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Betreft: RZC taakstelling 25.000 euro per jaar 

Renkum, 2 november 2020 
 
 
Geacht College en leden gemeenteraad, 
 
Tijdens de raadbijeenkomst van 28 oktober 2020 is door VVD gesproken over de subsidie die RZC 
ontvangt. De VVD vraagt zich af bij het agendapunt Onderwerpen voor amendementen en moties 
voor de meerjarenbegroting 2021-2024 of voor de subsidie aan RZC geen taakstelling gemaakt moet 
worden en hebben daarbij een bedrag van 25.000 euro genoemd. Dit bedrag staat voor deze fractie 
niet vast maar het zou “best een onsje minder kunnen”.  
 
Het raakt ons RZC-hart dat nu voor het tweede achtereenvolgende jaar de subsidie aan RZC ter 
discussie wordt gesteld zonder naar de onderbouwing van die subsidie te kijken. Daarnaast vinden wij 
het bijzonder dat ook nu weer eerst iets over een vereniging wordt geroepen alvorens met de 
vereniging in gesprek te gaan over de mogelijke gevolgen. De gevolgen uit deze mogelijke taakstelling 
houden ons zeer bezig. Wij nodigen VVD en andere fracties dan ook uit om de consequenties van een 
taakstelling met ons te bespreken. 
  
Vorig jaar hebben wij al geprobeerd om de hoogte van de subsidie nader toe te lichten. In deze brief 
geven wij graag nogmaals onze zienswijze weer. 
 
De Renkumse Zwem- en Poloclub is een gezonde vereniging en telt circa 380 leden en groeit nog 
steeds. Per week wordt gemiddeld ongeveer 20 uur badwater gehuurd in Doelum. De leden betalen 
een contributie die volgens de KNZB in lijn is met hetgeen wordt aangeboden. 
 
Mede door de ingebruikname van het nieuwe zwembad Doelum heeft de zwemafdeling zich kunnen 
plaatsen in de landelijke subtop. Ook de waterpoloafdeling is in Doelum sterk gegroeid, zowel in 
aantal teams als niveau. De triatlonafdeling ontwikkelt zich tot een serieuze afdeling die met 
verschillende teams meedoet in competities. Deze afdelingen vormen tevens een kweekvijver voor de 
vrijwilligers die nodig zijn om jonge kinderen zwemles te kunnen geven en ouderen in beweging te 
houden bij masterzwemmen, Aquafit en keepfit.  
RZC is dus een vereniging voor jong en oud waar de leden kunnen sporten op hun eigen niveau. Voor 
deze trainingen en lessen en ten behoeve van wedstrijden beschikt RZC over gekwalificeerde trainers, 
instructeurs en officials die worden opgeleid vanuit de eigen leden. Deze personen zijn allemaal als 
vrijwilliger actief binnen de vereniging.  



Tevens is RZC een erkend leerbedrijf en biedt voor meerdere stagiaires van verschillende opleidingen 
een praktijkleerperiode aan.  
 
Naast sportieve prestaties hecht RZC veel waarde aan verenigingsactiviteiten. Denk hierbij aan 
gezelligheid voor en na trainingen, filmavonden, barbecueën en kamp. Vele leden zetten zich voor 
dergelijke activiteiten in. 
 
RZC organiseert ook activiteiten waaraan inwoners van de gemeente kunnen deelnemen. RZC is van 
mening dat ook niet-leden moeten kunnen genieten van de zwemsport. Voorbeelden van dergelijke 
activiteiten zijn de zwem4daagse, schoolzwemkampioenschappen en de Rijntocht en crosstriatlon. 
Deze laatste activiteit is ook vanuit promotioneel oogpunt goed voor de gemeente.  
Als gevolg van de Covid-19 crisis zijn enkele van de hiervoor genoemde activiteiten afgelopen jaar 
helaas niet door gegaan terwijl tot op het laatste moment gezocht werd naar mogelijkheden om de 
activiteiten al dan niet in aangepaste vorm toch te laten doorgaan. Tijdens de sluiting van het 
zwembad in het voorjaar gevolgd door de beperkte openstelling erna heeft RZC de mogelijkheid niet 
onbenut gelaten om zwemtrainingen in een buitenbad in Bennekom aan te bieden. Hiermee heeft RZC 
haar verantwoordelijkheid genomen trainingen aan te bieden op een verantwoorde manier.  
In de zomer heeft RZC samen met het Sport en Beweegteam van de gemeente Renkum op vier 
middagen activiteiten aangeboden voor de Renkumse jeugd. 
 
RZC streeft ernaar om binnen de gemeente Renkum een volwaardige en brede zwemvereniging te zijn 
en de algemene ontwikkeling van het zwemmen in de gemeente te bevorderen. Daarnaast vindt RZC 
een structurele invulling van ‘bewegen’ noodzakelijk voor een gezonde samenleving. Het was voor 
RZC vanzelfsprekend om het Lokaal Sportakkoord te ondertekenen en in de uitvoering ook 
daadwerkelijk een bijdrage te leveren. 
 
Als gezonde vereniging lukt het RZC ook om op jaarbasis 1.000 uur aan vrijwilligersuren in te zetten 
ten gunste van de exploitatie van Optisport. Aan deze met de gemeente overeengekomen verplichting 
voldoet RZC ruimschoots. Het is de vraag of het zwembad er was gekomen als RZC deze 
overeenkomst niet was aangegaan. De leden van RZC zien het zwembad daardoor ook als hun bad en 
nemen de verantwoordelijkheid hierin.  
Daarnaast levert RZC een structurele vrijwilligersbijdrage aan de horeca van Doelum. 
 
RZC ontvangt subsidie van de gemeente omdat zwemmen ten opzichte van andere sporten een dure 
sport is. RZC betaalt een eigen bijdrage aan de badhuur die vergelijkbaar is met de huur van een 
sportveld. Het verschil tussen deze eigen bijdrage en de werkelijk te betalen badhuur wordt betaald 
door de gemeente in de vorm van een subsidie. De subsidie wordt dus direct doorgegeven aan 
Optisport als exploitant van het zwembad. Voor de zwemlessen en Aquafit ontvangt RZC geen 
subsidie. Bij deze activiteiten betaalt RZC de volledige badhuur zelf.  
 
Door het verlagen van de subsidie met 25.000 euro zal RZC minder badhuur kunnen betalen of zal de 
contributie moeten worden verhoogd met gemiddeld 23%, oftewel een gemiddelde verhoging van 5 
euro per maand. Beide effecten, of een combinatie daarvan, hebben gevolgen voor het aantal leden 
en de kwaliteit van de activiteiten van RZC. Een neerwaartse spiraal ontstaat met als uiteindelijk 
gevolg dat RZC geen bestaansrecht meer heeft.  
 
Het wegvallen van RZC is niet alleen jammer voor het verenigingsleven binnen de gemeente maar zal 
ook consequenties hebben voor de exploitatie van Optisport en vervolgens ook voor de exploitatie van 
Doelum. Het drastisch verlagen van de subsidie aan RZC heeft ons inziens meer gevolgen dan nu 
wordt voorzien. Het raakt de gehele zwemsport in de gemeente. Het is ons inziens niet uit te leggen 
dat zo’n mooi zwembad straks niet wordt gebruikt. Een zwembad waar juist RZC lang voor heeft 
gevochten en aan heeft meegewerkt om dit te realiseren.  
 
 
 
 
 



Wij begrijpen dat de subsidie aan RZC een substantieel bedrag is. Het is wel een bedrag waardoor
RZC de zwemsport in alle facetten voor de inwoners van de gemeente bereikbaar maakt.  
 
Het bovenstaande laat zien dat RZC geen willekeurige vereniging is, maar een vereniging is die er toe 
doet in de gemeente Renkum.  
 
Bespreek “een onsje minder” eerst met ons en maak er geen “gemeentelijk onderonsje” van! 
 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Namens het bestuur RZC 
 
 
 
 
W.A.C.M. Koch      
Voorzitter      
 
 
 


