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Benschopse sportclubs vrezen het loodje te leggen bij korting subsidie
KARIN VERHOEF
BENSCHOP • De Benschopse vol-
leybalvereniging Bevoc is bang niet
te kunnen voortbestaan als ze met
ingang van 2014 flink wordt gekort
op de gemeentelijke subsidie. Dit
geldt ook voor andere verenigingen.
,,We komen nu al 3500 euro te-

kort. We kunnen niet meer rondko-
men met een lagere subsidie,’’ liet
penningmeester Verbree weten bij

de begrotingsbehandeling. De club
heeft, zoals veel andere, te maken
met een teruglopend ledental.
Bij binnensportverenigingen is dit

landelijk een trend. Bevoc probeert
nieuwe leden te werven door op
scholen kennismakingstrainingen te
verzorgen, maar dit blijkt niet vol-
doende. Extra sponsoring vinden is
moeilijk en de zaalhuur blijft struc-
tureel stijgen. Eerder al heeft de ta-

feltennisvereniging in Benschop het
loodje gelegd.

TERUGSCHROEVEN
De gemeente Lopik ziet zich ge-
noodzaakt haar welzijnssubsidies
vanaf 2014 terug te schroeven. In
2013 behouden clubs en instellingen
de subsidie die ze nu hebben, omdat
ze hun subsidie een jaar van tevoren
(vóór 1 april) moeten aanvragen.

De nieuwe, meer sobere subsidie-
verordening gaat het jaar daarna in.
Er wordt nog gediscussieerd over
hoe de kortingen worden ingevuld.
,,Alle subsidieontvangers worden
gehoord en hun inbreng wordt mee-
genomen,’’ aldus wethouder Ina de
Korte.
De gemeenteraad houdt begin de-

cember een informele vergadering
over de lokale sociale agenda.

Vogtländer geniet in IJsselstein
vooral bekendheid vanwege de
speelfilm ‘Arnouds Tijdreis’, die hij
maakte ter gelegenheid van de vie-
ring IJsselstein 700 jaar stad. Maar
de afgelopen vijf jaar maakte hij al
regelmatig gratis films voor plaatse-
lijke instellingen en initiatieven
zoals de IJsselsteinloop, scholen en
sportverenigingen.
Ditmaal richt hij zich nadrukke-

lijk op bedrijven en instellingen die
(al dan niet, omdat ze maatschappe-
lijk verantwoord willen onderne-
men) zich inzetten voor goede doe-
len.

REISKOSTEN
,,Ik zie al veel bedrijven en instellin-
gen die dit doen, maar de promotie
van de goede doelen kan effectiever.
Voor de kosten hoeven ze het niet te
laten: ik stel de creativiteit en de ar-
beid van mijn team met een basis-
pakket aan camera- en geluidsopna-
meapparatuur ter beschikking. Al-
leen extra kosten, zoals reis- en ver-
blijfkosten, zijn voor de aanvrager.
Ik zou daarom graag mensen willen
oproepen om de bedrijven of instel-
lingen waar zij werken en/of waar-

van zij weten dat die bepaalde goede
doelen steunen, eens te attenderen
op deze mogelijkheid van samen-
werking voor dat goede doel.’’
De films worden niet volgens een

vast format gemaakt, maar opmaat.
,,Daarbij wil ik net als bij mijn an-
dere opdrachten ‘van buiten naar
binnen’ kijken. Hoe kijken mensen
tegen de bedrijven en goede doelen
aan en op welke manier kun je daar
zonodig verandering in brengen?’’
Vogtländer ziet namelijk te vaak

dat mensen vooroordelen hebben.

,,Zo’n film kan ertoe bijdragen dat
die worden weggenomen.’’ De IJssel-
steiner wil wel dat het om erkende,
betrouwbare goede doelen gaat. ,,Ik
ga me niet inzetten voor onduide-
lijke zelfverklaarde goede doelen en
misschienmaak ik het ene jaar geen
en het andere jaar twee of drie
films.’’ Ook mag er nadrukkelijk
geen commercieel doel mee worden
gediend. ,,Daarmee wordt het een
bedrijfsfilm en ga ik concurreren
met filmbedrijven die zich op dat
marktsegment richten.’’

Vogtländer wil jaarlijks zo’n tien
procent van zijn tijd eraan besteden.
Hij benadrukt dat het aanbod geldt
voor bedrijven en instellingen uit de
hele regio, niet alleen uit IJsselstein.
Met zijn films wil Vogtländer ook
zelf een bijdrage leveren aan een be-
tere wereld. ,,Het maken van deze
films geeft ons veel voldoening. Hoe
groter het maatschappelijk belang,
des te beter.’’ Bedrijven die geïnte-
resseerd zijn, kunnen via de site van
Vogtländer een aanvraag indienen:
www.tailormadevisions.nl.

Vogtländer: ‘Promotie kan veel effectiever’

Filmer voor goed doel
IJSSELSTEIN • De IJssel-
steinse regisseur en pro-
ducent Robbert Vogtlän-
der (49) wil bedrijven of
instellingen die zich voor
het goede doel inzetten,
helpen. Ter promotie van
zijn gedachtegoed biedt
hij aan dat zijn productie-
bedrijf ‘op maat’ een gra-
tis film maakt.

PETER BEKKERING

Robbert
Vogtländer:
‘Het maken
van deze
films geeft
ons veel vol-
doening. Hoe
groter het
maatschap-
pelijk belang,
des te beter.’
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Gezondemannen en vrouwen ≥ 60 jaar gezocht

Beroerte is een veel voorkomende ziekte. Om
hierover meer te weten te komen doen we in het
UMC Utrecht onderzoek. Voor dit onderzoek
zoeken wij gezonde mannen en vrouwen boven
de 60 jaar waarbij we 1 keer een scan van de
hersenen mogen maken in combinatie met een
ademhalingsproef.

Duur van het onderzoek: 1h10 minuten
Planning gebeurt in overleg, vanaf januari 2013

Vergoeding: VVV-bon t.w.v. €20,- en
reiskostenvergoeding

Drs. Jill De Vis
!: j.devis-2@umcutrecht.nl
!: 088 75 508 46
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Politiek maakt
zich hard voor
Leergeld
Politiek IJsselstein wil Stichting
Leergeld niet laten vallen. Een be-
nodigde subsidie van 40.000 euro
om te kunnen voortbestaan, moet
onderdeel zijn van het minimabe-
leid.
GroenLinks, SP en PvdA stellen

voor een werkgroep in te stellen en
in januari een thema-avond te be-
leggen over de toekomst van deze
stichting. Dit idee kreeg donderdag-
avond alle steun uit de raad bij de
behandeling van de begroting 2013.
Volgens Hans Lappee van Groen-
Links kunnen in zo’n opzet ook al-
lerlei gebieden aan de orde komen
waarmee Stichting Leergeld raak-
vlakken heeft, zoals WMO, vrijwilli-
gerswerk, sport, educatie en partici-
patie. De Stichting Leergeld vindt
dat elk kind van 4 tot en met 18 jaar
moet kunnen meedoen aan sport of
aan activiteiten van school. Ze
schiet in IJsselstein jaarlijks zo’n 120
gezinnen te hulp, wanneer voorzie-
ningen als bijzondere bijstand of U-
pas niet toereikend zijn of wanneer
een gezin in een schuldsaneringstra-
ject zit. Daarmee hoopt de stichting
sociale uitsluiting van het kind te
voorkomen. Leergeld heeft voor
2013 een subsidie van 40.000 euro
aangevraagd. Wanneer deze niet
wordt toegekend, moet de stichting,
die inmiddels haar reserves aan-
spreekt, over ruim een halfjaar haar
activiteiten staken. Wethouder Rob
de Vries benadrukte dat subsidie al-
leen mogelijk is als de raad financi-
ële dekking in de begroting vindt.

NIEUWEGEIN

Fiets en brommer
frontaal op elkaar
Een 12-jarige jongen uit Houten en
een 64-jarige man uit Vianen zijn
donderdagmiddag gewond geraakt
bij een frontale botsing op het fiets-
pad van de Plettenburgerbaan.
De jongen wilde op zijn fiets een

paar fietsers inhalen en botste toen
frontaal op de hem tegemoetko-
mende bromfietser. Deze raakte ge-
wond aan een heup en het gezicht.
Hij ging met de ambulance naar het
St. Antonius. De fietser liep letsel in
zijn gezicht op en kon zich niks van
de aanrijding herinneren. Hij is met
de ambulance naar het UMC ge-
bracht. ROMANI000


