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Bericht, 30 juni 2011:  

€ 237.000.000 of niets? : massale steun voor initiatief SteunJeClub.nl.  

Multifunctionele speelveldjes in de wijk, muziekinstrumenten voor de harmonie, een 
jeugdhome bij je club, speeltoestellen voor de buurtvereniging, een gift aan een goed 
doel, de organisatie van een evenement in het dorp, aanstelling van gediplomeerde 
jeugdtrainers, tal van nieuwe initiatieven vanuit het verenigingsleven……er is zoveel 
mogelijk! 
 
De bereidheid van de Nederlandse bevolking om een verlofdag in te leveren (= een dagje 
extra te werken) en het loon van die dag beschikbaar te stellen aan een vereniging of 
goed doel naar eigen keuze is onverminderd groot.  
De resultaten van een representatief onderzoek door bureau PanelWizard/Amsterdam 
maken duidelijk dat maar liefst 31% (juni 2008:28%) van de werknemers op deze wijze 
wel een club of goed doel wil steunen, 25% weet het nog niet en 44% doet niet mee. 
Nederland telt  circa 4.500.000 fulltime banen (parttime banen hierin verwerkt). Op basis 
van het onderzoek zouden 1,4 miljoen verlofdagen ingeleverd worden. Het bruto dagloon 
bedraagt gemiddeld € 170. De actie kan tot een bedrag van circa € 237.000.000 
opleveren. 

Heel veel geld als (mede) financieringsbron voor tal van (maatschappelijk relevante) 
projecten ter ondersteuning van het streven naar integratie, buitenschoolse opvang, 
leefbaarheid in de wijk en continuïteit van verenigingsactiviteiten. 

De stichting SteunJeClub.nl pleit al jarenlang voor een fiscale maatregel die het mogelijk 
maakt om de verlofdagen belastingvrij te verzilveren. Waarom belastingvrij? Om het voor 
werkgevers simpel te houden in de administratieve verwerking en om werknemers te 
stimuleren tot deelname. Het Ministerie van Financiën wil geen medewerking verlenen. 
Hoewel verschillende politici eerder positief reageerden op het idee ontbreekt tot op 
heden de absolute politieke wil om de gevraagde fiscale maatregen te effectueren. 
SteunJeClub merkt daarover op dat de Staat direct vrijwel geen belastinginkomsten 
misloopt (nu worden de dagen immers als verlofdagen opgenomen). Indirect wordt zelfs 
flink bijgedragen aan de Staatskas omdat verenigingen bijv. de plaatselijke aannemers 
inschakelen bij het renoveren van het verenigingsgebouw, jeugdtrainers aanstellen, enz.  

66% (2008: 64%) van de Nederlandse beroepsbevolking vindt dat de overheid de door 
SteunJeClub gevraagde fiscale vrijstelling moet verlenen, 24% heeft daarover geen 
mening en slechts 10% is tegen de bepleite fiscale maatregel. 

SteunJeClub.nl koos op de 3e dinsdag van september 2008 voor het SteunJeClub-
koffertje als symbool voor de bereidheid van de beroepsbevolking om verlofdagen te 
verzilveren. De Staatssecretaris van Financiën (thans Minister van Financiën) heeft de 
sleutel in handen om het aanbod van de beroepsbevolking toegankelijk te maken voor 
het verenigingsleven. Bij aangetekend schrijven werd hem daartoe in september 2008 
ook daadwerkelijk de sleutel van het SteunJeClub-koffertje toegestuurd.  
Slechts het ‘ja’- woord van Financiën scheidt het verenigingsleven van een aanzienlijke 
extra inkomstenstroom en kwaliteitsimpuls.   
 
Het volledige correspondentiedossier stichting SteunJeClub.nl-Ministerie van Financiën 
(1999 – heden) is online in te zien:  
 
http://steunjeclub.blogspot.com  
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Tess von Piekartz(l) en Susan Stevelink(r ) van Pollux uit Oldenzaal (A-league volleybal) 
met het SteunJeClub-koffertje, symbool voor de bereidheid van de beroepsbevolking om 
verlofdagen te verzilveren ten bate van het verenigingsleven.  

Hoe nu verder?  

SteunJeClub ontvangt regelmatig positieve reacties op de eenvoud van het concept. 
Mensen vragen ook om een nieuwe poging te wagen de fiscale vrijstelling alsnog te 
verkrijgen. In de loop van de jaren zijn er verschillende werkgevers geweest die kenbaar 
maakten deelname van het personeel aan een dergelijke actie te willen stimuleren en te 
‘belonen’. Dat laatste dan door elke ingeleverde dag in waarde te verdubbelen. 

SteunJeClub zal zich niet opnieuw schriftelijk tot Financiën wenden. De argumenten zijn 
uitgewisseld (zie correspondentiedossier). Het gaat uiteindelijk om de politieke wil! Het 
maatschappelijk draagvlak voor het initiatief is er. 

SteunJeClub stelt de uitkomsten van de enquete 2011 beschikbaar aan de politieke 
partijen.  De dames/heren politici, volksvertegenwoordigers, zijn aan zet. De 
beroepsbevolking heeft zich (opnieuw) uitgesproken. 

Nadere informatie: Geert Jan Bittink – stichting SteunJeClub.nl – mobiel          
06 2219 6414:  www.steunjeclub.nl ;  http://steunjeclub.blogspot.com 
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Enquête, juni 2011. 

Na eerdere vergelijkbare onderzoeken in 2006 en 2008 (voor de Financiële 
crisis/recessie) vond onlangs opnieuw een representatief onderzoek plaats onder de 
beroepsbevolking. Dat gebeurde door het bureau Panelwizard uit Amsterdam. 

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat nog steeds een breed maatschappelijk 
draagvlak bestaat voor het initiatief van de stichting SteunJeClub.nl. 

Heel veel mensen zijn bereid tot deelname aan de actie.  

Een samenvatting van de opvattingen naar politieke partij (basis uitkomst 2e 
Kamerverkiezingen 2010). 

Stelling nr 1:  

Ik ben bereid een verlofdag te verzilveren voor een club/goed doel naar keuze. 

Stelling nr 1 Eens Geen mening Oneens 
 % % % 
    

CDA 29,8 24,6 45,6 
PvdA 38,9 24,7 36,4 
VVD 28,4 24,7 46,9 
SP 36,7 22,4 40,9 
PVV 26,5 22,4 51,1 

Groen Links 56,3 18,8 24,9 
D’66 48 12 40 

Christen Unie 37,5 18,8 43,7 
    

Mensen niet 
gestemd 

20,6 31,6 47,8 

Stelling nr 2:  

De overheid moet de gevraagde fiscale vrijstelling verlenen. 

Stelling nr 2 Eens Geen mening Oneens 
 % % % 
    

CDA 64,9 17,5 17,6 
PvdA 72,7 19,5 7,8 
VVD 58 25,9 16,1 
SP 71,4 20,4 8,2 
PVV 69,4 18,4 12,2 

Groen Links 78,2 9,4 12,4 
D’66 68 20 12 

Christen Unie 43,7 50 6,3 
    

Mensen niet 
gestemd 

62,5 30,9 6,6 

  


