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Onderwerp: Eenmalige financiële bijdrage Eurocup Delfzijl 2018
Korte inhoud: Eurocup Delfzijl heeft gevraagd om een bijdrage van de gemeente in de kosten voor de
aanschaf van een kunstgrasveld. De raad wordt voorgesteld hiervoor een bedrag van € 17.000 beschikbaar
stellen.
Delfzijl, 10 oktober 2017
Aan de raad
Voorstel
Wij stellen uw raad voor een bedrag van € 17.000 beschikbaar stellen voor de aankoop van het voetbal
kunstgrasveld ten behoeve het evenement Eurocup 2018. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit het
begrotingsprogramma 7 "Samenlevingszaken, taakveld Sport".
Aanleiding
De organisatie Eurocup te Delfzijl heeft een verzoek bij ons college ingediend om een financiële bijdrage van
€ 17.000 in de kosten van de aanschaf van een nieuw kunstgras voetbalveld.
De totale investering bedraagt € 50.000.
Door sponsoring van de NAM en SNS heeft Eurocup Delfzijl een bedrag van € 33.000 gegenereerd. Voor het
overige bedrag van € 20.000 wordt een bijdrage van de gemeente gevraagd.
Stichting Eurocup Delfzijl is in 2012, als voetbaltoernooi voor professionele voetbalorganisaties uit Nederland
en Europa, doelgroep jeugd van 10 tot en met 12 jaar, opgezet door twee jonge inwoners van Delfzijl.
Zij hadden en hebben de ambitie om met een topvoetbaltoernooi, de gemeente Delfzijl op de kaart te zetten
en de inwoners van de regio een prachtig evenement te bieden.
Met inmiddels 5 edities achter de rug staat die doelstelling nog steeds als een huis. Het evenement is in 2017
bezocht door 5500 bezoekers.
Eurocup Delfzijl wil impact hebben in de regio, zowel door een topevenement te bieden als door sporters en
niet-sporters te activeren en mobiliseren.
Daartoe organiseert Eurocup Delfzijl behalve het hoofdtoernooi, het scholieren toernooi, de regiocup voor
selectie elftallen, een toernooi voor lagere elftallen en het Walking Football toernooi voor 60+.
Argumenten
De eerste 5 edities van Eurocup Delfzijl hebben plaats gevonden in de Brede School Noord in Delfzijl. In de
sporthal van de Brede School Noord werd, speciaal voor dit evenement, een kunstgrasveld met boarding
aangelegd. Dit geeft het evenement een unieke uitstraling. Tijdens de laatste editie bleek dat de Brede School
Noord niet meer voldeed. De maximale capaciteit van toeschouwers werd bereikt. Ook de veiligheid van
deelnemers en bezoekers waren een punt van aandacht.
Tevens bleek dat de overige gebruikers, huurders van kantoren, overlast ondervonden van het evenement.
Eurocup Delfzijl gaat daarom verhuizen naar een locatie met meer mogelijkheden, namelijk een loods van
Wijne en & Barends in de haven van Delfzijl. Op deze nieuwe locatie wordt het mogelijk meer publiek te
ontvangen en daarmee een grotere maatschappelijke impact te bewerkstelligen.
De aandacht in lokale en landelijke media die Eurocup Delfzijl elk jaar krijgt draagt bij aan een positief imago
van de gemeente Delfzijl en zet tevens de regio positief op de kaart. RTV Noord zendt traditiegetrouw uit vanaf
de locatie. Daarnaast besteden regionale kranten en nieuwswebsites aandacht aan het evenement. Ook FC
Groningen zendt elk jaar een reportage uit over het toernooi.

Aanpak/uitvoering/
Na beschikbaarstelling van het bedrag van € 17.000 zal het kunstgrasveld worden gekocht.
Financiële dekking
De financiële bijdrage van € 17.000 kan worden gedekt uit het begrotingsprogramma 7 "Samenlevingszaken,
taakveld Sport".
Bijlagen
• Verzoek Eurocup om een financiële bijdrage;
• Motie raad 26 januari 2017 inzake evenement Eurocup.
Burgemeester en wethouders van Delfzijl,
burgemeester.
(G. Beukema)
secretaris.
(P. Leeuw)

Behandeld door H.J. Boer, tel. (0596) 63 91 38
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De raad van de gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2017

besluit:

•

een bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van het kunstgrasveld ten behoeve
van het evenement Eurocup Delfzijl 2018 en dit bedrag ten laste te brengen van het
begrotingsprogramma 7 "Samenlevingszaken, taakveld Sport"..

Delfzijl, 2 november 2017

De raad voornoemd,

voorzitter.
(G. Beukema)

griffier.
(O. Rijkens)

