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Aan de leden van het  

College van B&W gemeente Valkenburg aan de Geul 

Cc Fractievoorzitters Valkenburg aan de Geul 

 

Valkenburg, 24-10-2022 

 

Net als een overgrote meerderheid van inwoners en ondernemers binnen de gemeente Valkenburg aan 

de Geul, worden wij als sportclubs getroffen door torenhoge energierekeningen voor het verlichten en 

verwarmen van onze sportaccommodaties. 

De termijnbedragen zijn reeds of zullen de komende periode stijgen, waardoor het voortbestaan van 

onze clubs ernstig bedreigd wordt. 

Ondanks, dat wij als verenigingen de “tering naar de nering” zetten en alle zeilen bij zetten om kosten te 

beperken en extra inkomsten op korte termijn te genereren, dreigen er zeer sombere tijden voor onze 

clubs. 

Buffers die opgebouwd zijn voor slechtere tijden maar ook voor verbeteringen aan eigen 

accommodaties worden nu reeds aangesproken, terwijl het einde nog niet in zicht is. 

Voor sommigen is de nood reeds zo hoog dat contributieverhogingen van 20% in het lopend seizoen als 

serieus scenario voorbereid worden. 

Daarnaast worden wij niet enkel geconfronteerd met verhoogde energieprijzen, maar ervaren wij ook 

een algemene prijsverhoging op veel van de goederen en services die wij inkopen. Ook deze kosten 

zullen we op korte termijn moeten verwerken binnen onze begrotingen.   

Veel van de sponsoren van de Valkenburgse sportverenigingen zijn afkomstig uit de horeca en 

detailhandel. Sectoren die eveneens hard worden getroffen, waardoor sponsorinkomsten onder druk 

staan. 

 

Alhoewel landelijke en/ of  regionale plannen en regelingen wellicht in de pijplijn zitten, duurt de 

onzekerheid herover voort. Wij roepen het college op hier niet op te blijven wachten maar op lokaal 

niveau reeds actie te ondernemen. 

Wij zien in de ons omliggende gemeentes dat zij ook reeds aan de slag gaan (oa gemeente Maastricht en 

Beekdaelen) en roepen het college van Valkenburg aan de Geul eenzelfde voortvarendheid te tonen 

Wij zouden graag met het college op zeer korte termijn in gesprek gaan om  

- Een inventarisatie te maken van de acute situaties binnen de verschillende sportverenigingen. 

- Mogelijkheden te onderzoeken om duurzaamheidsinvesteringen versneld te realiseren/ 

financieren. 

- Een mogelijkheid te onderzoeken om een noodfonds op te richten waar verenigingen gebruik 

van kunnen maken om lopende rekeningen te betalen. 
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Deze huidige crisis heeft een prioriteit binnen onze besturen en zorgt voor veel vragen en 

onzekerheden. Andere zaken die georganiseerd moeten worden voor onze verengingen, blijven liggen of 

komen onder druk te staan, omdat dit alle aandacht opeist.  

Wij vragen het college met ons samen met ons aan de slag te gaan, zodat wij ook duidelijkheid kunnen 

geven aan onze leden over de toekomst. 

We zien uw uitnodiging graag op korte termijn tegemoet en hopen tijdens de aanstaande 

begrotingsbehandeling van 08 november reeds de eerste contouren terug te zien van een actieplan. 

 

Met sportieve groet, 

 

Maikel Maessen John Pisters Bart Schrouff  Patrick Candel Henri Spronck Pierre Jacobs 

VHV SJINBORN  VV WALRAM  SV Geuldal  VV BERG 28 TP GEULDAL   SV  SIBBE 

 

 

 

  

 

p.s. Wij hebben getracht zoveel mogelijk sportverenigingen op zeer korte termijn te benaderen. We 

realiseren ons dat bovenstaande lijst van ondertekenaars niet compleet is.  


