
sVerlofdag

verzilveren
voor fe club'
Onvermoeibare lobby voor fiscale
ryaitqegel wa4rmee werknemers hun
club firi-ancieel kunnen steurlen.

door Bert Hellegers ldee sluit aan bij initiatief NOC NSF
NOC+NSF is een actie gestart om sportclubs meer finan-
ciële armslag te geven. Met oud-schaatser Erben Wenne-
mars en hockeyster Minke Booii als boegbeelden roept
NOC*NSF op ïe club niet in ziin hemd te laten staani.
Sportclubs hehbenhet momenteel lastig door kortingen
op subsidies en teruglopende inkomsten, aldus NOC*NSF,
dat mensen opÍoept ideeën aan te dragen voor verbetering
van onder andere de financiële situatie van clubs.
,,Ons plan sluit daar prima bii aan", constateert Geert Jan
Bittink.,,Als NOC*NSF en aangesloten sportbonden het
omarmen hebben we meer kans dat er eindeliik voldoen-
de politieke steun voor komt." Bittink hoopt tevens op
steun van bekende Nederlanders en (voormalige) topspor-
ters voor ziin politieke lobby. (Informatie www.Steun-
JeClub.nl. Reacties: info@steunieclub.nl)

Verenigingen hebben mo-
menteel moeite de eindjes
aan elkaar te knopen. Ge-
meenten moeten de broek-
riem aanhalen en daarVan
voelen óók (sport)clubs de
píjn.Ze worden gekort op
subsídies of moeten meer
betalen voor huur van ac-
commodaties. Tegeliik
wordt van verenigingen ver-
wacht datze meer maat-
schappelijke activiteiten
ontplooien en biivoorbeeld
hun complex ook voor bui-
tenschoolse opvang open
stellen. Het betekent dat
veel clubs niet ontkomen
aan het uitstellen van
nieuwbouwplannen en ver-
hoging van de contributie.
De alarmerende geluiden
van (sport)bestuurders
geeft Geert Jan Bittink nieu-
we energie, toch weer een
poging te wagen de landelii-
ke politiek achter het plan
van zijn stichting Steun-
leClub te krijgen.
Het idee van de Diepenhei-
mer komt erop neer werkne-
mers de mogelijkheid te ge-
ven jaarlijks een verloftlag
bij de werkgever in te leve-
ren en de bruto loonwaarde
van die dag, belastingvrij be-
schikbaar te stellen aan een

vereniging of goed doel
naar keuze.
Daartoe zijn veel werkne-
mers bereid, is de overtui-
ging van Bittink. Hii gaat
daarbij af op de uitkomst
van diverse onderzoeken.
Het zou clubs een geweldig
perspectief bieden, veÍze-
kert Bittinb die in zijn en-
thousiasme spreekt in sport-
termen van'Olympisch
goud, maar dan in klinken-
de munt'.
Hij rekent voor: ,,Uit de on-
derzoeken blijkt dat dertig
procent van de beroepsbe-
volking bereid is een ver-
loftlag in leveren voor zijn

club of een goede doel. We
hebben in Nederland omge-
rekend zo'n 5,5 milioen full-
time arbeidsplaatsen. Het
gemiddelde bruto dagloon
is ongeveeÍ L7o euro. Dus
dat betekent dat op deze ma-
nier jaarliiks zss miljoen eu-
ro beschikbaar zou komen
voor clubs."
Hij heeft de mogelijke op-
brengsten ook berekend per
provmcle en gemeenten.
,,Voor Overijssel zou het
gaan omL7,2 miljoen euro,
voor de regio TWente om
9,4 mÍljoen euro, voor En-
schede om2,4 miljoen euro
en de Hofvan TWente om

543.ooo euro."
Met dergelijke ciifers pro-
beert hij al vele jaren vol-
doende politieke steun voor
de benodigde fiscale maatre-
gel te krijgen. Nog steeds te-
vergeefs, hoewel het idee al
sinds de lancering in 1999
behalve door sportbestuur-
ders, óók door diÈrse lande-
liike politici wordt omarmd.
Het resulteerde enkele' ke-
ren in vragen aan de staats-
secretaris van Financiën en
overleg in de commissie Fi-
nanciën. Uiteindeliik strand-
den alle pogingen omdat op-
eenvolgende bewindslieden
van Financiën te veel beren
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'Olympisch goud,
maar dan in
klinkende munt'

I Geert Jan Bittink (midden) en Hennie Ardesch van Federatie Enschedese Voetbalclubs (rechts) probeerden
vorig jaar PvdA-voorman Diederik Samsom voor plan SteunJeClub te winnen. foto Robert Hoetink

op de weg zagen.
Daar verwijst ook minister
Henk Kamp naar in zijn be-
antwoording van de brief
van Bittink in augustus.
Kamp was destijds met de
overige kabinetsleden in
zijn en Bittinks woonplaats
voor overleg bijeen. ,,Was
natuurlijk mooi geweest als
het belastingvrij verzilveren
van een verloftlag voor je
club in het Akkoord van Die-
penheim was opgenomen",
stelt Bittink lachend vasr.
Het ministerie van Financi-
ën ziet ten onrechte veel na-

delen, meent Bittink. ,,Daar
vinden ze dat de bestaande
regeling periodiek aftrekba-
re giften voldoende moge-
liikheden biedt, dat ons
idee te ingewikkeld zou
zíjn om in het belastingsys-
teem te verwerken en dat er
risico bestaat op misbruik.
Verder voorzien ze budget-
taire problemen. Maar wij
vinden dat die argumenten
niet kloppen, ongeloofwaar-
dig zijn. De vergelijking
met de regeling periodiek aÊ
trekbare giften gaar biivoor-
beeld mank. Bij die regeling

is hoe dan ook sprake van
een uitgave ten laste van
het besteedbaar inkomen.
Bij het verzilveren van ver-
loftlagen niet. Dat is iuist
ook de grote kracht van ons
plan. Verder klopt het niet
dat Financiën denkt inkom-
sten mis te lopen. Sterker
nog: het geld dat via de ver-
zilvering van verloftlagen
beschikbaar komq wordt
door het verenigingsleven
juist in het economische
verkeer gebracht en zal di-
rect leiden tot extra belastin-
ginkomsten."


