
Geachte leden van de raad, 

 

In de aankondiging werd al aangegeven namens wie ik hier sta, maar ik vind het 

belangrijk om dat nogmaals te herhalen. Ik sta hier als voorzitter van de 

voetbalvereniging Lemelerveld en spreek ook namens de volleybalvereniging de 

Bevers en handbalvereniging Auto van Ewijk/LHC.  De voorzitters van beide 

verenigingen zijn vanavond hier ook aanwezig in verband met de behandeling 

van dit punt. 

 

En dat past precies binnen de constructie die we in Lemelerveld hebben omarmd 

in een weliswaar gezamenlijke sportkantine, maar die in beheer is bij één 

paracommerciële rechtspersoon, namelijk de voetbalvereniging Lemelerveld. 

Een constructie waar alle partijen momenteel zeer content mee zijn en die de 

gemeenschappelijke sportbeleving in Lemelerveld enorm stimuleert. Staat u mij 

toe om onze variant even toe te lichten.  

 

De voetbalvereniging is eigenaar en beheerder van de sportkantine. De leden van 

de twee andere verenigingen en hun gasten zijn van harte welkom, maken 

gebruik van de aanwezige faciliteiten, leveren indien nodig kantinemedewerkers 

en ontvangen een jaarlijkse vergoeding als compensatie voor de eigen 

inkomstenderving. Een constructie die door de gemeente Dalfsen tijdens de 

aanpassing van ons sportcomplex van harte werd toegejuicht.  

De naam voetbalkantine hebben we gewijzigd in sportkantine en een groot deel 

van sportend Lemelerveld ontmoet elkaar in de kantine, langs de sportvelden en 

in de sporthal. Op dit moment kunnen we dan ook spreken van een win-win-win 

situatie. 

 

En dan nu ons probleem met de huidige verordening. 

 

Omdat volgens de concept verordening in art. 2: 34b, lid 3 wordt aangegeven dat 

het verboden is om bijeenkomsten te houden waarbij alcoholhoudende drank 

wordt verstrekt aan personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van 

de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken, zouden wij als beheerder van 

de sportkantine geen alcohol mogen schenken aan leden van handbal en 

volleybal.  

 

U begrijpt dat dit onze overeenkomst tussen de drie sportverenigingen onder 

druk zet. Ik verzoek u dan ook, mede namens de volleybalvereniging en de 

handbalvereniging, om de verordening zo aan te passen dat er ruimte is voor de 

“Lemelerveldse variant”, waarbij het mogelijk is om ook aan andere leden dan de 

eigen leden te kunnen schenken. Een optie zou kunnen zijn om de burgemeester 

ook de mogelijkheid te geven om ontheffing te laten verlenen op lid 3. 

 

 

 



 

Een ander punt waar ik aandacht voor vraag is het aanvragen en verkrijgen van 

een ontheffing. In de verordening wordt middels een ontheffing ruimte geboden 

voor die gevallen waarin de schenktijden geen recht doen aan de sportactiviteit. 

In Lemelerveld speelt het vertegenwoordigende team van de volleybalvereniging 

De Bevers de wedstrijden pas om 19.00 uur. Ook worden er wedstrijden van de 

handbalvereniging ingepland worden op zaterdagavond. Met andere woorden, 

we spreken hier over een groot aantal ontheffingen voor die zaterdagavonden. 

 

Een ontheffing aanvragen is een oplossing, maar deze krijgt voor Lemelerveld 

dan bijna een structureel karakter. Bovendien is ontheffing vragen nog geen 

garantie dat deze ook wordt daadwerkelijk tot stand komt. Ik breng de woorden 

van de burgemeester tijdens de voorlichtingsavond in herinnering, waarin hij 

aangaf dat ontheffingen slechts sporadisch zullen worden verleend.  

 

Ik verzoek de raad daarom ook om er op toe te zien dat deze ontheffing ook 

daadwerkelijk wordt verleend, waarbij uiteraard onze voorkeur uitgaat naar een 

structurele ontheffing c.q. het opnemen in de verordening. 

 

Tot slot wekt de datum van inwerkingtreding onze verbazing op. Ik begrijp dat 

de organisatie van het toezicht tijd kost en nog niet geheel is ingeregeld op 1 

januari 2014 en dat hiervoor een overgangsperiode een optie is.  

Maar in het kader van eenduidige handhavingscommunicatie richting onze jeugd 

zou ik in overweging willen geven om toch 1 januari 2014 als datum vast te 

stellen en deze ook te communiceren. Dit maakt het voor onze mensen achter de 

bar een stuk duidelijker en levert geen discussie op over het omslagmoment.   

M.b.t. de handhaving waarbij de gemeente een rol heeft kan ik mij wel 

voorstellen om hier de komende maanden enige coulance in te betrachten.  

 

Gisterenmiddag kreeg ik nog een vraag van de tennisvereniging Lemelerveld of 

ze nog konden reageren of aansluiten bij onze inspraakactie. In verband met 

interne wisselingen binnen de kantinecommissie hebben ze de gevolgen van 

deze nieuwe verordening nog niet helemaal scherp gekregen. Ik moest hierop 

ontkennend antwoorden, maar heb wel beloofd om hun signaal mee te nemen 

naar uw commissie. Bij deze dus.  

 

Leden van de raad, 

 

Zoals reeds verwoord in onze zienswijze naar aanleiding van de oorspronkelijke 

concept verordening, vragen we om maatwerk teneinde lokale afspraken te 

integreren in gemeentelijke richtlijnen. Zo’n 1300 Lemelerveldse sporters en 

hun achterban rekenen op u om hierop toe te zien.  

 

Dank u wel. 


