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Samenvatting
Kader sportbeleid periode 2008 – 2011
1. Inleiding
De belangstelling voor sport en bewegen is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel bij de
Nederlandse bevolking als ook in de politiek. Sport en bewegen zijn activiteiten waar veel mensen
plezier aan beleven en hebben maatschappelijk belangrijke functies. Sport en bewegen leveren een
belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en aan de arbeidsproductiviteit. Zo blijken
lichamelijk actieve werknemers minder te verzuimen en sneller te herstellen na uitval.
Lichamelijke inactiviteit vormt één van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Inactiviteit
kan worden beschouwd als één van de grootste risicofactoren voor vroegtijdige sterfte aan hart en
vaatziekten en het optreden van tal van andere chronische aandoeningen bijvoorbeeld obesitas.1
2. Algemene doelstelling sport in Veenendaal
De algemene doelstelling van de gemeente Veenendaal is het bevorderen van breedtesport en het
scheppen van mogelijkheden voor sport en bewegen. Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom
is het beleid van de gemeente op het volgende gericht:
Het creëren van een sport- en beweegaanbod voor de Veenendaalse bevolking, zodat een ieder
naar voorkeur en mogelijkheden aan sport kan deelnemen. Uiteraard in overeenstemming met
de mogelijkheden (zowel ruimtelijk, financieel als gebaseerd op draagvlak).
Het bevorderen van de breedtesport, in samenhang met het uit te voeren accommodatiebeleid,
stelt individuen en/of groepen in staat om een hoog niveau te bereiken. Hoewel topsport niet het
primaire doel van de gemeente is en er geen apart beleid op wordt gevoerd, behoort het wel tot
de aandachtsgebieden en gaat er een voorbeeldfunctie vanuit naar de breedtesport. Daarnaast
heeft (top)sport waarde als recreatieobject. De gemeente heeft tevens een belang in het
bevorderen van de organisatie van (top)sportactiviteiten uit het oogpunt van recreatie en
imagoversterking.
De gemeente kent vervolgens meerdere rollen ten aanzien van sport en bewegen, te weten:
- voorwaardenscheppend;
- ondersteunend en
- stimulerend.
Voorwaardenscheppend
De gemeente schept voorwaarden om te kunnen sporten en bewegen. Zo is bijvoorbeeld de realisatie
van sportaccommodaties (algemene sporthallen, gymnastieklokalen en specifieke buitensportterreinen)
een gemeentelijke taak. Voor Veenendaal Oost is er vastgesteld dat er een sporthal en twee
gymnastieklokalen gerealiseerd moeten worden. Het beheer en de exploitatie van alle gemeentelijke
sportaccommodaties wordt door de gemeentelijke afdeling Sport & Accommodaties uitgevoerd.
Ondersteunend
De gemeente ondersteunt bestaande en nieuwe sportinitiatieven, bijvoorbeeld die van de
sportverenigingen. Daarbij is de autonomie en zelfstandigheid van de verenigingen het uitgangspunt. De
gemeente ziet het als haar taak om de deskundigheid van het kader van de sportverenigingen te
bevorderen. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen, heeft de gemeente oog voor
ontwikkelingen in de sport en ondersteunt incidenteel en projectmatig in deze. Ook de
sportsubsidieregelingen (onder andere de jeugdsportsubsidie) vallen hieronder.
1

TNO – Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2004 / 2005
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Stimulerend
De gemeente springt in op ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld sport voor ouderen, mensen
met een beperking, allochtonen en de jeugd. Het stimuleren van nieuwe activiteiten en het stimuleren
van groepen Veenendalers die nog niet of nauwelijks sport bedrijven rekent de gemeente tot haar taak.
3. Sportbeleid 2008 – 2011: bepaling kader
Als uitgangspunt voor het sportaanbod 2008 – 2011 hebben wij ervoor gekozen dat het huidige
ambitieniveau en de succesvolle activiteiten vanuit de periode 2002 – 2007 gehandhaafd dienen te
blijven. Daarnaast worden de activiteiten vanuit de BOS aanvraag in dit plan geïntegreerd zodat er
één plan ontstaat voor de periode 2008 – 2011.
Het aanbod laat zich onderverdelen in een drietal categorieën en vormt het beleidskader voor de
periode 2008 - 2011:
- Sportstimulering;
- Ondersteuning sportverenigingen en
- Organisatie en communicatie.
3.1. Sportstimulering
Doelstelling
Het creëren van een sport- en beweegaanbod voor de Veenendaalse bevolking, zodat een ieder naar
voorkeur en mogelijkheden aan een beweegactiviteit of sport kan deelnemen.
Sportstimulering valt uiteen in twee deelterreinen:
1. het doelgroepenbeleid dat zich voornamelijk richt op ouderen, jongeren, gehandicapten, chronisch
zieken en allochtonen en
2. het sportbuurtwerk; hierbij wordt sport enerzijds als middel gebruikt om de leefbaarheid in de
speerpuntbuurten te vergroten en anderzijds de wijk kennis te laten maken met diverse takken
van sport. Het sportaanbod wordt verzorgd in samenwerking met de sportverenigingen, de wijken buurtraden, scholen (o.a. activiteiten in het kader van de Brede School), sportbuurwerker en
andere instellingen.
3.2. Ondersteuning sportverenigingen
Doelstelling
Het gemeentelijk sportbeleid is gericht op het scheppen van voorwaarden waardoor het functioneren
van sportverenigingen wordt verbeterd.
Goed functionerende sportverenigingen zijn een belangrijke voorwaarde voor het bevorderen van de
sportdeelname. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat de verenigingen tegen twee
soorten problemen aanlopen bij hun functioneren: enerzijds op het gebied van de organisatie van de
vereniging en anderzijds op het gebied van uitvoerende werkzaamheden. Voor wat betreft het
verbeteren van het functioneren van de vereniging is een breed scala aan ondersteuningsaanbod
aanwezig. Verenigingen blijken vaak niet in staat zelf een passend aanbod bij hun hulpvraag te
vinden. Dit vergt een extra tijdsinspanning, die veel verenigingen, gezien het toch al beperkte aantal
actieve vrijwilligers, niet kunnen opbrengen. Sportservice Veenendaal ondersteunt (als sportloket
binnen Veenendaal), de verenigingen hierin vraaggericht.
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3.3. Organisatie en communicatie
Doelstelling
Het informeren van sportverenigingen over de wijze waarop zij ondersteuning vanuit de gemeente
Veenendaal kunnen krijgen en het benaderen van de sportverenigingen over hun rol en
mogelijkheden bij het vergroten van de sportparticipatie van de Veenendaalse bevolking.
3.3.1. Organisatie
Basis voor ons werken is professionaliteit. De benodigde kennis, ervaring en affiniteit is ruimschoots
aanwezig. Dit leidt tot het continue ontwikkelen van een producten- en dienstenpakket dat aansluit bij
maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag vanuit de verenigingen. Daarnaast bestaat er veel
aandacht voor kwaliteitsverbetering van onze huidige producten. De wijze waarop wij zijn
georganiseerd, is de basis om direct op allerhande ontwikkelingen in te spelen.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat wij op “de drempel” staan om onszelf verder te
professionaliseren. De loketfunctie van Sportservice Veenendaal moet verder geoptimaliseerd
worden.
3.3.2. Communicatie
Informatieverstrekking vraagt om een gestructureerde aanpak. Informatie moet op de juiste plaats
terecht komen. Verenigingen krijgen vaak (te) veel informatie. Van belang is te weten wat de
verenigingen van ons verwachten met betrekking tot de communicatie. Een “doelgroepgerichte”
communicatie is nog niet volledig gerealiseerd. Vanuit de veelheid aan kennis, die aanwezig is en die
we hopen te vergaren bij onze verenigingen, kunnen wij nog meer werken aan een gevarieerd pakket
van producten en diensten, dat toegespitst is op de specifieke wensen van de verschillende
doelgroepen (vraaggericht aanbod). Dit zal leiden tot het differentiëren van een productaanbod naar
doelgroepen: er ontstaan dan verschillende segmenten met eigen kenmerken en een min of meer
eigen productaanbod. Maatwerk in plaats van confectie. Wij spelen hiermee tevens in op de
ontwikkelingen vanuit het programma “Andere Overheid”, waarbij de gemeente inspeelt op de vraag
van de klant, werkt aan een hogere mate van tevredenheid bij de klant en de klant de gemeente (in dit
geval Sportservice) gemakkelijk weet te vinden.
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4. Financieel kader

Met de financiële dekking (exploitatiebegroting sport, de subsidie Buurt – Onderwijs – Sport impuls en
het restant van de voorziening breedtesport) kunnen wij aan het voorgestelde plan (sportstimulering,
verenigingsondersteuning en organisatie en communicatie) uitvoering geven. Dit plan zet de
ingeslagen koers van Sportservice Veenendaal voort.
De personele kosten voor de uitvoering van de activiteiten en onderzoek worden binnen de bestaande
formatie van Sportservice Veenendaal opgevangen.
De totale uitgave voor de uitvoering van de breedtesport voor de periode 2008 – 2011 bedragen €
855.991 (exclusief personeellasten). De deelnemersbijdragen worden voor deze periode geraamd op
€ 167.601,--. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met KWINK om uitvoering te
geven aan sport binnen de naschoolse opvang. Hiervoor ontvangen wij voor de periode 2008 – 2011
in totaal € 30.000,--. Daarnaast wordt er van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
voor deze periode voor de invoering van het project Buurt, Onderwijs en Sport (dit programma is
geïntegreerd in de notitie “Veenendaal in beweging”) voor € 200.000,-- aan subsidie ontvangen. In de
productenraming is voor de periode 2008 – 2011 een bedrag van € 24.915 opgenomen voor het
jeugdsportfonds. In de productenraming is voor de periode 2008 – 2011 in totaal € 345.622,-opgenomen voor de uitvoering van breedtesport en sportstimulering. De activiteiten die hier binnen
worden uitgevoerd maken onderdeel uit van dit plan. Over de periode 2002 – 2007 hebben wij op de
uitvoering van de breedtesportimpuls € 90.669,-- overgehouden. Dit overschot is gestort in een
voorziening. Wij stellen voor hiervan een bedrag van € 87.853,-- in te zetten voor de uitvoering van de
breedtesport voor de periode 2008 – 2011. Het restant ad. € 2.816,-- vloeit terug naar de algemene
middelen.
Begroting breedtesport 2008 - 2011
Uitgaven Bijdrage
Bijdrage Subsidie Jeugds. fonds Sport
Voorziening Baten
totaal
deelnemers NSO
VWS
exploitatie
exploitatie breedtesport totaal
€ 855.991 € 167.601 € 30.000 € 200.000 €
24.915 € 345.622 € 87.853 € 855.991
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Inleiding
“Veenendaal in beweging!”
In maart 1998 heeft de Raad de nota "Een leven lang sporten in Veenendaal" vastgesteld. In deze
nota wordt de stand van zaken en de beleidsvoornemens met betrekking tot sport en recreatie in
Veenendaal beschreven. Het betreft hier algemeen sportbeleid.
Aansluitend op deze nota verscheen de notitie “Breedtesport in Veenendaal”. Deze notitie is een
verdieping van "Een leven lang sporten in Veenendaal", maar beperkt zich tot de breedtesport2. Deze
notitie, met daarin de activiteiten beschreven, is ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) voor een subsidie. Wij hebben voor de periode 2002 – 2007 een subsidie van
€ 476.334 ontvangen. In 2007 hebben wij weer een plan ingediend bij VWS in het kader van de
subsidieregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS). Deze aanvraag is voor 50% gehonoreerd door
VWS, waardoor wij jaarlijks (2008-2011) een subsidie van € 50.000 ontvangen. Een groot aantal
ingezette activiteiten vanuit de breedtesportimpuls gaat door onder de nieuwe subsidieregeling Buurt,
Onderwijs en Sport (BOS).
Om het sportbeleid verder te ontwikkelen is het van belang te overwegen of deze activiteiten volstaan
om de gemeentelijke doelstellingen te bereiken. Dit beleidsplan is voor ons tevens een werkplan voor
de periode 2008 – 2011.
Het is een prachtige kans voor de gemeenteraad om – als uiteindelijk besluitvormend orgaan - door
haar instemming het belang van sport en bewegen te onderstrepen en hier haar bijdragen voor de
komende vier jaar aan te geven. Het beleidsplan biedt de gemeente Veenendaal een mooie uitdaging
voor de komende vier jaar. “Veenendaal in beweging!” Een uitdaging, maar ook een opdracht aan ons
allen om hieraan een steentje bij te dragen. En daarmee aan het motto voor de komende
beleidsperiode.
Leeswijzer
In hoofdstuk 1 worden enkele wetenswaardigheden weergegeven.
Hoofdstuk 2 bevat een oriëntatie op de beleidsperiode 2002 – 2007. Door middel van een analyse
wordt teruggekeken op deze periode en dan met name op de onderdelen ondersteuning
sportverenigingen, sportstimulering en de gekozen organisatie en communicatie.
Hoofdstuk 3 bevat een oriëntatie op het heden en worden ontwikkelingen en trends beschreven.
In hoofdstuk 4 zijn, vanuit de uitgevoerde analyses, de “programma’s” bepaald voor de komende vier
jaar.
In hoofdstuk 5 worden de activiteiten gekoppeld aan de beschikbare financiële middelen.

2

Breedtesport omvat alle vormen van sport met uitzondering van de professionele sportbeoefening en
topsport.
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1. Gemeente Veenendaal: enkele wetenswaardigheden
1.1 Bevolkingsopbouw
De gemeente Veenendaal telt op 1 januari 2007 61.703 inwoners. De huidige bevolkingsopbouw van
de gemeente Veenendaal laat een evenredige verdeling zien van de leeftijdsgroepen 0–19 jaar, 20–
39 jaar en 40 – 59 jaar. De leeftijdsgroep 60 jaar en ouder blijft met 18% hierbij achter. In
onderstaande diagram staat de verdeling weergegeven.
De landelijke prognose is dat de constante bevolkingsgroei vanaf 2005 is afgenomen met gemiddeld
31.000 per jaar. De verwachting is dat tussen 2030 en 2040 de omvang van de Nederlandse
bevolking zal gaan afnemen. Daar waar de bevolking groeit, is dit met name onder de groep oudere
Nederlanders (70 jaar en ouder). Deze stijging komt dan met name door de langere
levensverwachting van de ouderen.3
Gezien de bevolkingsopbouw van de gemeente Veenendaal is het reëel om deze ontwikkeling door te
trekken naar onze gemeente. De komende jaren zal de bevolkingscategorie 60 jaar en ouder
aanzienlijk gaan groeien, waardoor ook de gemeente Veenendaal niet ontkomt aan het proces van
vergrijzing. Van het totaal aantal inwoners zijn er in Veenendaal 6.393 inwoners met een andere
nationaliteit dan de Nederlandse. In het toekomstgericht totaal aanbod van sport- en
beweegactiviteiten moet met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden.

6 0 - 79
15%

80 - >
3%
0 0 - 19
2 7%

4 0 - 59
28%
20 - 39
2 7%

Diagram 1: Bevolkingsopbouw gemeente Veenendaal (procentueel) per 1 januari 2007

1.2 Sportservice Veenendaal….. een afdeling in beweging!
De gemeentelijke organisatie bestaat uit een drietal sectoren. Sportservice Veenendaal is onderdeel
van de sector Maatschappelijke Ontwikkelingen / afdeling Sport & Accommodaties. Sportservice
Veenendaal neemt een centrale plaats in binnen de plaatselijke sportwereld. De afdeling functioneert
al jaren als het sportloket van de gemeente. Sportverenigingen en inwoners, maar ook commerciële
aanbieders kunnen hier terecht voor vragen op het gebied van accommodaties, sportstimulering,
sportaanbod, verenigingsondersteuning en subsidies. Met name de breedtesportimpuls heeft hieraan
bijgedragen.

3

SCP – rapportage sport 2006
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1.3 Sportservice Veenendaal….. deel van het geheel!
Op onderdelen heeft dit beleidsplan een bredere impact dan alleen op het beleidsterrein Sport. Een
voorbeeld hiervan is de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de nota lokaal
gezondheidsbeleid en de rol die de sport hierin speelt. Dit vraagt om samenspraak en samenwerking
met andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Ook al is de gemeentelijke organisatie
georganiseerd vanuit een aantal gescheiden organisatieonderdelen, staat het buiten kijf dat deze
organisatieonderdelen elkaar nodig hebben en moeten samenwerken. Het spreekt voor zich dat in
deze afstemming over en weer rekening wordt gehouden met de doelstellingen van alle betrokken
partijen.
1.4 Sportraad Veenendaal..... het adviesorgaan!
De Sportraad bestaat uit 5 leden en kiest een voorzitter uit haar midden. Vanuit Sportservice
Veenendaal wordt de Sportraad ambtelijk ondersteund in de vorm van het voeren van het
secretariaat. De Sportraad komt gemiddeld 10 keer per jaar bijeen.
De rol van de Sportraad is als volgt verwoord:
Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan B&W over zaken ten aanzien van sport in de
meest algemene/ruime zin van het woord
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2. Een oriëntatie op de periode 2002 – 2007
2.1 Inleiding
De kracht van sport4
Achter het woord ‘sport’ gaat een unieke wereld schuil. Miljoenen mensen beleven plezier aan sport
en zijn hierbij betrokken; niet alleen als beoefenaar en supporter, maar ook als vrijwilliger of
professional. Door de niet aflatende betrokkenheid en bevlogenheid van mensen is de sport het
belangrijkste sociale verband van onze huidige samenleving. Ondanks de voortschrijdende
individualisering lukt het om, ieder weekend weer, duizenden mensen op de been te krijgen die de
sportbeoefening en competitie mogelijk maken. Er is waarschijnlijk geen andere omgeving denkbaar
waar zoveel mensen elkaar ontmoeten. Rond de sport vormen zich hechte, sociale netwerken en
zelforganisaties, steunend op de vrijwillige inzet van betrokken mensen, die zich soms verder
ontwikkelen tot maatschappelijke en zelfs professionele organisaties. In dit fijnmazige netwerk van
vrijwilligersorganisaties - een schoolvoorbeeld van hoe de ‘civil society’ kan functioneren - schuilt de
grote kracht van de sport.
Sport is dus niet langer een doel op zich, maar wordt meer en meer ingezet als instrument om bij te
dragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Sport is gezond, verbetert de leefbaarheid en
draagt bij aan het welzijn van de bevolking. Dit zien we ook terug in landelijk en provinciaal beleid,
waarbij aandacht is voor sportstimuleringsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de tijdelijke
stimuleringsregelingen van de Breedte Sport Impuls (BSI) of het project Buurt, Onderwijs en Sport
(BOS).
De gemeente Veenendaal heeft in de periode 2002 – 2007 een gericht doelgroepenbeleid gevoerd,
waarbij zij zich vooral richt op de jeugd tot 12 jaar, allochtonen, ouderen (55+) en mensen met een
beperking.
In dit hoofdstuk kijken we “in de spiegel” en staan stil bij de uitgevoerde of geïnitieerde activiteiten.
2.2 Interne analyse
In onze terugblik op de jaren 2002 – 2007 richten wij ons op de volgende onderdelen:
- Ondersteuning sportverenigingen
- Sportstimulering
- Organisatie en communicatie
Deze onderdelen komen overeen met de notitie “Breedtesport in Veenendaal”.
2.2.1

Ondersteuning sportverenigingen

In het kader van verenigingsondersteuning heeft Sportservice in de periode 2002 – 2007 jaarlijks
diverse themabijeenkomsten naar aanleiding van vragen van verenigingen of naar aanleiding van
nieuwe ontwikkelingen georganiseerd. Onderwerpen voor themabijeenkomsten zijn bijvoorbeeld
public relations, sponsoring, vrijwilligersbeleid, Sport en discriminatie, Sportbob en EHBO.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de sterke punten en de aandachtspunten voor
toekomstige activiteiten. Een gedetailleerde uitwerking hiervan is terug te vinden in de rapportages
breedtesport 2002 – 2007.

4

Ministerie van VWS – beleidsbrief “De kracht van sport” – 15 oktober 2007
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Sterke punten
Vraaggerichte themabijeenkomsten / cursussen
lopen goed (EHBO / vrijwilligersbeleid).

Loketfunctie en website www.veenendaalsport.nl
vanuit Sportservice is tot stand gekomen.
Sportverenigingen weten Sportservice goed te
vinden.
2.2.2

Aandachtspunten
De wensen / knelpunten vanuit sportverenigingen
zijn nog niet voldoende bekend
De provinciale sportservice organisatie, SMN,
verleent te weinig vraaggericht aanbod.
Loketfunctie van Sportservice kan nog
laagdrempeliger.

Sportstimulering

De gemeente Veenendaal heeft in de periode 2002 – 2007 een gericht doelgroepenbeleid gevoerd,
waarbij zij zich vooral richt op de jeugd tot 12 jaar, allochtonen, ouderen (55+) en mensen met een
beperking. Deelname aan sportactiviteiten kan plaatsvinden in georganiseerd verband, dat wil zeggen
binnen verenigingen, in anders-georganiseerd verband, of ongeorganiseerd. Uitgaande van het doel
te stimuleren dat mensen lichamelijk actief zijn, dient het beleid op stimulering van sport binnen alle
drie de verbanden gericht te zijn. Het accent ligt echter op het stimuleren van het georganiseerde
sportaanbod omdat goed functionerende sportverenigingen een belangrijke voorwaarde zijn voor het
bevorderen van sportdeelname. Daarnaast bieden zij ook een belangrijk sociaal kader. Onderstaande
tabel geeft een overzicht van de sterke punten en de aandachtspunten voor toekomstige activiteiten.
Een gedetailleerde uitwerking hiervan is terug te vinden in de rapportages breedtesport 2002 – 2007.
Sterke punten
Doorlopende laagdrempelige sportactiviteiten. In
speerpuntbuurten verlopen deze goed voor de
groep 6 – 12 jaar (wekelijks 7 activiteiten).
Er is een samenwerking met de Brede School
voor aanbod van sportactiviteiten (na school).
Er is een grote behoefte aan het programma ASV
Extra (ongeveer 180 kinderen nemen jaarlijks
deel).
Structureel behoefte aan een gedifferentieerd
sportaanbod voor de genoemde doelgroepen 9zie
opsomming onder 2.2.2. Dit aanbod kan ook
vanuit Sportservice worden geboden.
GALM is een succes, waardoor seniorensport op
de kaart is gezet en de resultaten ruimschoots
worden behaald. Succesfactoren hierbij zijn onder
meer de persoonlijke benadering en de flexibiliteit
van het programma (seniorgames / beweegweek).
Er is een uitstekend netwerk ontstaan voor
aangepast sporten (ketenaanpak). Sport Extra en
de Beweegwijzer zijn hier voorbeelden van.
Zeer veel inactieven zijn door het gevoerde beleid
gaan sporten – bewegen.
Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het
basisonderwijs maken kennis met sport en
bewegen door het programma School en Sport.
Hiermee worden jaarlijks duizenden leerlingen
bereikt.
Er is een goed netwerk via Sportservice tussen

Aandachtspunten
De doelgroep van 12 jaar en ouder wordt niet
bereikt, aangezien hier niet op wordt ingezet.
Sport moet nadrukkelijk onderdeel gaan uitmaken
van de Buitenschoolse opvang.
Het programma ASV biedt ook mogelijkheden
voor de groep 30+ (vraag gestuurd).

Het succes is sterk afhankelijk van gekwalificeerd
kader. Kader is moeilijk te vinden.
Geschikte accommodaties zijn maar zeer beperkt
voorhanden.
Continuering van de activiteiten binnen een
sportverenigingen is lastig.
Het bereiken van deze inactieve doelgroep blijft
lastig.
Reformatorische scholen nemen niet deel aan het
programma School & Sport.
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scholen, gemeente en sportaanbieders.
Sportaanbieders zien het belang van deelname
aan sportstimuleringslessen steeds vaker in en
nemen deel.
Lessen bewegingsonderwijs op het
basisonderwijs worden door het programma
School en Sport (gedeeltelijk) professioneel en
deskundig ingevuld.

Goede koppeling tussen
verenigingsondersteuning en sportstimulering,
zodat programma’s binnen bestaande structuren
kunnen worden voortgezet.
Het programma School en Sport is flexibel zodat
eenvoudig ingehaakt kan worden op de actualiteit
(schaatsclinics, Rabo Dikke Bandenrace).

2.2.3

Sportverenigingen zien het belang van deelname
aan School en Sport niet altijd in. Hierbij valt winst
te behalen voor de sportverenigingen.
Op de basisscholen zijn geen vakleerkrachten
bewegingsonderwijs aanwezig. De kwaliteit van
het bewegingsonderwijs is laag te noemen. Ook
hebben afgestudeerde studenten van de Pabo
geen bevoegdheid meer om bewegingsonderwijs
te geven.
Sportverenigingen hebben hun handen vol aan
bestaande activiteiten. Ondersteuning blijft
noodzakelijk.

Organisatie en communicatie

De gemeente Veenendaal heeft als voornaamste taak het initiëren en de voorbereiding van het
sportbeleid. Daarnaast wordt een aantal activiteiten in de randvoorwaardenscheppende en
uitvoerende sfeer uitgevoerd: onder andere toekenning van jeugdsubsidies aan sportverenigingen,
organisatie van themabijeenkomsten voor sportverenigingen, organisatie van het jaarlijkse Sportgala
en de organisatie en uitvoering van GALM. Sportservice heeft eveneens als taak het beheer,
onderhoud en verhuur van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Organisatie
Sterke punten

Sportservice heeft naast het initiëren en de
uitvoering van het sportbeleid ook het beheer en
exploitatie van de sportaccommodaties onder
zich.
Sport is binnen Sportservice georganiseerd. Dit
heeft als voordelen:
- Korte lijnen
- Herkenbaarheid
- Effectiviteit
- 1 belang
- 1 naam

Aandachtspunten
Fysiek is Sportservice niet bij elkaar
georganiseerd.
Sportservice heeft geen specifieke uitvoerders in
dienst voor activiteiten.

Loketfunctie vanuit Sportservice is nog niet
laagdrempelig genoeg.
Sportservice kan en moet nog beter “gevonden’
kunnen worden.
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Communicatie
Sterke punten
De website van Sportservice wordt goed bezocht.
Alle informatie is digitaal te vinden via de website
www.veenendaalsport.nl.

Aandachtspunten
Niet alle klanten weten de website nog te vinden.
De manier waarop vanuit Sportservice de
databank met verenigingsgegevens actueel wordt
gehouden is een aandachtspunt.

Gemeentepagina en nieuwsbrieven ondersteunen
de activiteiten.
Direct contact met klanten (belangrijk).
Grootschalige media aandacht (belangrijk).
Er liggen kansen binnen de gemeente
Veenendaal om de sport nog breder uit te dragen.
Inspringen op landelijke campagnes (Flash, 30
Sport biedt kansen voor andere beleidsterreinen,
minuten bewegen, heel Nederland danst).
(WMO, volksgezondheid, minimabeleid en
jeugdbeleid).

2.3 Uitkomsten
Met de breedtesportimpuls (BSI) hebben wij een duidelijke en belangrijke stap op de onderdelen
ondersteuning verengingen, sportstimulering en organisatie en communicatie gezet. De BOS-impuls
zorgt voor verdere uitbouw en continuering van deze lijn. Deze worden in hoofdstuk 4 beschreven.
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3. Oriëntatie op het heden
3.1 Inleiding
De belangstelling voor sport en bewegen is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel bij de
Nederlandse bevolking als ook in de politiek. Sport en bewegen zijn activiteiten waar veel mensen
plezier aan beleven en hebben maatschappelijk belangrijke functies. Sport en bewegen leveren
bovendien een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en aan de arbeidsproductiviteit. Zo blijken
lichamelijk actieve werknemers minder te verzuimen en sneller te herstellen na uitval.
Lichamelijke inactiviteit vormt één van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Inactiviteit
kan worden beschouwd als één van de grootste risicofactoren voor vroegtijdige sterfte aan hart en
vaatziekten en het optreden van tal van andere chronische aandoeningen bijvoorbeeld obesitas.5
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij ontwikkelingen en trends die van invloed kunnen zijn op het
sportaanbod.
3.2 Ontwikkelingen & trends
Als we kijken naar onze omgeving, dan nemen we een aantal ontwikkelingen en trends waar, die voor
het gemeentelijk aanbod op sportgebied relevant zijn.
3.2.1

Demografische ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen: verdere vergrijzing en afname van de groei6
De verwachting is dat tussen 2030 en 2040 de omvang van de Nederlandse bevolking af zal gaan
nemen. Waar de bevolking groeit, is dit met name onder de groep oudere Nederlanders. Vormden de
50-plussers in 1950 21% van de bevolking, in 2000 was dit aandeel 30%. In de laatste vijf jaar is dit
aandeel gegroeid naar 34%. Volgens de prognoses zal dit percentage nog verder stijgen, tot rond de
40% in 2030. Deze stijging komt dan met name door de langere levensverwachting van de ouderen,
waardoor vooral het percentage ouderen boven de 80 jaar verder stijgt.
De prognosecijfers voor de Nederlandse bevolking zijn in 2006 naar beneden toe bijgesteld. In de
prognose van 2001 zou Nederland in 2040 17,4 miljoen inwoners hebben. Volgens de nieuwe
prognose telt Nederland in 2030 17,0 miljoen inwoners. Sinds 2001 is er al sprake van een
afnemende bevolkingsgroei. Oorzaken zijn het lagere geboortecijfer en de grotere emigratie van in
Nederland geboren personen. Ten opzichte van 2000 zijn er in 2005 290.000 niet-westerse
allochtonen in Nederland bijgekomen. De verwachting is dat het percentage allochtonen de komende
jaren zal blijven stijgen. In 2005 was 10% van de bevolking van allochtone afkomst, in 2050 is dit
aandeel naar verwachting gestegen tot 17%.
Gemeentelijke ontwikkelingen
De landelijke tendens is ook op gemeentelijke niveau terug te zien. Zo telt de gemeente Veenendaal
op 1 januari 2007 61.703 inwoners. De huidige bevolkingsopbouw van de gemeente Veenendaal laat
een evenredige verdeling zien van de leeftijdsgroepen 0 – 19 jaar, 20 – 39 jaar en 40 – 59 jaar. De
leeftijdsgroep 60 jaar en ouder blijft hierbij achter Ook de gemeente Veenendaal ontkomt niet aan het
proces van vergrijzing. De komende jaren zal de bevolkingscategorie 60 jaar en ouder aanzienlijk
gaan groeien van 10.970 in 2008 naar 11.840 in 2011 (bron CBS). Van het totaal aantal inwoners in
Veenendaal zijn er 6.393 (9%) inwoners met een andere nationaliteit dan de Nederlandse.

5
6

TNO – Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2004 / 2005
Sociaal en Cultureel Planbureau – Rapportage Sport 2006
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In het toekomstgericht aanbod van sport- en beweegactiviteiten moet met deze ontwikkelingen
rekening worden gehouden.
3.2.2

Maatschappelijke ontwikkelingen

In onderstaande paragraaf worden diverse maatschappelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op
de sport in het algemeen en voor Veenendaal in het bijzonder, belicht.
Lifestyle
Sport is onderdeel geworden van een fitte en actieve “lifestyle”. Het staat voor een gezond, succesvol
en verantwoord bestaan. De hoeveelheid vrij besteedbare tijd is gedaald7: er wordt per week meer
gewerkt. Volwassenen hebben het drukker gekregen en gaan zelfs in hun vrije tijd “gejaagd door het
leven”. In de vrijetijdsbesteding heeft zich een verschuiving voorgedaan. Alhoewel in absolute zin
meer wordt gesport, is een “ervaringscultuur” ontstaan: men zoekt nieuwe ervaringen, sensatie en
avontuur. Door een aanvankelijk toegenomen bestedingsruimte en een “vrijetijdsindustrie” die hierop
inspeelt, is de sporter zich ook meer gaan richten op het onderhouden en verfraaien van het eigen
lichaam: de fitness en cosmetische sport. De grootste bedreiging voor de sport lijkt derhalve te
bestaan in het feit, dat de behoefte afneemt aan traditionele sportbeoefening met een accent op
prestatie. In toenemende mate kiest een individu ervoor aan een divers pakket van activiteiten deel te
nemen, maar dan af en toe. Daarmee wordt ook ingeboet op de mogelijkheid het verenigingsleven in
de samenleving te benutten als basis voor sociale vorming. Deze ontwikkeling past bij het
individualiseringsproces, waaraan de samenleving al geruime tijd blootstaat.
Vrijwilligers
Clubs rekenen problemen met het vrijwilligerskader tot hun grootste zorg. Veel verenigingen ervaren
een tekort aan gekwalificeerd kader, aangezien de eisen (onder andere als gevolg van wettelijke
regelgeving) steeds hoger zijn geworden. De hedendaagse vrijwilliger is doorgaans wel hoger
opgeleid, maar deze heeft ook zijn verantwoordelijkheden richting gezin en is dus al druk bezet. Er
bestaat ook minder bereidheid om zich intensief in te zetten voor een club op reguliere en regelmatige
tijden, maar meer om kortlopende en afgebakende klussen voor een club te klaren. Uit een
onderzoek, uitgevoerd door het CBS, blijkt een afname van het vrijwilligerskader tot het jaar 2000.
Vanaf het jaar 2000 lijkt het vrijwilligerskader zich te stabiliseren. Uit het onderzoek van het SCP komt
tevens naar voren, dat er binnen de sportverenigingen de meeste vrijwilligers (procentueel) actief zijn.8
Vrijetijdsbesteding
De afgelopen decennia en met name de afgelopen twintig jaar, is het aanbod van te bezoeken
vrijetijdsvoorzieningen en activiteiten in een snel tempo uitgedijd. Het vrijetijdslandschap is aangevuld
met fitnesscentra, megabioscopen, skihellingen, kartbanen, stadions, kinderparadijzen, kuuroorden,
pretparken en evenementen. De commercialisering van de vrije tijd heeft hierin een belangrijke rol
gespeeld. Een ander voorbeeld is het recreatief winkelen. Zo zijn er de laatste jaren naast de winkels
in de oude stadscentra, steeds meer grootschalige winkelcomplexen aan de rand van de steden
ontstaan. Daarnaast is internet, als vorm van vrijetijdsbesteding, niet meer weg te denken uit onze
samenleving.
Gemeentelijke ontwikkelingen
Landelijke trends zijn ook op gemeentelijk niveau terug te zien. De fitnesscentra floreren als nooit
tevoren. Deze ontwikkeling wordt ook vanuit de gemeente Veenendaal ondersteunt. De komende
jaren wordt er bij het sportcomplex De Vallei een groot fitnesscentrum gerealiseerd.

7
8

SCP, Trends in de tijd 2001
SCP, De sociale staat van Nederland 2007
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De vrijwilligersproblematiek vormt één van de grootste problemen bij de plaatselijke
sportverenigingen. Naast het vinden van vrijwilligers is tevens het vinden van kwalitatief goed
opgeleide vrijwilligers een punt van zorg. Dit geldt eveneens voor de hoeveelheid aan taken die
binnen een vereniging opgevuld moeten worden, te denken aan Arbo, brandpreventie, sociale hygiëne
en verantwoord alcohol gebruik.
Veenendaal is niet enkel en alleen “sportstad” meer. Ook Veenendaal ontwikkelt zich en biedt naast
de traditionele sportvoorzieningen ook steeds meer voorzieningen op het gebied vrijetijdsbesteding.
De schaalvergroting in het recreatief winkelen is hier een goed voorbeeld van.
In tegenstelling tot de geschetste landelijke trend, neemt de deelname aan traditioneel
georganiseerde sport in Veenendaal toe. In tabel 1 is de ontwikkeling van het lidmaatschap van
sportverenigingen in de periode 2000 tot 2007 inzichtelijk gemaakt.
totaal
aangesloten bij een sportvereniging
bevolking
percentage

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
15.688 15.356 15.551 16.063 16.262 16.735 17.061 17.165
60.390 60.669 60.962 61.111 61.381 61.669 61.706 61.703
26%
25%
26%
26%
26%
27%
28%
28%

Tabel 1: ontwikkeling lidmaatschap bij sportvereniging

3.2.3

Politiek- en bestuurlijke ontwikkelingen

Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden, sport verbroedert, sport stimuleert
sportief gedrag. In het coalitieakkoord van de regering Balkenende 4 (7 februari 2007) is dit als volgt
geformuleerd: “Breedtesport is een bindende factor in de samenleving. Daarin komen gezondheid,
veiligheid, overdracht van waarden en normen, integratie en maatschappelijke binding bijeen.
Vanwege deze grote maatschappelijke waarde verdient sport actieve ondersteuning vanuit de
overheid.” Binnen diverse beleidsterreinen wordt het belang van sport aangegeven (sport als middel).
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. De wet geeft
gemeenten de taak inwoners te stimuleren en te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen en mee te kunnen doen in de samenleving. Doelstellingen van de WMO zijn:
- Iedereen in staat te stellen om mee te doen in de samenleving
- Ondersteuning dichter bij de burger regelen
- Zorg dragen voor een langdurige en intensieve AWBZ-zorg
In de WMO worden daartoe 9 prestatievelden onderscheiden. Sport kan met name een bijdrage
leveren aan de doelstellingen van prestatievelden 1, 3, 4 en 5:
- Prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten;
- Prestatieveld 3: het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
- Prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en
- Prestatieveld 5: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van
het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
Nota Tijd voor Sport
Het Ministerie van VWS heeft in 2006 de nota “Tijd voor Sport” gelanceerd. De overheid vindt dat
sport extra aandacht moet hebben, zowel van de burgers en maatschappelijke organisaties als van de
overheid zelf. In de nota worden de hoofdlijnen van het beleid uiteengezet.
Sport is meer dan bewegen. Sport levert een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid, het
vergroten van de maatschappelijke samenhang en het stimuleren van topsport als bron van lokale en
nationale trots en uitstraling. In de nota staan de volgende thema’s centraal:
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Gezond door Sport: meer sporten en bewegen dragen bij aan een betere gezondheid. Om dat
doel te bereiken komt het kabinet onder meer met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.
- Meedoen door Sport: maakt het voor meer mensen mogelijk om elkaar via de sport te
ontmoeten en mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Het kabinet zet in op een aantal
projecten rond opvoeden, het versterken van waarden en normen het vernieuwen van het
lokaal sportaanbod en een integrale buurtaanpak en school.
- Sport aan de top: de Nederlandse sportsector zet zich in voor een top tien notering van de
beste sportlanden ter wereld. Het kabinet ondersteunt dit en maakt zich sterk voor een goed
klimaat voor de topsporter in Nederland. Het gaat om talentherkenning en -ontwikkeling, het
stipendium (geldelijke bijdrage) voor de topsporter, coaches aan de top, het tegengaan van
dopinggebruik en tenslotte de organisatie van topsportevenementen en de realisatie van
topsportaccommodaties in Nederland.
Een verdere uitwerking van deze beleidsvoornemens zijn opgenomen in de beleidsbrief “De kracht
van sport” (Ministerie van VWS 15 oktober 2007).
-

De landelijke overheid wil bereiken dat mensen voor hun gezondheid meer gaan sporten en bewegen
en dat de keuze voor een gezonde en actieve leefstijl de logische keuze van de burger zelf wordt. Om
die doelstelling te bereiken wordt een tweetal programma’s ingezet: het Nationaal actieplan Sport en
Bewegen en Gezonde Sportbeoefening. In het uitvoeringsprogramma van de eerdergenoemde nota
Tijd voor Sport: “Samen voor sport” formuleert de overheid onder meer de volgende doelen:
- In 2010 voldoet minstens 65% (in 2004 60%) van de Nederlandse volwassen bevolking aan
de beweegnorm (5 dagen per week, 30 minuten per dag matig intensief bewegen) en
- Het deel van de volwassen bevolking dat gemiddeld geen enkele dag per week voldoende
beweegt is in 2010 teruggedrongen van 8% naar 7%.
BOS-impuls
De BOS-Impuls is in 2004 ingesteld als tijdelijke stimuleringsregeling. Doel van de BOS-impuls is het
stimuleren van een integrale lokale aanpak van achterstanden bij jeugdigen, onder gemeentelijke
regie en in samenwerking met Buurt-, Sport- en onderwijsorganisaties. Beoogd wordt om
achterstanden bij jongeren op terreinen als gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding en sport en
bewegen effectief te bestrijden. Ook overlast door jongeren kan hiermee worden verminderd zodat de
leefbaarheid op wijk- en buurtniveau toeneemt.
Gezondheid9
Gezondheid en preventie zijn een belangrijke prioriteit voor het kabinet. Het is voor iedereen zichtbaar
dat er een groei is in het aantal volwassenen en kinderen met overgewicht en dat nog te veel mensen
er een ongezonde leefstijl op na houden. Als we deze, en de demografische, ontwikkelingen op de
toekomst projecteren staan we voor een forse opgave om Nederland vitaal en gezond te houden.
De minister van Volksgezondheid wil ook nieuwe verbindingen maken zodat meer partijen belang
hechten om hun bijdrage te leveren aan gezondheid en preventie. Enkele van deze nieuwe
verbindingen zijn:
- Er zijn aanwijzingen voor het verband tussen schoolprestaties en schooluitval enerzijds en
alcohol- en drugsgebruik anderzijds. Met name het bewijs voor een positieve samenhang
tussen fitheid en bewegen enerzijds en cognitieve prestaties anderzijds wordt steeds sterker.
Scholen die overmatig gebruik en misbruik van alcohol en andere genotsmiddelen uit
onderwijsinterne overwegingen bestrijden, zijn partners in preventie en bij het bestrijden van
ongezond gedrag. Dat geldt ook voor jeugd en sportorganisaties, en vooral ook ouders!
- Door voldoende wandel- en fietspaden en buitenspeelplaatsen kan bewegen worden
gestimuleerd. Armoedebestrijding en jeugdgezondheidszorg kunnen elkaar versterken.
9

Kaderbrief 2007-2011 visie op gezondheid en preventie (VWS – 24 september 2007)
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In het bijzonder wordt de rol van sport en bewegen benadrukt in relatie tot gezondheid.
Bewegen heeft een belangrijke positieve invloed op het voorkomen van o.a. overgewicht en daarmee
ook op diabetes type 2. Sport en bewegen kunnen naast het sportieve en sociale ook invulling geven
aan het begrip meedoen. Sport kan dus een verbindend element zijn bij zingeving, geborgenheid en
gestructureerde dagbesteding. Daarmee heeft sport zowel op individueel als in groeps- en
verenigingsverband een eigen plaats in onze samenleving.
Beweegaanbod op scholen
De staatssecretaris van VWS en de bewindslieden van OCW stellen vanaf 2008 extra geld
beschikbaar voor meer samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur. Hiermee wil zij
professionals inzetten die het beleid op deze terreinen op elkaar afstemmen en intensiveren. Het
kabinet wil hiermee het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod uitbreiden,
sportverenigingen inzetten voor onderwijs, naschoolse opvang in de wijk, een dagelijks sport- en
beweegaanbod op en rond scholen en daarnaast ook jongeren tot 18 jaar vertrouwd maken met kunst
en cultuur. Om dit te bereiken wil het kabinet 2500 combinatiefuncties tussen (brede) scholen,
sportverenigingen en culturele instellingen faciliteren.
De impuls komt in 2008 eerst beschikbaar voor de G-31; het - oplopende - budget zal vanaf 2009 in
tranches ook ter beschikking komen aan andere gemeenten. De uitkering van middelen aan de
gemeenten zal met een simpel instrument (decentralisatie- of integratie-uitkering) en via een
eenvoudige verdeelsleutel plaatsvinden (naar rato van het aantal jeugdige inwoners en/of leerlingen in
de gemeente). Wij zijn voornemens van deze regeling gebruik te maken en u over de mogelijkheden
nader te adviseren. In het vervolg van deze nota komen wij hierop terug.
Gemeentelijke ontwikkelingen
In het raadsprogramma 2006 – 2010 is opgenomen dat de raad en het college in de periode 2006 –
2010 het voorzieningenniveau op peil wil houden en het profijtbeginsel niet verder wil door voeren.
De WMO is in Veenendaal per 1 januari 2007 ingevoerd. Was 2007 nog een overgangsjaar, in 2008
kunnen de inwoners van Veenendaal terecht bij een speciaal ingericht WMO loket. In het WMO
beleidskader 2007 – 2010 “Van de nood een deugd maken” wordt aangegeven op welke wijze er in
Veenendaal inhoud wordt gegeven aan de WMO. Vanuit de voorliggende notitie leggen wij
nadrukkelijk de koppeling tussen sport en de WMO.
Wij hebben voor ons GALM programma landelijke erkenning gekregen. Vanuit het Nationaal Actieplan
Sport en Bewegen geldt het GALM project in Veenendaal als nationaal voorbeeld.
In 2007 hebben wij een plan ingediend bij VWS in het kader van de subsidieregeling Buurt, Onderwijs
en Sport (BOS). Deze aanvraag is voor deels gehonoreerd door VWS, waardoor wij jaarlijks (20082011) een subsidie van € 50.000 ontvangen. Het ingediende en toegekende plan maakt ook
onderdeel uit van deze notitie, zodat voor de periode 2008 – 2011 één integrale sportnotitie aanwezig
is. De activiteiten welke in kader van de Breedtesportimpuls ingang zijn gezet kunnen de komende
vier jaar worden gecontinueerd en uitgebreid door middel van de BOS subsidie en vanuit de huidige
financiële middelen in de gemeentebegroting.
Uit onderzoek van de GGD blijkt dat overgewicht bij kinderen in Veenendaal (17%) een
aandachtspunt is. Met name kinderen op het voortgezet onderwijs scoren gemiddeld hoger in
vergelijking met leeftijdsgenoten in de regio (13%). Ook is er een toename te constateren in het aantal
uren televisie kijken en computeren per dag. Tegelijkertijd wordt geconstateerd, dat in Veenendaal
kinderen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vaker geen lid zijn (30%) van een
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sportvereniging in vergelijking met regionale cijfers (18%).10 In het onderzoek van de GGD wordt
hiervoor geen verklaring gegeven. In deze nota stellen wij u voor om dit te onderzoeken.
3.2.4

Sociaal- en economische ontwikkelingen

Koopkracht en opleiding11
In de jaren na 2001 is de koopkracht gedaald tot het niveau van het jaar 2000. Het verlies aan
koopkracht was onder traditionele gezinnen en allochtonen groter dan onder tweeverdieners en
autochtonen. Eén op de tien huishoudens heeft een laag inkomen (minder dan € 10.301,-- bruto per
jaar). Onder niet-westerse allochtonen is dat 28%. Na 2000 zijn de opleidingsniveaus geleidelijk
verder gestegen. Jonge vrouwen zijn tegenwoordig hoger opgeleid dan jonge mannen. Er zijn nog
steeds grote verschillen in opleidingsniveau naar etniciteit 27% van de autochtonen heeft een
afgeronde opleiding op HBO/WO niveau tegen 14% van de allochtonen), maar bij Turken en
Marokkanen is het aandeel hoger opgeleiden in recente jaren verdubbeld.
Er is een teruggang in koopkracht waarneembaar die mensen dwingt tot het maken van keuzes.
Onderzoek wijst uit dat ongeveer een tiende van de Nederlanders vanwege het geld met een sport
stopt. Vijf procent van de ouders haalde de kinderen van een sport omdat het te duur werd.12
Gemeentelijke ontwikkelingen
Het gemiddeld inkomen per huishouden in Veenendaal bedraagt € 28.549,00 (bruto per jaar). Afgezet
tegen de koopkrachtindex springt Veenendaal er positief uit ten opzichte van het Nederlands
gemiddelde. De koopkracht voor Nederland is vastgesteld op 100%. Dit cijfer bedraagt in Veenendaal
105%. Binnen de gemeente Veenendaal verschilt de koopkracht per wijk (variërend van 83% tot
125%). Het opleidingsniveau is gelijk aan dat van Nederland.13

10

GGD Midden Nederland – resultaten jeugdgezondheidszorg schooljaar 2005-2006
Sociaal en Cultureel Planbureau – Rapportage Sport 2006
12
Sportuitgaven onderzoek (NIBUD, 2003)
13
Woningmarktoriëntatie Veenendaal 2004
11

19

4. En nu………in beweging !
4.1 Algemene doelstelling sport in Veenendaal
De algemene doelstelling van de gemeente Veenendaal is het bevorderen van breedtesport en het
scheppen van mogelijkheden voor sport en bewegen. Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom
is het beleid van de gemeente op het volgende gericht:
Het creëren van een sport- en beweegaanbod voor de Veenendaalse bevolking, zodat een ieder
naar voorkeur en mogelijkheden aan sport kan deelnemen. Uiteraard in overeenstemming met
de mogelijkheden (zowel ruimtelijk, financieel als gebaseerd op draagvlak) van de gemeente.
Het bevorderen van de breedtesport, in samenhang met het uit te voeren accommodatiebeleid,
stelt individuen en/of groepen in staat om een hoog niveau bereiken. Hoewel topsport niet het
primaire doel van de gemeente is en er geen apart beleid op wordt gevoerd, behoort het wel tot
de aandachtsgebieden en gaat er een voorbeeldfunctie vanuit naar de breedtesport. Daarnaast
heeft (top)sport waarde als recreatieobject. De gemeente heeft tevens een belang in het
bevorderen van de organisatie van (top)sportactiviteiten uit het oogpunt van recreatie en
imagoversterking.
De gemeente kent vervolgens meerdere rollen ten aanzien van sport en bewegen, te weten:
- voorwaardenscheppend;
- ondersteunend en
- stimulerend.
Voorwaardenscheppend
De gemeente schept voorwaarden om te kunnen sporten en bewegen. Zo is bijvoorbeeld de realisatie
van sportaccommodaties (algemene sporthallen, gymnastieklokalen en specifieke buitensportterreinen)
een gemeentelijke taak. Voor Veenendaal Oost is er vastgesteld dat er een sporthal en twee
gymnastieklokalen gerealiseerd moeten worden. Het beheer en de exploitatie van alle gemeentelijke
sportaccommodaties wordt door de gemeentelijke afdeling Sport & Accommodaties uitgevoerd.
Ondersteunend
De gemeente ondersteunt bestaande en nieuwe sportinitiatieven, bijvoorbeeld die van de
sportverenigingen. Daarbij is de autonomie en zelfstandigheid van de verenigingen het uitgangspunt. De
gemeente ziet het als haar taak om de deskundigheid van het kader van de sportverenigingen te
bevorderen. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen, heeft de gemeente oog voor
ontwikkelingen in de sport en ondersteunt incidenteel en projectmatig in deze. Ook de
sportsubsidieregelingen vallen hieronder.
Stimulerend
De gemeente springt in op ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld sport voor ouderen, mensen
met een beperking, allochtonen en de jeugd. Het stimuleren van nieuwe activiteiten en het stimuleren
van groepen Veenendalers die nog niet of nauwelijks sport bedrijven rekent de gemeente tot haar taak.
4.2 Resultaatgericht
De komende vier jaar zullen we een veelheid aan zaken gaan aanpakken. Ambitieus, maar tevens
geflankeerd door de kennis en ervaring van de afgelopen beleidsperiode. Het realiseren van onze
doelstellingen zal zich uiten in een aantal projecten, activiteiten en initiatieven, die gefaseerd en met
een juiste regie vorm moeten krijgen.
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4.3 Kwaliteitsgericht
Kwaliteit staat hoog in het vaandel. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een aantal uitgangspunten in
ons handelen.
Professionaliteit
Basis voor ons werken is professionaliteit. Uitgegaan wordt van de juiste kennis, ervaring, affiniteit en
attitude van iedere medewerker. Dit moet leiden tot het ontwikkelen van een hedendaags productenen dienstenpakket. Voeling met product en klant is daarbij essentieel. Kennis en ervaring zijn ruim
voorhanden.
Gebruikersgericht
Onze klanten zijn tevreden met ons aanbod. Dit komt voort uit de veelheid aan directe kontakten, die
door ons worden onderhouden met de achterban. In dat opzicht zijn we gebruikersgericht. We gaan in
op wensen en verwachtingen en zetten gericht personele capaciteit in op nieuwe activiteiten.
Procesgericht
Wij streven naar een gewogen inzet van menskracht en middelen. Naast het reguliere werk worden
veel incidentele zaken opgepakt. Daarbij groeit de discipline van het beheersen van tijd, geld,
organisatie, informatie en kwaliteit.
Productgericht
Er wordt door ons een gevarieerd pakket aan diensten en activiteiten aangeboden. Er bestaan geen
obstakels (naar leeftijd, geslacht, geaardheid en godsdienstige en/of etnische afkomst) om deel te
nemen aan activiteiten.
4.4 Het sportaanbod 2008 – 2011
Vanuit de oriëntatie op de periode 2002 – 2007 (interne analyse), de oriëntatie op het heden (externe
analyse, ontwikkelingen en trends) en de projecten vanuit de BOS subsidieregeling wordt in deze
paragraaf het sportaanbod voor de periode 2008 – 2011 beschreven. De activiteiten uit het plan Buurt,
Onderwijs en Sport waarvoor wij subsidie hebben ontvangen maken onderdeel uit van het
sportaanbod 2008 – 2011. De activiteiten worden in deze notitie genoemd.
Als uitgangspunt voor het sportaanbod 2008 – 2011 hebben wij ervoor gekozen dat het huidige
ambitieniveau en de succesvolle activiteiten vanuit de periode 2002 – 2007 gehandhaafd dienen te
blijven. Daarnaast worden de activiteiten vanuit de BOS aanvraag in dit plan geïntegreerd zodat er
één plan ontstaat voor de periode 2008 – 2011.
Het aanbod laat zich onderverdelen in een drietal categorieën:
- Sportstimulering;
- Ondersteuning sportverenigingen en
- Organisatie en communicatie.
4.4.1. Sportstimulering
Doelstelling
Het creëren van een sport- en beweegaanbod voor de Veenendaalse bevolking, zodat een ieder naar
voorkeur en mogelijkheden aan een beweegactiviteit of sport kan deelnemen.
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Algemene Sportieve Vorming (Extra)
Nagenoeg alle jonge kinderen beleven plezier aan sport en bewegen. Ongeveer 10% van de jonge
kinderen heeft een motorische achterstand, waardoor zij moeilijk mee kunnen komen met
leeftijdsgenoten. Deze kinderen haken af indien zij niet vroegtijdig extra aandacht krijgen. Hun
achterstand neemt in de loop der jaren toe en daarmee de kans dat zij de aansluiting gaan missen en
het plezier aan sport en spel kwijt raken. Voor deze doelgroep is door Sportservice Veenendaal een
speciaal aanbod ontwikkelt: ASV Extra.
ASV Extra is een speciaal sportaanbod voor jonge kinderen (5 – 10 jaar) met een motorische en / of
gedragsmatige achterstand, inclusief aandacht voor signalering en verwijzing. De insteek van dit
project is dat kinderen doorstromen naar het regulier sportaanbod. ASV Extra wordt al enkele jaren
door ons aangeboden.
Doelstelling
Het bevorderen van sportdeelname voor kinderen uit groep 4 van de basisschool en
onderbouw speciaal onderwijs. Naast het maken van een bewuste keuze voor een sport,
heeft ASV Extra ook als doel het bewegen en sporten te verbeteren.
Resultaat
Per jaar nemen 130 kinderen deel aan ASV Extra.
Periode
Wekelijks aanbod in de periode september tot mei.

Om ASV Extra onder de aandacht te brengen is het noodzakelijk om een netwerk op te zetten en te
onderhouden tussen scholen, schoolartsen, fysiotherapeuten en sportorganisaties voor de signalering
en verwijzing van kinderen met een motorische- en gedragsmatige achterstand.
Daarnaast is coördinatie, voorlichting en promotie van het project noodzakelijk, zodat de kinderen
zoveel mogelijk doorstromen naar de bestaande sportaanbieders.

Doelstelling
Deelname aan het netwerk van 1e lijn hulpverlening (onder meer met fysiotherapeuten) om in
een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te krijgen in kinderen met een motorische- en
gedragsmatige achterstand, waardoor gerichte verwijzing kan plaatsvinden.
Resultaat
Sportservice Veenendaal neemt deel aan dit netwerk.
Periode
Structurele deelname.

Jeugdsportfonds
Voor kinderen is sport en bewegen van groot belang in hun ontwikkeling, zowel motorisch als sociaal.
Bij ouders met een laag inkomen krijgt het lidmaatschap aan een sportvereniging vaak niet de
prioriteit. Hulpverleners, jongerenwerkers en leerkrachten kunnen signaleren dat deelname aan sport
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voor een kind wenselijk zou zijn, maar stuiten op veel problemen om dit samen met ouder en kind te
realiseren.
Het jeugdsportfonds is een speciale regeling voor jeugd (6 – 16 jaar), waarvan thuis de financiële
middelen ontbreken om sporten bij een vereniging te betalen. Professionals uit onderwijs, welzijn, zorg
en sport kunnen een aanvraag indienen bij het jeugdsportfonds voor contributie en sportkleding. Het
jeugdsportfonds toetst de aanvraag en maakt het geld direct over naar de sportvereniging voor de
contributie. Het jeugdsportfonds maakt het mogelijk om ook deze speciale kwetsbare groep kinderen
te laten sporten.
Naast een gemeentelijke bijdrage voor het kind is het fonds actief met het werven van extra middelen
bij onder andere het bedrijfsleven (in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen). De
coördinatie van deze regeling is in handen van Sportservice Veenendaal. Vanaf 2007 is het mogelijk
om van deze regeling gebruik te maken.

Doelstelling
Het jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, efficiënt en op een laagdrempelige wijze
kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te sporten door
middel van een jaarlijkse financiële bijdrage.
Resultaat
Bereik van 20 kinderen per jaar. Gedurende de contractperiode (2007-2011) een bereik van
totaal 100 kinderen.
Periode
2007 – 2011.

School & Sport
School & Sport is er op gericht om leerlingen van het basisonderwijs tijdens de lessen
bewegingsonderwijs kennis te laten maken met diverse sport- en beweegactiviteiten.
Sportverenigingen kunnen deelnemen aan dit programma. Het programma School & Sport wordt al
enkele jaren aangeboden. Onderstaand treft u per onderdeel de werkwijze aan.

Doelstelling
Leerlingen vanuit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs maken, zowel onder
schooltijd als na schooltijd, op een laagdrempelige manier kennis met diverse vormen van
bewegen en sporten.
Resultaat
Jaarlijks nemen 2.000 leerlingen van het basisonderwijs deel aan School & Sport.
Periode
september – mei.
School & Sport – Basisschool sportclinics
Kinderen die, door een aanleg of van huis uit, minder affiniteit met sport en bewegen hebben zijn na
schooltijd moeilijk te bereiken. Door het organiseren sportclinics onder schooltijd worden alle kinderen
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van de deelnemende basisscholen bereikt. Het biedt de kinderen de kans om in een vertrouwde
omgeving te oefenen. Op deze wijze leren de leerlingen tevens sportieve vaardigheden aan en wordt
het plezier in bewegen bijgebracht. De sportclinics worden aangeboden in samenwerking met
sportverenigingen, sportscholen, dansscholen en basisscholen en richten zich op de groepen 5 tot en
met 7 van de basisscholen. De samenwerking tussen scholen en sportaanbieders wordt
gecoördineerd door Sportservice Veenendaal.
School & Sport – Sportcursussen na schooltijd
Kinderen zullen waarschijnlijk niet hun leven lang dezelfde sport blijven beoefenen. Ook zijn er veel
kinderen nog geen lid van een sportvereniging. Door kinderen te kennis te laten maken met de diverse
mogelijkheden van sport en bewegen, kunnen zij ontdekken welke sporten bij hen passen. Door de
basisvaardigheden op jonge leeftijd te leren, kunnen de kinderen daar ook op latere leeftijd nog profijt
van hebben en wordt een actieve levensstijl gestimuleerd. Dit biedt kansen voor sportstimulering in
zowel georganiseerd verband alsmede voor recreatief sporten en bewegen.
De sportaanbieders (sportverenigingen, fitnesscentra) worden verzocht een naschoolse cursus aan te
bieden voor kinderen. Het verzamelde aanbod wordt éénmaal per jaar in een boekje via de scholen bij
alle kinderen onder de aandacht gebracht. Kinderen kunnen vervolgens een naschoolse sportcursus
uitkiezen. Na afloop van de cursus kunnen de kinderen instromen in het reguliere sportaanbod. Het
aanbod geldt voor kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de Veenendaalse basisscholen. De
samenwerking tussen scholen en sportaanbieders wordt gecoördineerd vanuit Sportservice
Veenendaal.
School & Sport - Rabo Dikke Bandenrace
Dit is een jaarlijkse wedstrijd op gewone fietsen voor leerlingen van groep 8 tijdens de Dutch Food
Valley Classic. De wedstrijd wordt gehouden op een deel van het parcours van de Dutch Food Valley
Classic.
School & Sport - Klas op Wielen
Om leerlingen uit groep 8 kennis te laten maken met aangepast sporten zijn wij, in samenwerking met
Sportservice Midden Nederland, met het programma “Klas op Wielen” van start gegaan. Het
programma “Klas op Wielen” geeft voorlichting over de mogelijkheden van aangepast sporten. Het
programma bestaat uit een uur theorie en ongeveer twee uur praktijk. De theorieles wordt door de
groepsleerkracht verzorgd waarbij gebruik kan worden gemaakt van een DVD en een lespakket. Wat
kan je wel en niet met een beperking? Dat ontdekken kinderen tijdens Klas op Wielen.
School & Sport - Schoolsportdag
Jaarlijks wordt School & Sport afgesloten met een gezamenlijke sportdag. De schoolsportdag is een
sportief sportkennismakingsfeest. De kinderen maken op deze sportdag kennis met bekende en
nieuwe sport- en spelactiviteiten. Ongeveer 2400 leerlingen, 300 vrijwilligers en 17 basisscholen
nemen aan dit sportieve evenement deel.
Sportbuurtwerk
Om de leefbaarheid in de zogenaamde speerpuntbuurten (deel wijk Engelenburg, deel wijk Dragonder
Zuid, deel wijk Franse Gat, wijk ’t Hoorntje en Molenbrug) te vergroten worden vanuit het
sportbuurtwerk sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Deze activiteiten richten zich op kinderen in
de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De activiteiten vinden iedere zondag plaats in de sportzalen aan de
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Binnenronde, Palmengrift en Zuiderkruis. In 2000 hebben wij 14, met name Marokkaanse mannen,
opgeleid tot recreatiesportleider A. Van deze opgeleide groep begeleiden 7 nog steeds de wekelijkse
sportactiviteiten. In 2007 zijn deze begeleiders bijgeschoold via het programma “Kanjers in de sport”.
Voor het structureel aanstellen van een sportbuurtwerker zijn financiële middelen gevraagd via de
Kadernota 2009.

Doelstelling
Het vergroten van de leefbaarheid in de speerpuntbuurten door middel van het aanbieden van
sport- en beweegactiviteiten vanuit het sportbuurtwerk.
Resultaat
Iedere week worden er sport- en beweegactiviteiten aangeboden voor de kinderen in de
leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Periode
Doorlopend, met uitzondering van de schoolvakanties.

Brede school – aanbod beweeg- en sportactiviteiten
Kinderen spelen minder buiten en sporten minder vaak in de buurt. Het aanbieden van een wekelijks
naschools activiteitenaanbod in samenwerking met basisscholen, buurtorganisaties en
sportaanbieders moet leiden tot uitbreiding van de mogelijkheden voor kinderen om na schooltijd in de
omgeving van de school te sporten. Om de leefbaarheid in de zogenaamde speerpuntbuurten (deel
wijk Engelenburg, deel wijk Dragonder Zuid, deel wijk Franse Gat, wijk ’t Hoorntje en Molenbrug) te
vergroten worden vanuit de Brede School sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Het aanbod richt
zich met name op kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en wordt wekelijks op drie plekken in de wijk
aangeboden. De organisatie voor het Brede School programma is in handen van Stichting De Vaart.
Vanuit Sportservice Veenendaal wordt ondersteuning geboden voor het sportgedeelte. Het aanbod is
afwisselend en laagdrempelig. Het aanbod wordt verzorgd door de sportbuurtwerkers,
recreatiesportleiders of trainers van sportaanbieders. Het aanbod moet er eveneens toe bijdragen dat
de kinderen in deze leeftijd meer uren gaan sporten en bewegen.

Doelstelling
Het aanbieden van een wekelijks naschools activiteitenaanbod waardoor het voor kinderen
mogelijk is om na schooltijd in de omgeving van de school te sporten.
Resultaat
Iedere week worden er naschoolse sport- en beweegactiviteiten aangeboden voor de
kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Periode
September – juni.

Sport & Bewegen – Sportaanbod voortgezet onderwijs
Vanuit het door de GGD Midden Nederland uitgevoerde onderzoek onder de leerlingen van klas 2 van
het Voortgezet Onderwijs kwam onder meer naar voren dat:
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Het percentage leerlingen met overgewicht in de gemeente Veenendaal hoger is vergeleken
met het regionaal gemiddelde (17% ten opzichte van 13%);
- Het percentage leerlingen in de gemeente Veenendaal dat geen ontbijt gebruikt significant
hoger is dan in vergelijking met het regionale gemiddelde (14% ten opzichte van 7%) en
- De leerlingen in de gemeente Veenendaal vaker geen lid zijn van een sportvereniging
vergeleken met regionale cijfers (30% ten opzichte van 18%).
Voor ons reden om voor deze doelgroep met een passend aanbod te komen. Dit is gevonden in het
project IRun2BFit!
-

Het idee achter IRun2BFit! is afkomstig van Gerard Nijboer. De filosofie achter dit programma gaat uit
van het gegeven dat onze huidige samenleving gebaat is bij fitte burgers die actief deelnemen in
maatschappelijke verbanden. De ontwikkeling van jongeren tot actieve fitte volwassenen begint al
tijdens de jeugd. Sport heeft bewezen aan de verschillende aspecten van deze vorming effectief te
kunnen bijdragen.
Het deelnemen aan een incidenteel sportevenement biedt echter onvoldoende mogelijkheden voor de
ontwikkeling van jongeren op langere termijn. Deze activiteit valt alleen te realiseren in samenwerking
met scholen en niet alleen via sportverenigingen of evenementen. Scholen hebben gedurende een
langere periode invloed op de ontwikkeling van jongeren. IRun2BFit! is gericht op een positieve
bewustwording en versterking van de persoonlijke fitheid van jonge mensen. Het doel is een positieve
voedingsbodem/houding te creëren voor gezondheids- en fitheidwinst voor jonge mensen, zodat zij
beter toegerust en belastbaar zijn voor alle levensuitdagingen nu en in de toekomst.
In 2007 is dit project als pilot uitgevoerd. De intentie van alle betrokken partijen, de vier scholen voor
voortgezet onderwijs, atletiekvereniging VAV, de stichting IRun2BFit! en Sportservice Veenendaal, is
om dit project de komende vier jaar verder te implementeren. Het speciaal voor dit project ontwikkeld
lespakket (voor lessen bewegingsonderwijs en biologie / persoonlijke verzorging) wordt verder verfijnd
en aangeboden aan leerlingen van het tweede jaar van het voortgezet onderwijs.

Doelstelling
Leerlingen van het voortgezet onderwijs (tweede jaars) inzicht geven in een gezonde leefstijl
door middel van het aanbieden van een specifiek hiervoor ontwikkeld lesprogramma.
Resultaat
Jaarlijks nemen 1.000 leerlingen vanuit het voorgezet onderwijs deel aan dit lesprogramma.
Periode
2008 – 2011 (september – november).

GALM & Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)
Gezonde leefgewoonten zijn van groot belang voor het langer zelfstandig functioneren van ouderen.
Belangrijke leefstijlfactoren voor ouderen zijn voeding, beweging, roken en alcoholgebruik.
Leefstijlfactoren en gezondheid zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Zo hebben voldoende beweging en
een goede voeding een beschermende werking op hart- en vaatziekten, diabetes, kanker,
osteoporose en depressiviteit. Ook zorgen zij voor een gezond lichaamsgewicht. Verbetering van de
leefstijl kunnen het ontstaan van ziekten, maar ook het beloop van een reeds bestaande ziekte in
positieve zin beïnvloeden.
Daarnaast heeft het hebben van voldoende en goede sociale relaties een gunstig effect op de
lichamelijke en geestelijke gezondheid en op de levensduur. Naast de sociale omgeving is ook de

26

fysieke omgeving belangrijk, vooral als men zo lang mogelijk in eigen leefomgeving wil blijven wonen.
Onder de doelgroep ouderen is een tendens waar te nemen van toename van het aantal eenzame
ouderen.
Ons sport- en beweegaanbod voor de doelgroep ouderen richt zich enerzijds op het verkrijgen van
voldoende beweging. Anderzijds heeft het aanbod een sociaal aspect in zich, het ontmoeten van
leeftijdgenoten op een informele manier.
GALM
Galm Senioren Actief is speciaal ontwikkeld voor mensen tussen 55 en 65 jaar die niet sportief actief
zijn. Na een introductiecursus van 12 sportlessen wordt kennisgemaakt met diverse vormen van sport
en bewegen. Aansluitend wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een vervolgcursus
van 30 weken. Na afloop van het sportprogramma met een fitheidstest bestaat er de mogelijkheid om
door te gaan met sport en bewegen via de Veenendaalse Atletiek Vereniging.

Doelstelling
GALM richt zich op sportieve niet actieve senioren in de leeftijd van 55 – 65 jaar. Doel is deze
groep in beweging te brengen en te houden.
Resultaat
Jaarlijks nemen 80 extra personen deel aan GALM.
Periode
Opstartfase: september (jaarlijks).

Meer Bewegen Voor Ouderen
Sportieve senioren vanaf 55 jaar kunnen op vrijdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur in sporthal De Vallei
terecht om samen te sporten. Deze Sport Ontmoetings Middag heeft het karakter van een instuif en er
is voor elk wat wils. De deelnemers beginnen met een gezamenlijke warming- up en daarna kiezen de
sporters hun eigen activiteit. Op het programma staan o.a volleybal, tafeltennis, gymnastiek, korfbal,
badminton en volksdansen. Ook worden er loop- en krachtcircuits aangeboden.
Na het sporten in de hal, waarin een pauze is opgenomen, kan men vanaf 16.00 uur één uur gebruik
maken van de faciliteiten in het zwembad en vaak wordt de middag afgesloten met een kopje koffie of
thee. Ook in de komende beleidsperiode wordt deze activiteit voortgezet.

Doelstelling
MBVO heeft als doel een bijdrage te leveren aan het zo optimaal en zelfstandig mogelijk
functioneren van ouderen. Aspecten als plezier, gezelligheid en de mogelijkheid tot
ontmoeten en contact spelen een belangrijke rol.
Resultaat
Per week wordt minimaal één activiteit aangeboden, waar tenminste 15 mensen aan
deelnemen.
Periode
Jaarlijks in de periode van september – juni.
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Sport en beweegaanbod voor allochtonen
Deelname van allochtonen aan sportactiviteiten is beperkt. Allochtone jongens sporten over het
algemeen wel binnen verenigingsverband. Allochtone meisjes, mannen en vrouwen daarentegen
sporten nauwelijks en het blijkt bijzonder moeilijk om deze doelgroepen te bereiken. Hoewel het
uiteindelijke doel is ook allochtonen zoveel mogelijk binnen de bestaande sportverenigingen te
integreren, blijkt uit landelijk onderzoek dat het aan te bevelen is in eerste instantie de inspanningen er
op te richten dat allochtonen beginnen met sport. Het sportbuurtwerk kan hieraan een belangrijke
bijdrage leveren.14 Vanuit Sportservice Veenendaal is, er naast de activiteiten vanuit het
sportbuurtwerk, een specifiek aanbod ontwikkeld voor vrouwen.

Doelstelling
Mensen van allochtone afkomst op een laagdrempelige manier kennis laten maken met
beweeg- en sportactiviteiten.
Resultaat
Wekelijks aanbod van diverse beweeg- en sportactiviteiten in de wijken.
Periode
Jaarlijks in de periode van september – juni.

Recreatief zwemmen voor vrouwen
Vrouwen zwemmen is warmwater zwemmen voor vrouwen in een afgesloten bad. Het bad met een
temperatuur van 320 C is gereserveerd voor alleen vrouwen. Het vrouwen zwemmen is voor vrouwen
die niet gemengd willen of kunnen zwemmen, bijvoorbeeld vanuit geloofsovertuiging. Er is een
blindering geplaatst zodat de vrouwen ongehinderd het instructiebad kunnen betreden. In het
instructiebad wordt toezicht gehouden door een instructrice.

Doelstelling
Het aanbieden van een zwemactiviteit voor vrouwen die niet gemengd willen of kunnen
zwemmen.
Resultaat
Wekelijks worden er een tweetal zwemactiviteiten aanboden.
Periode
Gehele jaar door.

Zwemles voor vrouwen
Doordat het recreatief zwemmen voor vrouwen succesvol is gebleken (gemiddeld 45 deelneemsters
per week in 2007), is er vanuit deze groep ook aangegeven behoefte te hebben om te leren
zwemmen. In 2008 hebben wij ingespeeld op deze behoefte. De zwemlessen worden gegeven door
een zweminstructrice.

14

Notitie Breedtesport in Veenendaal
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Doelstelling
Het aanbieden van zwemlessen voor vrouwen die niet gemengd willen of kunnen
leszwemmen.
Resultaat
Jaarlijks wordt er voor één groep zwemlessen opgestart.
Periode
Jaarlijks (aanvang lessen afhankelijk van aantal deelnemers).

Sport Extra (aangepast sporten)
Voor mensen met een chronische aandoening en / of lichamelijke functiebeperking worden er
specifieke sport- en bewegingsactiviteiten aangeboden:
- Sport Extra: sporten op je eigen niveau, samen met anderen (leeftijd 18 – 55 jaar);
- Rolstoeltennis: onder begeleiding tennissen, één maal per week;
- Warm water zwemmen: in samenwerking met zwembad De Vallei wordt de mogelijkheid
geboden om op speciale tijden gebruik te maken van dit aanbod (maandag – vrijdag van
07.30 tot 08.30 uur en maandag – donderdag van 21.00 – 22.00 uur) en
- Sport- en Beweegwijzer voor aangepast sporten: een compleet overzicht van alle sport- en
beweegmogelijkheden in de gemeenten Rhenen en Veenendaal voor mensen met een
beperking en / of chronische aandoening.
Het aangepast sporten is in de komende beleidsperiode één van de speerpunten van beleid en zal
een extra impuls moeten krijgen. Dit sluit aan bij de beleidsvoornemens vanuit de landelijke overheid
om mensen met een beperking kennis te laten maken met sport. De komende beleidsperiode zullen
wij onderzoeken op welke wijze er een extra impuls aan het aangepast sporten in Veenendaal wordt
gegeven.
Doelstelling
Onderzoek naar de mogelijkheden om het aangepast sporten binnen Veenendaal een extra
impuls te geven.
Resultaat
Een notitie met onderzoeksresultaten en aanbevelingen.
Periode
Onderzoek staat gepland voor eerste helft 2009.
Sportgala
Tijdens het sportgala vinden de sportverkiezingen van Veenendaal plaats. Sportverenigingen en
burgers van Veenendaal hebben een aandeel in deze verkiezingen. Samen met de vakjury wordt in
de categorieën sportman, sportvrouw, sportlid van verdienste, sporttalent jongens, sporttalent
meisjes, sportploeg en jeugdsportploeg uit de diverse genomineerden een winnaar gekozen. Het
sportgala biedt tevens een podium voor verenigingen, inwoners van Veenendaal en (politieke)
bestuurders om elkaar op een informele wijze te ontmoeten. Deze activiteit wordt tijdens deze
beleidsperiode voortgezet. Daarnaast wordt nagegaan op welke wijze de vrijwilligers nadrukkelijker in
de “spotlights” gezet kunnen worden.
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Doelstelling
Het jaarlijks organiseren van de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportlid van verdienste,
sporttalent jongens, sporttalent meisjes, sportploeg en jeugdsportploeg.
Resultaat
Het bepalen van de sportman, sportvrouw, sportlid van verdienste, sporttalent jongens, sporttalent
meisjes, sportploeg en jeugdsportploeg.
Periode
Jaarlijks in januari.

4.4.2. Ondersteuning sportverenigingen
Doelstelling
Het gemeentelijk sportbeleid is gericht op het scheppen van voorwaarden waardoor het functioneren
van sportverenigingen wordt verbeterd.
Goed functionerende sportverenigingen zijn een belangrijke voorwaarde voor het bevorderen van de
sportdeelname. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat de verenigingen tegen twee
soorten problemen aanlopen bij hun functioneren: enerzijds op het gebied van de organisatie van de
vereniging en anderzijds op het gebied van uitvoerende werkzaamheden. Voor wat betreft het
verbeteren van het functioneren van de vereniging is een breed scala aan ondersteuningsaanbod
aanwezig. Verenigingen blijken vaak niet in staat zelf een passend aanbod bij hun hulpvraag te
vinden. Dit vergt een extra tijdsinspanning, die veel verenigingen, gezien het toch al beperkte aantal
actieve vrijwilligers, niet kunnen opbrengen. Sportservice Veenendaal kan, als sportloket, de
verenigingen hierin vraaggericht ondersteunen.
Jeugdvriendelijke sportvereniging
Jonge jeugd vraagt om een andere benadering dan oudere jeugd. Niet alleen de afmetingen van het
speelveld dienen aangepast te worden, ook de houding van de jeugdsportleiders. Binnen
sportverenigingen wordt veel jeugd begeleid en getraind door vrijwilligers. Hoe kunnen zij zorgen dat
de jeugd het naar hun zin heeft en bij de vereniging blijft? Op welke wijze kan de jeugdgerichtheid van
sportverenigingen worden verbeterd, zodat het aanbod voor de jeugd aansluit op de specifieke
wensen, mogelijkheden en leeftijdsafhankelijke kenmerken.
De vrijwilligers binnen de sportvereniging kunnen ondersteund worden door een verenigingsadviseur
en gebruik maken van diverse instrumenten om het jeugdbeleid te verbeteren. Zoals:
- analyse van de situatie via J-score of verklikker jeugd;
- kanjers in de sport;
- actieplan om de jeugdgerichtheid te verbeteren;
- ouders graag gezien; het betrekken van ouders;
- jeugdparticipatie (WhoZnext); het betrekken van oudere jeugd en
- begeleiding en opleiding van jeugdsportbegeleiders.
Deze ondersteuning moet er enerzijds toe leiden dat de uitstroom van jeugd bij de vereniging wordt
teruggedrongen en anderzijds de instroom van jeugd toeneemt.
Wij zullen jaarlijks bij de verenigingen inventariseren of er behoefte is aan een ondersteuningstraject
op één van de deelgebieden (vraaggericht aanbod). Na afronding van de inventarisatie wordt er door
ons een passend aanbod aan de betreffende vereniging gedaan.
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Deskundigheidsbevordering
Het leiden van een vereniging wordt voor de clubbestuurder steeds complexer. Eerder werd al
gewezen op de afname van de bereidheid om vrijwilligerswerk op te pakken. Wij bieden een helpende
hand door verenigingen te helpen bij de aanpak van de veelheid aan deeltaken.
De behoeften van de verenigingen in Veenendaal zijn divers en voortdurend in ontwikkeling. De
ondersteuning bestaat uit het gericht aanbieden van themabijeenkomsten. De onderwerpen
(bijvoorbeeld EHBO, sociale hygiëne) voor deze bijeenkomsten worden door de verenigingen
aangedragen.
Subsidieregelingen
Om de verenigingen ook financieel te ondersteunen kunnen de verenigingen een beroep doen op de
volgende subsidieregelingen:
a) jeugd sportsubsidie
Doelstelling van deze regeling is om de sportverenigingen te stimuleren om de huidige jeugdleden te
behouden en nieuwe jeugdleden te werven. De hoogte van het subsidie voor de jeugdleden van 4 tot
en met 17 jaar is voor 2008 vastgesteld op € 18,45 per jeugdlid. Deze subsidie kan jaarlijks worden
aangevraagd. In 2007 hebben 26 sportverenigingen van deze subsidie gebruik gemaakt. Eén van de
speerpunten van beleid is om de jeugd op een zo’n vroeg mogelijke leeftijd kennis te laten maken met
sport. De jeugd sportsubsidie ondersteunt dit beleid in financiële zin voor de sportverenigingen.
b) promotionele sportactiviteiten
Doelstelling van deze regeling is om de sportverenigingen te stimuleren om sport
stimuleringsactiviteiten en / of promotionele sportactiviteiten, die passen binnen het gemeentelijk
sportbeleid, op te starten en uit te voeren. De hoogte van de subsidie is maximaal € 250,-- per
activiteit per kalenderjaar. Per kalenderjaar kunnen sportverenigingen en instellingen maximaal twee
keer gebruik maken van deze stimuleringsregeling. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het
schoolkorfbaltoernooi, zwemvierdaagse, en het verzorgen van sportonderdelen tijdens de
schoolsportdag. In 2007 hebben 22 verenigingen gebruik gemaakt van deze subsidieregeling.
c) bouw van kleedunits
Doelstelling van deze regeling is om de sportverenigingen financieel in staat stellen om kleedunits in
eigen beheer te realiseren. De investeringssubsidie bedraagt maximaal € 28.112,-- en verenigingen
kunnen dit bij de bouw van een nieuwe accommodatie éénmalig ontvangen. De verenigingen moeten
een verzoek indienen en de kleedaccommodatie ook zelf bouwen. Dit volgens de normen van ISA
Sport. De kosten van onderhoud aan de kleedunits komen voor rekening van de sportvereniging.
Aangezien deze regeling redelijk gedateerd is, wordt in deze beleidsperiode bezien of deze regeling
nog voldoet aan de behoeften vanuit de sportverenigingen. In de tweede helft van 2009 wordt hierop
teruggekomen.
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4.4.3. Organisatie en communicatie

Doelstelling
Het informeren van sportverenigingen over de wijze waarop zij ondersteuning vanuit de
gemeente Veenendaal kunnen krijgen en het benaderen van de sportverenigingen over hun rol
en mogelijkheden bij het vergroten van de sportparticipatie van de Veenendaalse bevolking.
Resultaat
Alle sportverenigingen in Veenendaal zijn op de hoogte van de mogelijkheid tot het krijgen van
ondersteuning vanuit Sportservice Veenendaal.
Periode
Doorlopend.

Sportservice Veenendaal……….een afdeling in beweging!
Basis voor ons werken is professionaliteit. De benodigde kennis, ervaring en affiniteit is ruimschoots
aanwezig. Dit leidt tot het continue ontwikkelen van een producten- en dienstenpakket dat aansluit bij
maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag vanuit de verenigingen. Anderzijds bestaat er veel
aandacht voor kwaliteitsverbetering van onze huidige producten.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat wij op “de drempel” staan om onszelf verder te
professionaliseren. De loketfunctie van Sportservice Veenendaal moet verder geoptimaliseerd
worden. Daarnaast moet worden bezien of en op welke wijze er toegewerkt kan worden naar het
anders organiseren van het structureel sportaanbod voor de verschillende doelgroepen.
Communicatie
Informatieverstrekking vraagt om een gestructureerde aanpak. Informatie moet op de juiste plaats
terecht komen. Verenigingen krijgen vaak (te) veel informatie. Van belang is te weten wat de
verenigingen van ons verwachten met betrekking tot de communicatie. Deze “doelgroepgerichte”
communicatie is nog niet volledig gerealiseerd. Een onderzoek zal uit moeten wijzen wat de
verenigingen van ons verwachten.
Daarnaast gaan wij ons in de komende periode nog professioneler profileren. Dit moet onder meer tot
uiting komen door het breed uitdragen van de sport binnen de gemeente, beter positioneren van de
eigen website, intensiveren van de samenwerking met de afdeling communicatie (intern gericht).
Daarnaast kan de sport (als middel) meer ingezet worden op andere beleidsterreinen zoals
gezondheidsbeleid, WMO, jeugdbeleid en minimabeleid.
Vanuit de veelheid aan kennis, die aanwezig is en die we hopen te vergaren bij onze verenigingen,
kunnen wij nog meer werken aan een gevarieerd pakket van producten en diensten, dat toegespitst is
op de specifieke wensen van de verschillende doelgroepen (vraaggericht aanbod).
Dit zal leiden tot het differentiëren van een productaanbod naar doelgroepen: er ontstaan dan
verschillende segmenten met eigen kenmerken en een min of meer eigen productaanbod. Maatwerk
in plaats van confectie. Een spanningsveld zal moeten worden overwonnen tussen het collectief
organiseren van een activiteit en het inspelen op individuele wensen van verenigingen. Wij spelen
hiermee tevens in op de ontwikkelingen vanuit het programma “Andere Overheid”, waarbij de
gemeente inspeelt op de vraag van de klant, werkt aan een hogere mate van tevredenheid bij de klant
en de klant de gemeente (in dit geval Sportservice) gemakkelijk weet te vinden.
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Doelstelling
Een gestructureerde aanpak van informatievoorziening aan sportverenigingen.
Resultaat
Een notitie met onderzoeksresultaten en aanbevelingen.
Periode
Onderzoek in 2009.

4.4.4. Ontwikkelingen
Bovenstaande ontwikkelingen continueren het huidige ambitieniveau, bestaande succesvolle
activiteiten worden voortgezet en mogelijk uitgebouwd. De bestaande middelen (inclusief BOS
subsidie en de voorziening breedtesport) geven deze financiële ruimte.
Combinatiefuncties binnen het basis onderwijs en sportverenigingen
De Alliantie School en Sport samen sterker 15is in het leven geroepen om jongeren te stimuleren
levenslang te sporten en te bewegen. De Alliantie heeft als doel gesteld dat in 2010 op 90% van alle
scholen elke leerling dagelijks kan sporten binnen en buiten de schooluren in combinatie met
sportverenigingen. Een middel om dit doel te realiseren is de inzet van “combinatiefunctionarissen
school en sport”. De combinatiefunctionaris is een professionele trainer die zowel actief is binnen de
school als de sportvereniging.
De meerwaarde van de combinatiefunctionaris is dat deze kinderen stimuleert om mee te doen aan
naschoolse sportactiviteiten en dat door de combinatie van binnenschoolse en buitenschoolse taken
die kinderen die te weinig bewegen beter bereikt worden. De combinatiefunctionaris bevordert de
samenwerking tussen de sectoren onderwijs en sport en draagt zo bij aan een levenlang sporten en
bewegen door kinderen.
Hiermee haalt de sport met dit type functies enerzijds de gewenste professionalisering binnen
waarmee ook de vrijwillige inzet wordt ondersteund, en ontstaan er aantrekkelijke fulltime banen die
bij de sportvereniging alleen niet mogelijk zijn. Anderzijds komt er op deze manier in de andere
sectoren meer aandacht voor sport en beweging. Daarnaast kan de combinatiefunctionaris zorgen
voor een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs. Immers, door dat er
steeds meer leerkrachten binnen het basisonderwijs instromen zonder lesbevoegdheid voor de lessen
bewegingsonderwijs komt de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs onder druk te staan. Ook nu
kan gesteld worden dat de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs te wensen
overlaat. Onderzoek moet uitwijzen of de introductie van de combinatiefuncties binnen Veenendaal
haalbaar is.

Doelstelling
Onderzoek naar de mogelijkheid tot introduceren van combinatiefunctionarissen, inclusief
subsidiemogelijkheden.
Resultaat
Een notitie met onderzoeksresultaten en aanbevelingen.
15

Periode
De Alliantie School en Sport samen sterker is een samenwerkingsverband tussen de ministeries
Onderzoek
in 2009.
van VWS, OC&W
en NOC*NSF.
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Naschoolse opvang vanuit het basis onderwijs bij sportverenigingen
In de Wet op het Primaire Onderwijs (WPO) is vastgelegd dat het schoolbestuur vanaf het schooljaar
2007- 2008 de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren. De school hoeft dit alleen
te doen als ouders daarom vragen. Dit betekent niet dat de school de opvang ook verzorgt. De
opvang wordt meestal verzorgd door een kinderopvangorganisatie. Deze ontwikkeling zien we ook
binnen de gemeente Veenendaal. In samenwerking met de kinderopvangorganisatie KWINK is een
eerste aanzet gegeven om de naschoolse opvang onder te brengen bij sportverenigingen (sport en
spelactiviteiten) en het zwembad (recreatief zwemmen en zwemlessen). Deze eerste aanzet zal de
komende jaren verder uitgewerkt worden.
Een organisatievorm voor het aanbieden van sport en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen
Voor specifieke doelgroepen, onder meer ouderen (55+) en mensen met een beperking organiseren
wij een beweegaanbod. Onze rol bestaat uit het stimuleren van deelname aan beweegactiviteiten en
initiëren van nieuwe activiteiten. Wij hebben nadrukkelijk niet gekozen om vanuit Sportservice
Veenendaal het aanbod structureel te blijven aanbieden. Hiervoor zien wij een rol weggelegd voor de
sportverenigingen of overige sportaanbieders. Geconstateerd wordt dat de doorstroming naar
reguliere sportverenigingen vaak stuit op praktische problemen, aangezien de verenigingen niet
ingesteld zijn op deze doelgroepen. In de komende beleidsperiode wordt onderzocht op welke wijze
een structureel beweegaanbod voor specifieke doelgroepen georganiseerd kan worden.

Doelstelling
Een organisatie waar ingezette activiteiten gecontinueerd kunnen worden.
Resultaat
Een notitie met onderzoeksresultaten en aanbevelingen.
Periode
Onderzoek staat gepland voor de 2de helft 2008 / 1ste helft 2009.

Sport als middel voor het realiseren van doelstellingen vanuit de WMO
Zoals eerder aangegeven in deze notitie kan sport met name een bijdrage leveren aan de
doelstellingen van prestatievelden 1, 3, 4 & 5 vanuit de WMO:
- Prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten;
- Prestatieveld 3: het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
- Prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en
- Prestatieveld 5: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van
het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
Wij zullen, daar waar mogelijk, sport aanbieden. Initiëren of ondersteunen, als middel of als doel om
zodoende een bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen. De genoemde
activiteiten leveren deze bijdrage. Daarnaast wordt door sportverenigingen en recreatieclubs hieraan
ook een belangrijke bijdrage geleverd.

34

Topsport in relatie tot de breedtesportimpuls
Zonder breedtesport geen topsport. Het nastreven van ambitie op sportgebied om te komen tot een
level dat het niveau van breedtesport ontstijgt is een fenomeen waar ook de gemeente Veenendaal
mee geconfronteerd wordt. De voorliggende vraag is of de gemeente Veenendaal moet investeren in
faciliteiten om deze vorm van (top)sport mogelijk te maken. Tot op heden wordt hieraan geen directe
bijdrage geleverd. Wel is het mogelijk om in bestaande gemeentelijke accommodaties topsport te
beoefenen. Topsporters worden gefaciliteerd door het NOC*NSF, de sportbonden, het bedrijfsleven
en de landelijke overheid. In Veenendaal kan op redelijk hoog niveau sport beoefend worden, zonder
dat de lokale overheid hierin extra faciliteert. Wij ondersteunen daar waar mogelijk, hetgeen onder
meer tot uitdrukking komt in deelname aan het Olympisch Netwerk De Vallei, De Dutch Food Valley
Classic en de triatlon. Voor de komende beleidsperiode stellen wij voor onze huidige rol te handhaven
en niet extra te faciliteren in het beoefen van topsport.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een kwestie van ethiek en verantwoordelijkheid. De
maatschappij verandert. Waarden en normen vervagen, maar bedrijven worden steeds meer
afgerekend op hun handelen. Door consumenten, klanten, zakenrelaties, buurtbewoners of het eigen
personeel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ook wel maatschappelijk ondernemen,
maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch ondernemen genoemd.
Het is voor veel bedrijven een bekend, maar ook breed en veelomvattend begrip en vaak is het
onduidelijk hoe het moet. Kortweg komt maatschappelijk verantwoord ondernemen erop neer dat een
bedrijf aandacht heeft voor de maatschappij waarin het functioneert.
Het gaat om een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van bedrijfsvoering (winst,
economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en
milieu). Voor de sport biedt dit maatschappelijk verantwoord ondernemen kansen. De koppeling
tussen initiatieven voor sport en het bedrijfsleven wordt gemaakt binnen het jeugdsportfonds. Hier
worden bedrijven gevraagd om gezamenlijk (overheid en bedrijfsleven) de financiering te regelen.
Witte vlekken in ons aanbod – onderzoek
Er is behoefte aan een beter beeld van de witte vlekken in het bereik van specifieke doelgroepen,
zoals jongeren, ouderen, mensen met een beperking en allochtonen (waar hebben we geen of
onvoldoende bereik met ons aanbod). Een onderzoek onder deze doelgroepen moet deze witte
vlekken in kaart brengen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden vervolgens gerichte
activiteiten ingezet of beleid ontwikkeld.
Speels beweegaanbod voor de kleintjes (0 – 4 jarigen)
Via de methodiek “Beweegkriebels” van het NISB krijgen ouders en professionals ideeën, tips en
informatie over bewegen met baby's, dreumesen en peuters. Kinderen hebben plezier in bewegen en
doen dat liefst de hele dag. Maar veel tv kijken en het ontbreken van mogelijkheden om lekker buiten
te spelen kunnen al snel leiden tot overgewicht en bewegingsachterstanden. Het trainen van huidige
professionals werkend met de doelgroep 0 – 4 jarigen is onderdeel van de aanpak van
“Beweegkriebels”. Zij worden geschoold in het ontwikkelen en uitvoeren van een uitdagend en op de
leeftijd van de kinderen afgestemd, speels beweegaanbod. Wij onderzoeken in de komende
beleidsperiode op welke wijze hier uitvoering aan kan worden gegeven in samenwerking met de
Stichting Kinderopvang Veenendaal (bijvoorbeeld in de vorm een gerichte beweegtraining voor
leidsters).
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4.5 Activiteiten – planning
Onderstaand worden de eerder genoemde activiteiten weergegeven, waarbij globaal staat vermeld in
welke periode daaraan uitvoering wordt gegeven. Deze planning zal de komende jaren de basis zijn
voor de implementatieplannen, waarin per jaar verder wordt ingezoomd op de activiteiten onderdelen.
De “levensloop” van onze activiteiten (inclusief deelactiviteiten) kent globaal de volgende fasen:
1. de fase van ontwerp en voorbereiding, onder te verdelen in:
a.
een nadere verfijning van de doelen, een (nadere) omschrijving van het resultaat en
de daaraan te stellen eisen;
b.
eventueel onderzoek;
c.
een eventuele pilotfase en
d.
overige voorbereidingen.
2. de fase van realisatie:
het invoeren of uitvoeren van.
3. de fase van nazorg:
a. het inbedden in de organisatie en
b. het gebruiken/beheren/onderhouden/evalueren/bijsturen en verfijnen.
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1. Sportstimulering

2008

2009

2010

2011

2
2
2

2
3
2

2
3
3

2
3
3

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
1–2

2
3

2
3

2
3

2
2
3

2
2
3

2
2
3

2
2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
2
3

2
2
3

2
2
3

2
2
3

2

2
2
2–3

2
2
2–3

Algemene Sportieve Vorming (Extra)
1. Aanbod
2. Deelname netwerk
3. Extra coördinatie / promotie
Jeugdsportfonds
1. Coördinatie
2. Werven donateurs
School en Sport
1. Basisschool sportclinics
2. Sportcursussen na schooltijd
3. Rabo Dikke Bandenrace
4. Klas op Wielen
5. Schoolsportdag
Sportbuurtwerk en Brede School
1. Naschools activiteitenaanbod
2. Aanstellen sportbuurtwerker (onderzoek)
Sport & Bewegen – aanbod voortgezet onderwijs
1. Aanbod IRun2BFit!
2. Coördinatie – structurele inbedding
3. Evaluatie
GALM & Meer bewegen voor ouderen
Sport- en beweegaanbod
Evaluatie
Sport en beweegaanbod voor allochtonen
1. Recreatief zwemmen voor vrouwen
2. Zwemles voor vrouwen
3. Evaluatie aanbod
Sport Extra (aangepast sporten)
1. Specifiek sport- en bewegingsaanbod
2. Onderzoek extra impuls aanbod
Sportgala

2–3

2
1
2–3

2. Ondersteuning verenigingen

2008

2009

2010

2011

1–2
3

1–2
3

1–2
3

1–2
3

1–2
3

1–2
3

1–2
3

1–2
3

2
2
2
3

2
2
2
3

2
2
2
3

2
2
2
3

Jeugdvriendelijke Sportvereniging
1. Aanbod ondersteuning vereniging
2. Evaluatie aanbod
Deskundigheidsbevordering
1. Organiseren themabijeenkomsten
2. Evaluatie
Subsidieregelingen
1. Jeugd sportsubsidie
2. Promotionele sportactiviteiten
3. Bouw van kleedunits
4. Evaluatie
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3. Organisatie & Communicatie
Sportservice Veenendaal
1. Optimaliseren loketfunctie
2. Evaluatie
Communicatie
1. Doelgroepgerichte communicatie
(onderzoek)
2. Professioneler profileren Sportservice

4. Ontwikkelingen
Combinatiefuncties
1. Onderzoek haalbaarheid introductie
2. Pilot (afhankelijk uitkomsten onderzoek)
3. Evaluatie
Naschoolse opvang
1. Uitbereiding bestaand aanbod
2. Evaluatie
Organisatievorm sport- en beweegaanbod
1. Onderzoek naar organisatievorm
2. Uitwerken uitkomsten
3. Evaluatie
Sport en WMO
1. Aanbod sport als middel / doel realiseren
maatschappelijke doelen
Topsport versus breedtesport
1. Ondersteunend / faciliterend
2. Deelname Olympisch Netwerk De Vallei
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
1. Werven sponsors via jeugdsportfonds
Witte vlekken in sportaanbod
1. Onderzoek
2. Verwerken uitkomsten
3. Aanpassen sportaanbod
Beweegaanbod voor 0 – 4 jarigen
1. Onderzoek mogelijkheden beweegaanbod
2. Pilot (afhankelijk uitkomsten onderzoek)
3. Evaluatie

2008

2009

2010

2011

1

1–2

3
3

3
3

1

1–2
2

2

1–2
2

2008

2009

2010

2011

1

1
3

1–2
3

1–2
3

1–2
3

1–2

1–2

2
3

1–2

1–2

1–2

1–2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

1

1
1
2

2

2

1

1–2
3
1

1
1–2

1–2
3
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5. De investeringen
5.1 Gericht inzetten van de middelen
Met de financiële dekking (exploitatiebegroting sport, de subsidie Buurt – Onderwijs – Sport impuls en
het restant van de voorziening breedtesport) kunnen wij aan het voorgestelde plan (sportstimulering,
verenigingsondersteuning en organisatie en communicatie) uitvoering geven. Dit plan zet de
ingeslagen koers van Sportservice Veenendaal voort.
De personele kosten voor de uitvoering van de activiteiten en onderzoek worden binnen de bestaande
formatie van Sportservice Veenendaal opgevangen.
De totale uitgave voor de uitvoering van de breedtesport voor de periode 2008 – 2011 bedragen €
855.991 (exclusief personeellasten). De deelnemersbijdragen worden voor deze periode geraamd op
€ 167.601,--. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met KWINK om uitvoering te
geven aan sport binnen de naschoolse opvang. Hiervoor ontvangen wij voor de periode 2008 – 2011
in totaal € 30.000,--. Daarnaast wordt er van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
voor deze periode voor de invoering van het project Buurt, Onderwijs en Sport (dit programma is
geïntegreerd in de notitie “Veenendaal in beweging”) voor € 200.000,-- aan subsidie ontvangen. In de
productenraming is voor de periode 2008 – 2011 een bedrag van € 24.915 opgenomen voor het
jeugdsportfonds. In de productenraming is voor de periode 2008 – 2011 in totaal € 345.622,-opgenomen voor de uitvoering van breedtesport en sportstimulering. De activiteiten die hier binnen
worden uitgevoerd maken onderdeel uit van dit plan. Over de periode 2002 – 2007 hebben wij op de
uitvoering van de breedtesportimpuls € 90.669,-- overgehouden. Dit overschot is gestort in een
voorziening. Wij stellen voor hiervan een bedrag van € 87.853,-- in te zetten voor de uitvoering van de
breedtesport voor de periode 2008 – 2011. Het restant ad. € 2.816,-- vloeit terug naar de algemene
middelen.
Begroting breedtesport 2008 - 2011
Uitgaven Bijdrage
Bijdrage Subsidie Jeugds. fonds Sport
Voorziening Baten
totaal
deelnemers NSO
VWS
exploitatie
exploitatie breedtesport totaal
€ 855.991 € 167.601 € 30.000 € 200.000 €
24.915 € 345.622 € 87.853 € 855.991

5.2 Extra financiële middelen
Het inspelen op de eerder genoemde actuele ontwikkelingen vraagt om een extra financiële middelen.
De beschikbare financiële middelen voor de periode 2008 – 2011 geven geen ruimte om hier op in te
spelen. Gelet op het belang van de inzet op deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om in deze
beleidsperiode een impuls aan deze ontwikkelingen te geven. Hiervoor moeten dan extra financiële
middelen beschikbaar worden gesteld door de gemeenteraad.
Combinatiefunctionaris
Voor de combinatiefunctionaris kunnen wij een beroep doen op de subsidieregeling vanuit het
Ministerie van VWS. Vanuit VWS wordt er vanaf 2008 een subsidie verstrekt, in eerste instantie aan
de G31. Vanaf 2009 komt deze subsidie ook beschikbaar aan de overige gemeenten. VWS stelt
hieraan wel de voorwaarde van cofinanciering (40% VWS en 60% gemeenten). Deze subsidie is
structureel. Wij zullen u hierover nader adviseren.
Sportbuurtwerker
De kosten voor de aanstelling van een sportbuurtwerker zijn opgenomen in de Kadernota 2009.
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meerjaren begroting 2008 tot en met 2011
totale

baten

uitgaven

deelnemers

€ 855.991
Begroting 2008

€

167.601

verdeling
saldo
€ 688.390

totale

dekking gemeente

gemeente
€ 488.390

vws

jsfonds

baten

saldo

gemeente

€

34.362

Materiaalkosten

€
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Activiteitenkosten

€ 156.585

Overige kosten (o.a. pr)

€

5.316

€

5.316

Overige kosten

€

1.500

€

1.500
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€ 202.201

Begroting 2009

€

jsfonds

Materiaalkosten

€

4.482

Activiteitenkosten

€ 163.962

€

35.671

€ 35.671-

€

35.671

€ 166.530

saldo

3.000 €

83.232

voorziening
€

24.298

totaal
€ 116.530

€ 116.530

€ 50.000

€

gemeente

0

dekking
vws

jsfonds
6.150 €

nso

exploitatie

9.000 €

85.313

voorziening
€

21.763

totaal
€ 122.226

€

4.482

€ 163.962

€

5.369

€

5.369

€

1.515

€

1.515

€ 215.765

exploitatie

€ 40.437

Overige kosten

Totaal

6.000 €

nso

verdeling
baten

Overige kosten (o.a. pr)
Bijdrage deelnemers

totaal
€ 488.390

€ 156.585

€
40.437

87.853

4.438

totale

€

voorziening
€

€ 34.362

uitgaven
Organisatiekosten

345.622

dekking
vws
€

Organisatiekosten

exploitatie

€ 200.000 € 24.915 € 30.000 €

verdeling

uitgaven

Bijdrage deelnemers

nso

€

43.540

€ 43.540-

€

43.540

€ 172.226

€ 122.226

€ 50.000

€

0
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Begroting 2010

totale

verdeling

uitgaven

baten

saldo

gemeente

dekking
vws

jsfonds
€

Organisatiekosten

€

40.841

Materiaalkosten

€

4.527

Activiteitenkosten

€ 165.601

€ 165.601

Overige kosten (o.a. pr)

€

5.423

€

5.423

Overige kosten

€

1.530

€

1.530

Bijdrage deelnemers
Totaal

€ 217.923

Begroting 2011

€

€

43.975

€ 43.975-

€

43.975

€ 173.948

totale

€ 123.948

exploitatie
€

87.446

voorziening
€

21.198

€ 50.000

totaal
€ 123.947

€

verdeling
baten

saldo

Organisatiekosten

€

41.250

Materiaalkosten

€

4.572

Activiteitenkosten

€ 167.257

€ 167.257

Overige kosten (o.a. pr)

€

5.477

€

5.477

Overige kosten

€

1.545

€

1.545

€ 220.102

9.000

4.527

gemeente

0-

dekking
vws

jsfonds
€

Totaal

€

€ 40.841

uitgaven

Bijdrage deelnemers

6.304

nso

6.461

nso
€

9.000

exploitatie
€

89.632

voorziening
€

20.594

totaal
€ 125.687

€ 41.250
€

4.572

€

44.415

€ 44.415-

€

44.415

€ 175.687

€ 125.687

€ 50.000

€
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