 

amateurkunst verenigingen is de problematiek ook duidelijk geworden. 

Wij vinden dat verenigingen cruciaal zijn in het ontmoeten, sociale smeerolie in de 

maatschappij zijn en bijdragen in opvoeding en groei.  

 

Het CDA Apeldoorn is daarom van mening dat de meer dan 100 sportverenigingen en 

evenzoveel andere vormen van verenigingen moeten blijven bestaan en geen gevaar 

mogen lopen ten onder te gaan aan de huidige energieperikelen. Zeker niet na het 

precaire herstel van de corona-crisis en de naweeën daarvan.   

https://www.destentor.nl/binnenland/douchen-na-training-mag-niet-meer-bij-deze-voetbalclub-willen-contributie-niet-verhogen%7Ea8f9cc30/
https://www.destentor.nl/binnenland/douchen-na-training-mag-niet-meer-bij-deze-voetbalclub-willen-contributie-niet-verhogen%7Ea8f9cc30/


Om die reden heeft het CDA Apeldoorn de volgende schriftelijke vragen: 

 

Vragen: 

 

1. Is het college bekend met de problematiek zoals die over energieprijzen in de 

Stentor van 13 september zijn gepubliceerd (zie a.)? 

2. Heeft het college zicht of deze problematiek zich breed binnen de Apeldoornse 

verenigingen heeft uitgestrekt? En hebben zich al verenigingen gemeld voor 

ondersteuning bij de gemeente Apeldoorn? 

3. Is het college van mening dat net als hulp aan consumenten ook verenigingen en 

sociaal-culturele instellingen zouden moeten worden ondersteund om hun 

maatschappelijke functie te kunnen waarborgen? 

4. Heeft het college al nagedacht over compenserende maatregelen die daarvoor zouden 

kunnen worden ingezet? Zijn er bijvoorbeeld financiële instrumenten die kunnen 

worden ingezet? Zoals  een (tijdelijke) verlaging of kwijtschelding van de OZB? Wat 

zouden daarbij de financiele gevolgen voor Apeldoorn zijn? 

5. Heeft het college verder nog zaken die relevant zijn voor het voortbestaan van 

verenigingen in het kader van energiekosten? 
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Bijlage: Artikel de Stentor, 13 september 2022 
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