
5 september 2014

In het kader van de binnenkort te nemen beslissingen over investeringen in sportaccommodaties wil de 
fractie van de NAP weten hoe de accommodaties op dit moment zijn geregeld  bij de plaatselijke 
sportverenigingen. We willen graag een overzicht van de volgende informatie:

Welke verenigingen zijn er in Albrandswaard, hoeveel leden hebben ze en hoeveel subsidie krijgen ze 
van de gemeente? Hoe zijn de verenigingen gehuisvest (op eigen locatie/een zelfstandige locatie 
gehuurd van de gemeente/huur van uren in een gemeentelijke sportruimte/huur van uren in een locatie 
van derden/geen locatie). Indien de vereniging de locatie huurt van de gemeente: wordt de locatie 
onderhouden door de gemeente of door de vereniging zelf?

We stellen ons voor dat bovenstaande informatie in een eenvoudige tabel kan worden geleverd:

Naam 
vereniging

Aanta
l leden

Subsidie

bedrag

Huisvesting Onderhoud

Aikido Nooit 
subsidie 
aangevraagd. 
Aikido RAS, 
WCR en 
Bushi-dojo

Huur accommodatie WCR onderhoudt haar 
sportzaal zelf

De gemeente 
onderhoudt de 
gemeentelijke sportzalen

Badminton 
BCN Rhoon

2011 voor 
het laatst 
subsidie 
aangevraagd

Huur accommodatie bij 
gemeente

gemeente

Badminton 
BZN 
Poortugaal

Nooit 
subsidie 
aangevraagd

Huur accommodatie bij 
gemeente

gemeente

Badminton 
BC Portland

Aanvraag 
2014 nog 
niet binnen

Huur accommodatie bij 
gemeente

gemeente

Biljartver. 
SWC Rhoon

Nooit 
subsidie 

?? ??



aangevraagd

Boks- en 
conditievereni
ging 
Albrandswaar
d

In 2011 voor 
het laatst 
subsidie 
aangevraagd

Huur accommodatie bij 
gemeente

gemeente

Bridge Club 
Bridge-Inn 
Poortugaal

28 €    350,00 Huurt accommodatie Brinkhoeve wordt door 
gemeente onderhouden 
overige accommodaties 
die gehuurd worden zijn 
in eigendom van derden

Bridgeclub ’t 
Centrum 
Rhoon

23 €    350,00 Huurt accommodatie Brinkhoeve wordt door 
gemeente onderhouden 
overige accommodaties 
die gehuurd worden zijn 
in eigendom van derden

Bridgeclub De 
Stokpaartjes

184 €    450,00 Huurt accommodatie Brinkhoeve wordt door 
gemeente onderhouden 
overige accommodaties 
die gehuurd worden zijn 
in eigendom van derden

E&S 
Turnsport 
Rhoon

145 €    981,00 Huurt accommodatie bij 
gemeente 

gemeente

Golfclub 
Oude Maas

Aanvraag 
2014 nog 
niet binnen

Eigen accommodatie op grond 
NRIJ

zelf

Gymverenigin
g Albrand

54 €    350,00 Huurt accommodatie bij 
gemeente 

gemeente

Hengelsportve
reniging 
‘Pluimpie

228 €    841,00 Pacht viswater Gemeente, waterschap

Honkbal 
Portland 
Poema’s 

In 2011 voor 
het laatst 
subsidie 
aangevraagd

Huurt accommodatie in 
Rotterdam

??

Koersbal 
ANBO

Nooit 
subsidie 
aangevraagd.

Huurt accommodatie ??



PV Luchtpost Nooit 
subsidie 
aangevraagd

Eigen accommodatie zelf

PSV 
Poortugaal

468 €  3.200,00 Eigen kantine- en 
kleedaccommodatie 

Velden worden gehuurd bij 
gemeente

Gemeente onderhoudt 
velden

Ruiter en 
Paardensport 
Rhoon e.o.

In 2012 voor 
het laatst 
subsidie 
aangevraagd

Huurt accommodatie bij 
gemeente

zelf

SV Het 
Trefpunt

In 2011 voor 
het laatst 
subsidie 
aangevraagd

Huurt accommodatie bij derde ??

Sportinstuif 74 €    350,00 Huurt accommodatie bij 
gemeente

gemeente

Sportver. 
Rood Wit 
Albrandswaar
d (RWA)

218 €  1.416,00 Eigen kantine- en 
kleedaccommodatie 

Velden worden gehuurd bij 
gemeente

zelf

Sportver. 
WCR

In 2011 voor 
het laatst 
subsidie 
aangevraagd

Eigen kantine- en 
kleedaccommodatie 

Velden worden gehuurd bij 
gemeente

Gemeente onderhoudt 
velden

Stichting 
SPAL

In 2011 voor 
het laatst 
subsidie 
aangevraagd

?? ??

Tennis

TV LTC 
Rhoon

Aanvraag 
voor 2014 
nog niet 
binnen

Eigen accommodatie op grond 
gemeente

zelf



Tennis

TV Poortugaal

Aanvraag 
voor 2014 
nog niet 
binnen

Eigenaccommodatie op grond 
gemeente

zelf

V.V. Oude 
Maas

Aanvraag 
voor 2014 
nog niet 
binnen

Eigen kantine- en 
kleedaccommodatie 

Velden worden gehuurd bij 
gemeente

Gemeente onderhoudt 
velden

V.V. Rhoon 465 €  2.659,00 Eigen kantine- en 
kleedaccommodatie 

Velden worden gehuurd bij 
gemeente

Gemeente onderhoudt 
velden

WSV 
Poortugaal

 44 €   350,00 Eigen accommodatie op terrein 
NRIJ

zelf

WSV Rhoonse 
Grienden

In 2012 voor 
het laatst 
subsidie 
aangevraagd. 
Aanvraagfor
mulier 2014 
toegezonden, 
maar is nog 
niet binnen.

Eigen accommodatie op terrein 
NRIJ

zelf

IJsclub 
Poortugaal

Nooit 
aanvraag 
ontvangen

Eigen zelfstandige 
accommodatie 

zelf

Zwembad 
Rhoon

Uit mijn 
hoofd in 
2010 voor 
het laatst 
subsidie 
toegekend

Eigen accommodatie zelf

Daarnaast is er een aantal verengingen die  voor 2014 nog geen aanvraag hebben ingediend, maar dit 
in het verleden wel hebben gedaan:



1. Badminton Club Netwerk Rhoon. Club heeft in 2011 voor het laatst subsidie aangevraagd; 29 
leden met bedrag € 429,00

2. Badminton Club Portland. Club heeft voor het laatst in 2013 subsidie gekregen voor 33 leden. 
Bedrag € 424,00.

3. Boks- en conditievereniging Albrandswaard. Heeft in 2011 voor het laatst subsidie 
aangevraagd; 69 leden met bedrag Є 658,00

4. Golfclub Oude Maas. Heeft voor het laatst in 2013 gekregen. 120 leden (senior en jeugdleden) 
met bedrag € 236,00

5. Honkbalvereniging Portland Poema’s. Heeft in 2011 voor het laatst subsidie aangevraagd; 46 
leden met bedrag € 651,00 (incl. vergoeding gehandicapten)

6. Paardensportvereniging LR&PC Rhoon e.o. Heeft in 2012 voor het laatst subsidie 
aangevraagd en gekregen; 23 leden met bedrag € 1.139.- (incl. 40-jarig jubileum van € 750,00
)

7. R.K. Sportvereniging WCR. Heeft voor het laatst in 2011 subsidie aangevraagd en gekregen; 
145 leden met bedrag € 1.053,00

8. Schietsportvereniging Het Trefpunt. Heeft te weinig leden uit Albrandswaard. Heeft vanaf 
2012 geen aanvraag meer ingediend

9. Stichting SPAL. Heeft in 2011 voor het laatst subsidie aangevraagd en gekregen; kan de 
ledenaantallen niet geven (zitten in doos in archief i.v.m. papiervrij werken). Subsidiebedrag 
in 2011 was € 985.-.

10. Tennisvereniging LTC Rhoon. Heeft voor het laatst in 2013 subsidie aangevraagd en 
gekregen; 330 leden met bedrag € 1.474.-. 

11. Tennisvereniging Poortugaal. In 2013 voor het laatst subsidie aangevraagd en gekregen; 
ledenaantallen ook in doos archief of in oud verseon, totaal 88 jeugdleden en dan nog 
seniorleden (beneden aantal 100)

12. V.V. Oude Maas. Heeft in 2013 alleen voor een zaalvoetbaltoernooi een aanvraag gedaan van 
€ 350.-

13. WSV Rhoonse Grienden. In 2012 voor het laatst aanvraag gedaan en gekregen. Bedrag € 
250.-. Aantal leden ook in doos archief.


