Grathem, 3 juni 2017
Geacht college van B en W,
Na een melding vanuit een Leudalse vereniging hebben wij de volgende
vragen voor u.
Er is vastgesteld in de subsidieregelingen dat verenigingen geen subsidie krijgen voor leden
die wonen in een andere gemeente dan Leudal. Dat vonden wij destijds al erg spijtig omdat
dit niet in overeenstemming is met de doelstelling om voor krachtige en duurzame
verenigingen te zorgen die een kernoverstijgende (en zelfs gemeenteoverstijgende) functie
kunnen vervullen. Nu is ons ook ter ore gekomen dat leden uit een andere gemeente niet
meegeteld worden in de bepaling van het totale ledenaantal van een vereniging. Dit is
bijvoorbeeld van belang voor de bepaling van de basisbedragen.
1. Klopt het dat leden uit een andere gemeente niet worden meegeteld in het totale
ledenaantal van een vereniging?
2. Zo ja, bent u van plan om dit aan te passen, gezien het feit dat dit ingaat tegen de
kaders die de raad gesteld heeft?
Daarnaast heeft u natuurlijk ook de discussie meegekregen over de definitie van leden en de
angst van sommige fracties voor ‘spookleden’. Wij delen die angst niet: iedereen die bereid
is om tegen betaling lid te zijn van een vereniging is van toegevoegde waarde omdat dit het
draagvlak voor een vereniging laat zien. Ook is een niet-spelend bestuurslid of iemand die in
de kantine staat net zo belangrijk als een spelend lid. In het kader van de nieuwe
subsidieregelingen is het te verwachten dat de verenigingen extra gaan inzetten op het
werven van nieuwe (jeugd)leden. Daarbij kan er een discussie ontstaan over de definitie van
een ‘contribuerend’ lid. Om voor duidelijkheid richting verenigingen te zorgen verzoeken wij
u om uw definitie kenbaar te maken.
3. Wat is uw definitie van een contribuerend lid?
4. Is deze definitie gekoppeld aan een minimum bedrag aan contributie?
Als laatste is er vastgesteld in de nieuwe subsidieregeling Cultuur dat een instrumentale
vereniging minimaal 40 contribuerende leden moet hebben en de andere verenigingen
minimaal 20. Als wij artikel 3 van die subsidieregeling correct lezen dan zien wij dat de grens
van 40 leden niet geldt voor een drumband of trompetterkorps dat onderdeel is van een
schutterij.
5. Klopt dit het dat voor een drumband of trompetterkorps dat onderdeel is van een
schutterij het minimum aantal leden 20 moet zijn om in aanmerking te komen voor
subsidie?
6. Zo ja, onder welke categorie vallen drumbands en trompetterkorpsen die los staan
van een schutterij?
7. Deelt u onze mening dat drumbands en trompetterkorpsen gelijk moeten worden
behandeld, ongeacht of die onderdeel zijn van een schutterij?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen.
Met vriendelijke groet,
Kaj Beurskens
Fractievoorzitter D66 Leudal

