Toekenning vacatiegelden aan bestuursleden van de Sportraad van Delft
Te behandelen op de ALV dd 23 april 2018
Het voorstel is om een vergoeding toe te kennen (‘vacatiegelden’) voor aanwezigheid van
bestuursleden van de Sportraad in diverse vergaderingen:
- die (meestal) overdag worden gehouden;
- waarbij de meeste overige aanwezigen betaalde krachten zijn;
- die buiten de primaire taken van het Sportraadbestuur liggen.
Het is hierbij van belang dat de bestuursleden van de Sportraad onbetaalde vrijwilligers zijn. Om te
voorkomen dat door anderen, waaronder met name ook de Gemeente, een overmatig beroep wordt
gedaan op de kosteloze inzet van de Sportraadbestuurders is bedacht om voor hun aanwezigheid
vacatiegelden in rekening te brengen. De bedoeling is om hiermee enigszins een rem zetten op het in
toenemende mate door anderen een beroep doen op die kosteloze inzet.
Als tarief wordt uitgegaan van € 30 per uur per persoon. Een vergadering duurt meestal ongeveer 2
uur, waarmee het per vergadering dan € 60 uur kost, uitgaande van de aanwezigheid van één (1) lid
van het Sportraadbestuur. Voorbereidingstijd, zoals bijvoorbeeld leestijd van de stukken, telt niet
mee. Bij aanwezigheid van twee (2) of meer bestuursleden van het Sportraadbestuur bij een en
dezelfde vergadering wordt uiteraard ieder van die aanwezige bestuursleden in rekening gebracht.
Het in rekening brengen van vacatiegelden geldt niet voor het reguliere overleg met de Gemeente,
maar wel voor de deelname aan overleggen inzake de Kerngroep JOGG, de werkgroep Onderwijs en
Bewegen, Gezond en Wel, overleg inzake Delft voor Elkaar, en dergelijke.
De vacatiegelden moeten komen uit de prestatiesubsidie die jaarlijks (op aanvraag) door de
Gemeente aan de Sportraad wordt toegekend. Daar zal dan bij de aanvraag en afrekening voortaan
ook een post ‘vacatiegelden’ in moeten worden opgenomen.
De vraag is of hiermee het beoogde doel – het voorkomen dat een overmatig beroep wordt gedaan
op de kosteloze inzet van de Sportraadbestuurders – zal worden gehaald. Immers, wie ‘voelt de pijn’
van het meer inzetten van de Sportraadbestuurders indien dat niet meer kosteloos maar tegen
betaling van € 30 per uur per persoon gebeurt? Het enige zekere effect is dat de onderuitputting van
de aan ons toegekende gemeentelijke subsidie minder wordt, dan wel dat het jaarlijks aan ons toe te
kennen subsidiebedrag omhoog zal moeten. Aangezien we momenteel geen enkel instrument
hebben en we nu ook geen beter instrument weten, is dit hetgeen we als signaalwerking gaan doen.
Het signaal is dat de inzet van de bestuursleden van de Sportraad, als vrijwilligers naast of in plaats
van vrijwel alleen betaalde krachten, ook een prijs heeft.
Te beginnen in 2017 zullen – met terugwerkende kracht – deze vacatiegelden jaarlijks in rekening
worden gebracht. Uiteraard wordt dit achteraf verantwoord in de financiële stukken. Voor 2018 staat
dit nu als onvoorzien op de Begroting, maar zal dan in de afrekening achteraf apart zichtbaar
worden. Indien nodig zal de gemeentelijke subsidie – waar dit uit betaald moet worden – worden
verhoogd. Aan het eind van elk kwartaal wordt deze vergoeding vast gesteld. Er zal steeds een
deugdelijke administratie van worden bijgehouden.
De bestemming van de te ontvangen vacatiegelden: Dit jaarlijkse bedrag wordt apart gereserveerd
en opgespaard binnen de Sportraad-middelen om daaruit later een speciale bestemming te geven
aan een doel in relatie tot de sport in Delft. Dit dan op voorstel van het Sportraad-bestuur en ter
goedkeuring van de ALV.

