
Wethouder maakt zich grote zorgen over ‘ wanbetaler’ AGOVV 
Wethouder Fokko Spoelstra maakt zich grote zorgen over AGOVV. Hij zegt de amateurvoetbalclub het afgelopen half 

jaar meerdere malen te hebben gemaand om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. AGOVV heeft inmiddels 
twintigduizend euro betalingsachterstand. 

Spoelstra uit zijn zorgen in de aanloop naar de algemene ledenvergadering van AGOVV, vanavond op sportpark Berg 
en Bos. Die vergadering staat in het teken van een machtsstrijd die momenteel gaande is binnen de club. Daarin staat 

het huidige bestuur onder leiding van Hans Ekelmans tegenover een groep onder leiding van ondernemer Ronald 
Kort. Het zittende bestuur wil AGOVV’s schulden afbouwen. De oppositie wil ‘vernieuwen’ en ‘ investeren’. Dat wil 

zeggen dat de schulden oplopen. 

Richting gemeente heeft AGOVV verplichtingen vanuit de lening waarmee het kunstgrasveld kon worden aangelegd. 
Een bedrag van 130.000 euro moet in twaalf jaar worden terugbetaald. Doordat ook andere clubs dat doen, stroomt 

het fonds weer vol en kunnen andere vereniging ook geld lenen om kunstgras aan te leggen. AGOVV is echter met de 
terugbetaling gestopt, zegt Spoelstra, en ook voor onderhoud wordt niet meer betaald. 

De wethouder zegt ‘creatief te willen meedenken’ met het zittende bestuur, dat wel wil afbetalen, maar door 

financiële problemen nog geen oplossing ziet. Mocht duidelijk worden dat een nieuw bestuur niet wil betalen, dan zal 
beslaglegging volgen, zegt de wethouder. Bovenaan staat voor Spoelstra de wens dat op Berg en Bos voetbal wordt 

gespeeld. De situatie is echter complex, met een amateurafdeling die voor de huur van het kunstgras geld tegoed 
zegt te hebben van de proftak, die op haar beurt onder curatele staat van de KNVB en de amateurs niet betaalt. 

Spoelstra wil voorkomen dat voetbal verdwijnt en ongewenste scenario’s in werking treden. 
 

Nieuw bestemmingsplan AGOVV wordt alsnog minder ruim 
Het nieuwe bestemmingsplan voor AGOVV zal na meer dan tachtig ingediende bezwaarschriften worden aangepast. 
Dat zegt wethouder Spoelstra. Omwonenden hadden geklaagd dat het gepresenteerde plan ook ongewenste 

ontwikkelingen mogelijk maakt. 

Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om mogelijk te maken dat de amateurs en profs van AGOVV op de huidige plek 
actief blijven. Dat het na de bezwaarschriften wordt aangepast is om te voorkomen dat er onverwacht bijvoorbeeld 

een overdekte kartbaan of een soort Center Parcs zou kunnen komen. 
Sinds onder meer de proftak van AGOVV plannen bekend maakte om een meerderheidsbelang te verkopen aan een 

onbekende partij die echter niet de zeggenschap zou krijgen - het plan ging niet door wordt er kritisch gekeken naar 

wat er rondom de club gebeurt. De vraag is welke motieven mensen hebben om geld te steken in de club. 
Een doemscenario voor de gemeente zou zijn dat AGOVV ter ziele gaat en vanuit de zakelijke achterban het 

sportcomplex op andere wijze wordt ingevuld. Spoelstra zegt niet te kunnen inschatten welke motieven mensen 
hebben om geld in de club te stoppen en hij volgt de machtsstrijd binnen de club dan ook met grote interesse. 

Hans Ekelmans begrijpt de zorgen bij de wethouder. De voorzitter van de amateurclub hoopt dat de leden het bestuur 

steunen in het beleid niet meer schulden te maken. De amateurclub heeft in zes jaar tijd ruim drie ton weggesaneerd, 
zegt hij. Sinds een half jaar komt er echter geen geld van de profs meer binnen. 
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