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Nieuw offensiefe

'Belangrijk'

Hennie Kuiper, oud-wielrenner:.
,,Het,is belangrijk dat de sport ziin
plaqts' in de samenleving.h_oudt,
het vormt de mens. Deze actie kan
veel geld opleveren en dan wordt
ineens heel veel mogelijk. lk hoop
dat de overheid het idee een kans
biedt, al was het bij wijze van
proef voor een aantal jaren. Want
wie niet waagt, die niet wint en
dat geldt niet alleen in de sport."

'Dat is het|
Jacco Eltingh en Paul Haarhuis,
tennissers: ,,Af ên toe krijg je iets
ohder ogen waarvan je zegt: dat is
het! Het SteunjeClub-initiatieÍ is
zo'n voorbeeld. Met de charme
van eenvoud en effect."

'Een stimulans'
Chantal Beltman, wielrenster uit
Slagharen: ,,Dit is een goed
initiatieí een stimulans voor alle
(sport)verenigin gen. Hopelijk
wordt alsnog binnen afzienbare
tijd overeenstemming bereikt met
de overheid over de fiscale
aspecten. Een droom, een doel!
Initiatiefnemers, geef niet op!"

'Muziek in de oren'
Syb van de Ploeg, {e Friese zanger
(voorheen van De Kast):
,,SteunjeClub heeft mijn
sympathie, oindat het ook pleit \
voor muziekvcrenigingen,
zangkoren en amateurtoneel.
SteunjeClub klinkt mij als muziek
in de oren."

Initiatiefnemer houdt
stug vol; verloftlag
verzilveren voor ie club.

door Bert Hellegers
MARKETO - Vasthoudendheid kan
hem niet worden ontzegd. Geert
lan Bittink blijft strijden voor
extra inkomsten voor (sport)vere-
nigingen. De Markeloër nam àl in
1999 het initiatief voor de stichting
SteunjeClub.nl. Sindsdien pro-
beert hij in politiek Den Haag ge-
noeg steun te krijgen voor zijn
idee, dat hij als :simpel en doeltreÊ
fend' typeert.
,,Geef de mogelijkheid jaarlijks een
verlofclag belastingvrij te verzilve-
ren voor een vereniging of goed
doel naar keuze. Dat kan jaarlijks
r3o miljoen euro opleveren, een ge-
weldige stimulans voor het vereni-
gingsleven in Nederland", meent
Bittink. Het geld kan volgens hem
worden gebruikt voor heel uiteen-
lopende doeleinden: bekostiging
van multifunctionele speelveldjes
in de wijk, opleiding en begelei-
ding van ieugdig sporttalent, speel-
toestellen voor de buurtvereni-
glng,,evenementen in het dorp of
muziekinstrumenten voor de har-
monie.
In de afgelopen jaren is zijn plan
qm rmd door (top)sporters en
overkoepelende organisaties als
NOC*NSF, Nederlandse Organisa-
tie Vrijwilligerswerlg Grote Clubac-
tie, vakbond FNV, stichting Samen-
leving & Bedrijf en Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Maar
rond het Haagse Binnenhof krijgt
hij nog steeds geen voet aan de
grond. Vooralsnog wil hij van opge-
ven niets weten.
Bittink, die een communicatie- en
spoqgoradviesbureau runt, begint
een nieuw'offensief Het moment
is niet toevallig gekozen. ,,Het Be-
lastingplan zoog komt in Den
Haag aan de orde." De komende
dagen kunnen TWeede Kamerle-
den, ministers en staatssecretaris-
sen flyers in de bus verwachten.
Daarin heeft hii de voordelen van
zijn initiatief nog eens op een rij
gezet. In gesprekken met onder an-
dere de Kamerleden lohan Rem-

Jaarlijks een verlofdag belasting-
vrij verzilveren. Dat kan elk jaar
130 miljoen euro opleveren. Vol-
gens Bittink een geweldige stimu-
lans voor het verenigingsleven.

kes (\rVD) en Pieter Omtzigt
(CDA) heeft hij al massagewerk
verricht.
Bittink heeft de indruk dat beide
politici veel voor zijn plan vbelen,
maar de reactie van de in Hengelo
woonachtige Omtzigt is voorzichti-
ger. ,,Ik ben van harte voorstander
van mogelijkheden om financiële
steun aan clubs aantrekkeliiker te
maken", aldus Omtzigt. ,,Ik sta
sympathiek tegenover het plan
van Bittinlg maar er zitten wel de
nodige haken en ogen aan. Dat
heeft eerder ook het ministerie
van Financiën aangegeven. Bii Fi-
nanciën zijn ze bang dat als je giÊ
ten aftrekbaar maakt. dat dan ook
contributie wordt afgetrokken. Er
kleven aan het idee meer complica-
ties. Het kan bijvoorbeeld gevolgen
hebben als ie werkloos wordt.



uqr, Kan JaarnJKS. r3o muloe\ yro apLeveren, een gweuaw snmutans yoor nef,
Vefenlgmgsleyen ln NedeflLfld.' GeertJan Bittink over de voordelen van SteunJeclub.

De Twentsche Col

van Steunteclub

Ggert Jan Bittink van stichting SteunJêclub.nl. ,,De mogelijkheid van periodiek aftrekbare giften is voor veel mensen te ingewikkeld." fotb George Nusmeii

Want als je een dag inlevert, kan
je uitkering ook lager uitvallen.
Dan gaat het wel om vijf pÍocent
van ie salaris."
,,Onzín", reageert Bittink, die op.
merkt: ,,Ik vind het vreemd dat po-
litici bliikbaar de essentie van ons
plan niet kunnen of willen begrij-
pen. Mensen leveren geen salaris
in voor hun club. Op een dag dat
ze normaal verlof hebben, werken
ze ten behoeve van hun club. Het
biedt ook aan mensen die eigen-
lijk geen geld kunnen missen toch
de mogelijkheid door extra werku-
ren hun vereniging Íinancieel te
steunen. En geluiden dat de fiscus
inkomsten mist, gaan niet op. Het
gaat om werken in plaats van een
verloftlag, waarvoor anders niet be-
taald zou ziin en waar dus ook
geen belasting over zou worden be-
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taald. Door het ministerie is me
ook vaak gewezen op de mogelijk-
heden die er al bestaan ou basis
van periodiek aftrekbare giften.
Maar dat is veel te ingewikkeld. De
realiteit is dat mensen niet massaal
naar een notaris stappen om voor
een periode van vijfjaar giften aan
clubs te regelen."
Hij hoopt toch TWeede Kamerfrac-
ties van zijn gelijk te kunnen over-
tuigen. En als dat niet lukt? Dan is
zijn plan niet definitief van de
baan, verzekert hij. Hoogstens
houdt hij zich een paar jaartjes rus-
tig. ,,De politiek vervangt elke ter-
miín. Als er een club met andere
mensen in Den Haag zit, zullen
we zeker een nieuwe poging wa-
gen. Want", benadrukt hij, ,,dit
plan is gewoon goed voor het vere-
nigingsleven in dit land."

Alternatief met zelfde effect is ook prrma'

CDA'er Pieter Omtzigt staat niet onwelwillend tegenover het initia
tief van Markeloër Geert Jan Bittink, maar voelt meer voor ziin ei
gen plan schenkingen aan (sport)clubs aantrekkelijker te maken. Sa
men met partiigenoot |oop Atsma hield hii onlangs een pleidoc
om schenkingen oferfenissen aan sportverenigingen vrii te steller
van belastingheffing.
Daarover heeft het tweetal, zoals in deze krant berichq schriftelifk
vragen gesteld aan staatssecretarissen De Jager (Financiën) en Bus
semaker (Volksgezondheid Welzijn en Sport).
Geert fan Bittink vindt dat een vergelijking met ziin plan niet op
gaat. ,,Als er alternatieven zijn met hetzelftle effect zullen we di
van harte ondersteunen, maar het voorstel van Omtzigt en Atsm
gaat er van uit dat ie al geld beschikbaar hebt."
,,Het sterke punt van ons plan vinden we juist dat je geen clain
legt op je inkomsten en je het dus niet direct in ie portemonne
voelt. fe werkt een dag extra om,zodoende je club te ondersteu
neÍI."


