
Rapportage Werkgroep Spelregels en Financiën 

Spelregels en financiën van de Coöperatieve Vereniging Natuur- en 

Recreatiegebied Broekpolder(CV BP) 

De voorbereiding van de CV BP is in volle gang. Verschillende bouwstenen moeten nog worden 

gelegd. Een cruciale is die met betrekking tot de vraag: hoe ziet het ‘halen en brengen’ er in 

hoofdlijnen uit, tussen de deelnemers (verenigingen en bedrijven) van de BP onderling en tussen de 

deelnemers en de CV BP. Om deze vraag te beantwoorden is de afgelopen periode een werkgroep 

‘spelregels en financiën’ in het leven geroepen. De leden van de werkgroep zijn:

- Aat Ledeboer (Golfclub Broekpolder)

- Dolf Wemmers (Natsec)

- Randy de Visser (Victoria’04)

- Yvonne Batenburg (Federatie Broekpolder)

- Fred Meerhof (projectleider Publiek Private Samenwerking Broekpolder) 

In deze notitie treft u de resultaten aan. Deze resultaten richten zich op een twee invalshoeken:

- De verdeling van lidmaatschapsbijdragen tussen de deelnemers

- Stemrecht van de deelnemers

Het derde relevante onderwerp betreft de gezamenlijk te behalen resultaten. Daar hebben we wel 

de gedachten over laten gaan, doch er voor gekozen om het opstellen van een voorstel in deze aan 

het Ontwikkelbestuur te laten.  Vooraf is het van belang te onderkennen dat de 

financieringsbehoefte van de nieuwe organisatie circa 150.000 euro bedraagt, en dat het 

leeuwendeel daarvan vanuit de gemeente/Staatsbosbeheer komt. Ook zullen er bijdragen van het 

regionale bedrijfsleven en regionale instellingen worden gevraagd. Op dit moment schatten wij in dat

een bijdrage vanuit de bedrijven en instellingen van de BP van rond de 10.000 euro (circa 7%) reëel 

en haalbaar zou moeten zijn. 

1. De verdeling van lidmaatschapsbijdragen tussen de deelnemers

In dit verband heeft de werkgroep verschillende modellen onderling vergeleken. In het eindmodel 

hebben we een staffel van door ons ingeschatte lidmaatschapsbijdragen/omzet van klein tot extra 

groot opgesteld die zelfs de mogelijkheid heeft van een ‘0 tarief’-lidmaatschap voor erg kleine 

verenigingen. Aan de kant van de bijdragen van de ‘groten’ worden o.i.  bedragen genoemd die 

haalbaar zijn. 

Voordeel: eerlijke verdeling en overzichtelijk 

Mogelijk nadeel: deelnemers op de grens die net in een ‘hogere’ categorie vallen. Dit laatste 

mogelijke bezwaar kunnen we in goed overleg oplossen. Mocht onze inschatting niet kloppen dan 

horen we dat graag. In een schema ziet dit er als volgt uit.



vereniging/bedrijf

 contributie/omzet

(schatting) bijdrage

GC Broekpolder  300.000 +  €           2.000,00 

Polderpoort  idem PM  in bespreking

VMHC Pollux  150.000-300.000  €              500,00 

Delta Sport/Cion  idem  idem 

Die Flardingha Ruiters  idem  idem 

Adventure BV  idem  idem 

Victoria ’04  idem  idem 

VLTC  20.000-150.000  €              250,00 

AV Fortuna  idem idem

JBC Vlaardingen  idem idem

Natsec  idem idem

Stichting Waterpoort 

Vlaardingen  idem idem

Scouting Vlaardingen  idem idem

Paintball010  idem idem

Zeeverkenners de Geuzen  idem idem

RMVV  < 20.000  €              150,00 

Survival  idem idem

W.V. De Bommeer  idem idem

Callenburgh/Fuut  idem idem

De Kulk  idem idem

Buitenlust  idem idem

volkstuinders  idem idem

Pleziervaartuigenvereniging  idem idem

 SRVV Fluisterboot idem idem

1 extra groot  €           2.000,00  €    2.000,00 

1 extra groot PM PM

5 groot  €              500,00  €     2.500,00 

8 middel  €              250,00  €     2.000,00 

9 klein  €              150,00  €     1.350,00 

Totaal 

 €     7.850,00 

+ PM



2. Stemrecht van de deelnemers

Op dit onderwerp zijn we op het volgende uitgekomen.

Uitgangspunt is samen optrekken en werken vanuit wederzijds begrip en consensus. Om eventuele 

complicaties in deze te voorkomen zullen de besluitvormingsprocedures dusdanig worden ingericht 

dat de deelnemende leden specifieke eigen belangen kunnen waarborgen

a. Dit geldt voor de verenigingen t.a.v. de eigen gronden en opstallen

b. Dit geldt voor de gemeente t.a.v. het kunnen toetsen van de hoofdlijnen van de 

begroting aan het eigen beleid

c. Dit geldt voor de Federatie Broekpolder voor de zorg voor de kwaliteit en 

gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte en de inbreng van burgerbelangen. 

Voor al het overige gaan we uit van 1 deelnemer, 1 stem, dit ongeacht de hoogte van lidmaatschap
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