Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Nancy Hoogendijk
+AW Griffie Albrandswaard
RE: schriftelijke vraag fracties PvdA/GL over ledental vv Rhoon en WCR
vrijdag 18 september 2020 09:55:57

Beste griffie,
Mag ik jullie vragen onderstaande op korte termijn te delen met de raad.
De fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben gevraagd om een overzicht van het
verloop van het ledenaantal van voetbalverenigingen vv Rhoon en WCR van de afgelopen 5 jaar
tot heden. Zij hebben tevens gevraagd dit ledenaantal te splitsen in leeftijdsgroepen. In deze
brief vindt u de antwoorden op bovenstaande vragen.
Het gemeentebestuur heeft VV Rhoon en WCR benaderd om hun ledenaantal te delen. De
verenigingen hebben aangegeven dat het een zeer tijdrovende klus is om van alle jaren de
exacte aantallen per leeftijdscategorie aan te leveren. Het gemeentebestuur heeft begrip
getoond voor de verenigingen, maar wel verzocht zoveel mogelijk informatie te leveren of om
toestemming te geven om de cijfers op te vragen bij de KNVB. Verenigingen hebben op deze
vraag geantwoord door zelf een deel van de gegevens aan te leveren.

VV Rhoon
Ledenaantal
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Totaal *
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688
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* Inclusief leden die niet geregistreerd zijn bij de KNVB
Leeftijdscategorie
2020
Senioren
142
Junioren
198
Pupillen
227
Trappers *
20
Leden 7 tegen 7 *
100
* Niet geregistreerd bij de KNVB
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De gemeente heeft beide verenigingen na het aanleveren van bovenstaande informatie verzocht
om gedetailleerdere gegevens aan te leveren. Beide verenigingen hebben aangegeven dat dit
lastig is. De gemeente heeft hierop aangegeven dat het mogelijk is om dit bij de KNVB op te

vragen. vv Rhoon heeft daar inmiddels toestemming voor gegeven. De gemeente heeft deze
toestemming doorgestuurd met het verzoek de gegevens met de gemeente te delen. De KNVB is
momenteel bezig om deze gegevens voor de gemeente te achterhalen. Zodra deze gegevens
binnenkomen, zal de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Nancy Hoogendijk

Gemeente Albrandswaard I Bezoekadres I Hofhoek 5 I 3176 PD Poortugaal
Regieteam Albrandswaard | Regieteam Albrandswaard
Tel : +31180698499 | E-mail : N.Hoogendijk@bar-organisatie.nl

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken
wij u dit aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is
verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Gemeente
Albrandswaard staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst
daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error, please
inform us and delete its content. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive
it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the
contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The community Albrandswaard is neither liable for the proper and complete
transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. This message shall not constitute any obligations.

Van: Eva van der Matten - van den Berg <e.v.d.matten@albrandswaard.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 08:35
Aan: Erwin Weterings <e.weterings@bar-organisatie.nl>
CC: Martine van Leeuwen - Vink <m.v.leeuwen@bar-organisatie.nl>; +AW Griffie Albrandswaard
<griffie@albrandswaard.nl>; Eelco Groenenboom <l.groenenboom@albrandswaard.nl>; Vivian
Barendregt - van Buuren <V.Barendregt@albrandswaard.nl>
Onderwerp: schriftelijke vraag fracties PvdA/GL over ledental vv Rhoon en WCR
Goedemorgen Erwin,
De fracties PvdA en GroenLinks hebben de volgende vraag ingediend:
“Wij ontvangen graag een overzicht van het verloop van het ledental van de vv Rhoon en WCR
van de afgelopen 5 jaar tot heden; dit graag onderverdeeld op leeftijdsgroepen”.

Met vriendelijke groet,
mr. Eva van der Matten

raadsadviseur/commissiegriffier

Gemeente Albrandswaard I Bezoekadres I Hofhoek 5 I 3176 PD Poortugaal
Griffie Albrandswaard | Gemeente Albrandswaard
Tel : +31620211368 | E-mail : e.v.d.matten@albrandswaard.nl
Werkdagen: ma-di-do

