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VOORWOORD

De kracht van sport is breed. Sport draagt bij aan ontplooiing, zowel wat betreft motorische
ontwikkeling, bevordering van gezondheid, sociale binding, maatschappelijke deelname,
karaktervorming en individueel welzijn.
De veelzijdigheid van sport maakt het voor nagenoeg iedereen, jong en oud, een belangrijke
plaats voor activiteit en ontmoeting. Het brengt mensen in beweging en bij elkaar. Sport
draagt bij aan een gezonde en actieve leefstijl.
De sportdeelname in Velsen is 69% (Leefbaarheidsmonitor 2007). Er zijn op dit moment circa
80 sportverenigingen in 55 takken van sport. Hierbij zijn ongeveer 5.000 vrijwilligers vele
uren per week in touw. Op jaarbasis wordt er ruim1 miljoen keer gebruik gemaakt van de
gemeentelijke sportaccommodaties.
In de kadernota sportbeleid van de gemeente Velsen ‘De kracht van sport 2008-2011’ worden
de kaders en doelstellingen voor het sportbeleid voor deze periode globaal en specifiek voor
de jaren 2008 en 2009 beschreven. Om dit sportbeleid planmatig vorm te geven, worden
doelstellingen beschreven die verder worden uitgewerkt in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.
Na 2009 wordt het beleid met de Raad geëvalueerd en worden de meer specifieke kaders voor
de jaren 2010 en 2011 geformuleerd.
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0.

SAMENVATTING

De brede kracht van sport als uitgangspunt!
De kadernota sportbeleid beschrijft het kader voor het lokale sportbeleid in de gemeente
Velsen in de periode 2008-2011. Hierin zijn visie en doelstellingen beschreven. De gemeente
gaat hierbij uit van de brede kracht van sport als vrije tijdsbesteding, gezondheidsbevordering,
versterking van sociale contacten en persoonlijke ontplooiing.
Gemeente, verenigingen, onderwijs en commerciële sector bieden op dit moment een breed
aanbod van sportieve activiteiten en voorzieningen. De gemeente wil haar inwoners (blijven)
stimuleren te sporten. Hierbij is het uitgangspunt dat sport een verrijking is voor álle
Velsenaren. Speciale aandacht gaat uit naar jeugd, ouderen en mensen met een beperking.
De doelstellingen voor de periode 2008-2011 zijn:
• 70% van de Velsense bevolking beoefent een sport;
• een blijvend passend sportaanbod voor Velsenaren met hierbij actieve aandacht voor
nieuwe trends en ontwikkelingen;
• een versterking van lokale sportverenigingen;
• een goed toegankelijk (digitaal) gemeentelijk sportloket.
Voor het bereiken van de doelstellingen wordt ingezet op het optimaliseren van de
breedtesport en het versterken van samenwerking met sportverenigingen, partners uit het
onderwijs, naschoolse opvang en de buurt.
De nota vormt de basis voor het nog te ontwikkelen tarieven- en subsidiestelsel en
accommodatiebeleid. Jaarlijks zal een (flexibel) uitvoeringsprogramma worden opgesteld met
een concrete uitwerking van doelstellingen.
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1.

BELEIDSKADERS SPORTBELEID

1.1
Landelijk beleid
Het kabinet besteedt tot en met 2009 jaarlijks bijna 100 miljoen euro aan sport. Het
sportbudget stijgt met deze investering met meer dan 40%. Dit moet leiden tot meer
bewegende mensen, meer binding in de samenleving en meer medailles voor topsporters.
Daarnaast investeert het bedrijfsleven ook in sport, o.a. in de vorm van sponsoring. En
natuurlijk investeren sporters ook zelf in hun sport.
Aan de hand van de overkoepelende thema’s ‘meedoen, bewegen en presteren’ heeft het
ministerie van VWS hoofdlijnen van het sportbeleid uitgezet in de nota Tijd voor Sport 20062010. Sport wordt hierbij, meer dan voorheen, gezien als een belangrijke maatschappelijke
functie. Landelijke stimuleringsregelingen, zoals de BreedteSportImpuls en Buurt, Onderwijs
en Sport, worden hiervoor ingezet.
De BreedteSportImpuls (BSI) is een belangrijke pijler van het landelijk sportbeleid. Met
rijkssubsidies wordt het lokale sportaanbod versterkt. Het lokale sportaanbod speelt een rol bij
het verminderen van sociale en maatschappelijke problemen.
De Buurt, Onderwijs, Sport-impuls (BOS) is een landelijke stimuleringsregeling om
gemeenten te ondersteunen bij het verminderen van achterstanden bij kinderen tussen de 4 en
19 jaar. Achterstanden in een wijk kunnen zich voordoen op het gebied van gezondheid,
welzijn, onderwijs, voeding en sport. Deze achterstanden uiten zich in ongezond leefgedrag,
overgewicht, bewegingsarmoede en gebrek aan sociale vaardigheden.
Het Ministerie van OCW stelt vanaf 2009 subsidie beschikbaar om zogeheten
combinatiefuncties (formatieve functies, waarbij onderwijs, sport en cultuur gecombineerd
worden) in te stellen. Hierbij wordt gedacht aan sportclubs die, in samenwerking met het
onderwijs, sport combineren met bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten of naschoolse opvang. De
combinatiefuncties moeten zorg dragen voor een verdere professionalisering.

1.2
Provinciaal beleid
Het sportbeleid van de provincie Noord-Holland is vooral gericht op sportondersteuning dat
wordt uitgevoerd door Sportservice Noord-Holland. De provincie biedt met name
ondersteuning aan sportverenigingen door middel van het geven van voorlichting en het
bieden van cursussen. De komende jaren ligt het accent op gehandicaptensport en
breedtesport, waarbij versterking van vrijwilligersorganisaties extra aandacht krijgt.

1.3
Gemeentelijk beleid
Gemeente, verenigingen, onderwijs en commerciële sector bieden op dit moment een breed
aanbod van sportieve activiteiten en sportvoorzieningen. De gemeente biedt (financiële)
ondersteuning aan de sportsector, zoals het exploiteren en beheren van de gemeentelijke
sportaccommodaties. Daarnaast ontwikkelt, adviseert, en voert de gemeente sportbeleid uit
inzake sportstimulering, subsidies, tarieven en accommodaties.
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1.4
Dwarsverbanden andere beleidsterreinen
Sport staat niet op zichzelf. Het speelt in toenemende mate een rol bij ontwikkelingen op
diverse beleidsterreinen, zoals jeugdbeleid, onderwijs, volksgezondheid, speelruimtebeleid,
WMO, vrijwilligerswerk en ruimtelijke gebiedsontwikkeling. De multifunctionaliteit van
accommodaties blijft een aandachtspunt. ‘Sportinclusief denken’ is belangrijk voor al deze
beleidsterreinen zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Samenwerking met overige
organisaties werkzaam binnen deze beleidsterreinen is daarbij noodzakelijk.

1.5
Ontwikkelingen
De sport heeft te maken met een veranderende omgeving. Ongeorganiseerde, andersgeorganiseerde en individuele sporten winnen in Velsen, conform het landelijke beeld, aan
populariteit. Er wordt vaker buiten de sportvereniging om gesport. In het sportbeleid komt dit
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de vorm van afstemming tussen individuele sportbeoefening
en de openbare ruimte (trimpaden etc.).
Het programma van eisen waaraan de sport tegenwoordig moet voldoen wordt steeds
omvangrijker. Dit gebeurt vanuit de groeiende behoefte aan kwaliteit door de gebruiker,
duurzaam bouwen, ondernemen vanuit milieu-oogpunt en veilige accommodaties vanuit
gezondheidsperspectief. De gemeente zet in op intensief gebruik van accommodaties voor
meerdere doeleinden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van sportvelden door de buurt of
het inzetten van een (buurtsport) jongerenwerker bij een accommodatie.
De gemeente Velsen volgt, samen met de onderwijspartners, de landelijke regeling
combinatiefuncties nauwlettend. In het kader van de lokale educatieve agenda worden
hierover afspraken gemaakt.
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2.

VISIE SPORTBELEID

2.1
Definitie
Het begrip ‘sport’ kent een diversiteit aan definities. Een éénduidige definitie is moeilijk te
geven. Er vindt nog steeds discussie plaats over wat nog wel en wat niet meer tot sport
gerekend kan worden. Van Bottenburg (bijzonder hoogleraar Sociologie van de Sport,
Universiteit Utrecht) definieert sport als:
“Een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband maar
ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een specifiek
ruimtelijke voorziening en/of omgeving, op een manier die is gerelateerd aan voorschriften en
gebruiken die in internationaal verband ten behoeve van prestaties met een competitie- of
wedstrijdelement in de desbetreffende activiteit of verwante activiteiten tot ontwikkeling zijn
gekomen” (Diopter 2000).
De gemeente Velsen beschouwt zowel de georganiseerde als ongeorganiseerde sport als
sport. De georganiseerde sport bevat fysieke sport en denksport, beiden op zowel recreatief
als competitief niveau.
Sport wordt meestal verdeeld in twee categorieën, te weten breedtesport en topsport. Het
begrip breedtesport omvat alle vormen van sportbeoefening die niet tot topsport behoren. De
breedtesport kan zowel plaatsvinden in georganiseerd (bijv. bij een sportvereniging) als in
ongeorganiseerd verband.

2.2
Visie
De gemeente Velsen maakt zich sterk voor sport in het kader van:
• de brede kracht van sport;
• sport als verrijking voor álle Velsenaren, met extra aandacht voor jeugd, ouderen en
mensen met een beperking;
• optimaliseren van de breedtesport.
2.2.1 De brede kracht van sport
Voor de gemeente Velsen heeft de kracht van sport betrekking op de meerwaarde die sport
heeft op het gebied van vrijetijdsbesteding, maatschappelijk meedoen, gezondheid en
persoonlijke ontplooiing. De gemeente vindt sport belangrijk om de volgende redenen:
Sport als vrijetijdsbesteding
Sport is in Nederland de belangrijkste wijze van vrijetijdsbesteding. Mensen beleven plezier
aan actieve (en passieve) sportbeoefening. Daarbij kan een ieder zijn eigen doelen stellen. Een
optimaal sportbeleid draagt bij aan een verantwoorde vorm van vrijetijdsbesteding. Hierbij is
een verbinding met de kadernota Jeugd en Onderwijsbeleid 2008-2011 ‘Jong in Velsen’
(domein Vrije tijd) en het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011
‘Iedereen voelt zich thuis in Velsen’ (prestatieveld 1, 4 en 5, bevorderen van de sociale
samenhang en leefbaarheid, vrijwilligerswerk en bevorderen deelname maatschappij)
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Sport als gezondheidsbevordering
Over het algemeen bewegen mensen minder dan gewenst is voor het bereiken van een goede
gezondheid. Gezond leven is één van de kernpunten van het gezondheidsbeleid (Fit in Velsen
2008-2011). Stimulering van sportdeelname kan ertoe leiden dat meer mensen een gezonde
leefstijl ontwikkelen. De GGD speelt een belangrijke rol bij signalering, aanpak en preventie
van overgewicht bij de jeugd. Zij signaleert een groeiend probleem van overgewicht in de
leeftijdsgroep 4-19 jaar en zetten in op een gezonde en actieve leefstijl bij deze specifieke
groep.
Sport als versterking van sociale contacten en binding
Deelname aan sport in structureel verband biedt mogelijkheden voor sociale contacten. Dit
bevordert de uitwisseling van relaties door de hele samenleving heen (diversiteit in afkomst
en opleidingsniveau) en is vooral van belang voor ouderen. Bovendien wordt het
gemeenschaps- en verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd door het delen van waarden
zoals het rekening houden met elkaar en het zich houden aan (spel)regels.
Sport als persoonlijke ontplooiing
Sport draagt bij aan karaktervorming en individuele welzijn. In het kader van persoonlijke
ontplooiing biedt sport mogelijkheden voor de individuele persoon (zie ook de kadernota
Jeugd en Onderwijsbeleid 2008-2011 ‘Jong in Velsen’ (Domein vrije tijd).

2.2.2

Verrijking voor álle Velsenaren met extra aandacht voor jeugd, ouderen en
inwoners met een beperking.
De gemeente wil haar inwoners stimuleren meer te sporten, met extra aandacht voor jeugd,
ouderen en inwoners met een beperking. De sportdeelname van jeugd verdient bijzondere
aandacht. Door hen al op jonge leeftijd met sport kennis te laten maken, wil de gemeente een
blijvende sportdeelname bevorderen. Samenwerking met scholen (zowel basis- als voortgezet
onderwijs), kinderopvangorganisaties (naschoolse opvang) en sportverenigingen is hierbij het
uitgangspunt.
Ook ouderen (vanaf 60 jaar) worden gestimuleerd om meer te sporten. Het bevorderen van de
gezondheid en mobiliteit staan hierbij voorop. Maar ook het voorkomen van sociaal isolement
is een belangrijke reden.
Velsen hecht belang aan integratie en participatie van álle Velsenaren, dus ook inwoners met
een beperking. Meedoen is belangrijk, zoals ook uit het beleidsplan Wet Maatschappelijke
Ontwikkeling 2008-2011 naar voren komt.
Naast sporters met een conditionele beperking (astma- en (ex-)hartpatiënten) of chronische
aandoening (whiplash, diabetici, cva-patiënten) zijn ook mensen met een verstandelijke
beperking of meervoudig functioneel beperkten gebaat bij sportdeelname. Hierbij moet wel
gericht aandacht worden geschonken aan het verkleinen van belemmeringen voor een
deelname aan sport.
Het SCALA project richt zich op het sportief actief maken van ouderen met een functionele
beperking als gevolg van een chronische ziekte of aandoening. Dit project is bedoeld voor
mensen in de leeftijd 55-65 jaar met een chronische aandoening die niet of onvoldoende
sportief actief zijn. SCALA wordt uitgevoerd in combinatie met GALM en heeft een looptijd
van één jaar.
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Bij de uitvoering van het SCALA-project wordt in een lokale projectgroep veelal
samengewerkt met de GGD, Zorgbalans/COB, ouderenbonden, een sportservicebureau en
mogelijk patiëntenbelangenverenigingen. Een onderzoek naar de mogelijkheden van inzet van
dit project is gewenst.
Sporters met een beperking zijn voor een groot deel afhankelijk van (vrijwillige) begeleiders,
van aangepast vervoer en toegankelijke accommodaties. Bovendien zal uitdrukkelijk
voorlichting gegeven moeten worden over de mogelijkheden om deel te nemen aan de sport.

2.2.3 Optimaliseren van de breedtesport
Om alle Velsenaren te stimuleren meer te bewegen richt Velsen zich vooral op het
optimaliseren van de breedtesport. Lokale sportverenigingen hebben de aandacht.
Evenementen met een sportief karakter die het bewegen en sporten stimuleren, zoals de
Pierloop, worden als breedtesport beschouwd.
Breedtesport en topsport kunnen niet zonder elkaar. Het talent dient zich aan bij de
breedtesport en is daarmee de bron voor (sub)topsport. De uitstraling van de top heeft
aantrekkingskracht en een voorbeeldfunctie.
Topsport is geen expliciet onderdeel van het sportbeleid in Velsen, maar verdient wel de
aandacht in het kader van persoonlijke ontplooiing. De gemeente wil actief samenwerken met
omliggende gemeenten om topsporters te kunnen faciliteren, hetgeen we gezien de schaal
binnen Velsen niet alleen en zelf kunnen. Het ondersteunen van de topsport in Velsen
verloopt via de landelijke sportbonden.
Professionele sportbeoefening (BVO Telstar) heeft een duidelijke voorbeeldfunctie. De
gemeente beperkt haar inbreng bij de profsport tot faciliterende ondersteuning (grondpositie,
openbare orde en veiligheid).

2.3
Samenwerkingspartners
De gemeente hecht groot belang aan de samenwerking met andere organisaties en instellingen
voor sportstimulering. De belangrijkste partners worden hier genoemd:
Sportverenigingen
In Velsen zijn ongeveer 80 verenigingen in 55 takken van sport. Sportverenigingen hebben
hun eigen sportaanbod (trainingen, wedstrijden, toernooien en overig). Een aantal
verenigingen werkt mee aan schoolsporttoernooien en veel clubs participeren in activiteiten of
projecten in het kader van de BreedteSportImpuls.
Stichting SportSupport
In 2007 is aan alle basisschoolkinderen vanaf groep 4 in Velsen de JeugdSportPas-brochure
aangeboden. Stichting SportSupport ondersteunt de gemeente met de uitvoering van de
JeugdSportPas. Met de pas kunnen kinderen kennismaken met veel verschillende sporten.
Sportservice Noord-Holland
Sportservice Noord-Holland ondersteunt als uitvoerder de gemeente bij de projecten GALM
(bewegingsstimulering voor ouderen), WhoZnext, het Actieplan Voeding & bewegen en
Verenigingsversterking.
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Scholen
De gemeente werkt samen met de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs aan
sport(stimulering) in de vorm van bewegingsonderwijs (gymnastiek), schoolzwemmen en
diverse sportactiviteiten.
In oktober 2006 is de notitie ‘Gymnastiekvoorziening gemeente Velsen’ vastgesteld, waarin
de vigerende wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden voor de huisvesting van het
bewegingsonderwijs en de bijbehorende voorzieningen (zalen, materialen, enz.) zijn
opgenomen.
De gemeente hecht veel belang aan het schoolzwemmen. Bureau Sportzaken verzorgt de
uitvoering van het schoolzwemmen (groep 4 basisscholen en vangnet) conform het
schoolzwemprotocol tussen schoolbesturen en gemeente.
Voor de leerlingen van het basisonderwijs worden ieder jaar onder regie van bureau
Sportzaken en in samenwerking met de schoolsportcommissie (vakleerkrachten
bewegingsonderwijs) en sportverenigingen diverse sportactiviteiten georganiseerd.
Elk jaar wordt er de schoolsportkalender met 10 schoolsporttoernooien opgesteld. De laatste
jaren kent de schoolsportkalender circa 7.000 deelnames. Binnen de kaders van
organisatiekracht en budget is dit programma voortdurend in ontwikkeling. Raakvlakken en
afstemming met nieuwe activiteiten in het kader van de BreedteSportImpuls-activiteiten,
vooral de JeugdSportPas worden gezocht.
Stichting Banen In de Sport
In het kader van instroom -/doorstroombanen (ID) in de sport is de stichting BIS (banen in de
sport) Velsen opgericht. De medewerkers van deze stichting ondersteunen de verschillende
buitensportverenigingen. Afstemming van de werkzaamheden op die van de gemeente en
tussen het bestuur van de stichting en de gemeente (sportzaken en sociale zaken) vindt
zonodig plaats. Daarnaast zijn er contacten met het bureau ‘Workfirst’ in situaties van
noodzakelijk langdurige vervanging van medewerkers (bijvoorbeeld sporthalbeheer) of bij
projectwerkzaamheden.
Samenwerkingsverband Aangepast Sporten
De gemeenten in Zuid-Kennemerland hebben een samenwerkingsverband aangepast sporten.
Deelname van de gemeente Velsen aan dit samenwerkingsverband wordt nader bezien in het
kader van lokale effectiviteit.
Velser Sport Stichting
De Velser Sport Stichting (VSS) heeft in het verleden als belangenbehartiger van de
sportverenigingen gefunctioneerd. Echter al geruime tijd blijken de clubs hun belangen
richting de gemeente autonoom in te kunnen vullen. Het komende jaar wordt het voortbestaan
van VSS nader bezien.
Stichting Welzijn Velsen
De Stichting Welzijn Velsen (SWV) organiseert op sportgebied buurtactiviteiten, die
voornamelijk plaatsvinden in buurtcentra, sporthallen en in de openbare ruimte.
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Zorgbalans IJmond
Met Zorgbalans is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het stimuleren van sport
voor ouderen. Het lidmaatschap/servicepaspoort biedt een uitgebreid aanbod van producten en
diensten, ook op het gebied van gezondheid en beweging. In zwembad De Heerenduinen
ontvangt men bijvoorbeeld korting op diverse activiteiten.
Stichting Centraal Orgaan Bejaardenbeleid (COB) en Wonenplus Velsen zijn onderdeel van
Zorgbalans en verzorgen een specifiek welzijnsaanbod, waaronder sport en beweging voor
ouderen. Met de genoemde stichtingen is de gemeente een prestatieplan (onderdeel van
budgetfinanciering) overeengekomen.

2.4
Commerciële sportaanbieders
Bij het stimuleren en beoefenen van sport spelen ook commerciële sportaanbieders een rol.
Denk hierbij aan fitnesscentra, (indoor)tenniscentra, Snowplanet, golfbaan Spaarnwoude,
Watergeus Spaarnwoude, maneges en watersportverenigingen.
Samenwerking met de commerciële sportaanbieders vindt plaats op projectbasis in diverse
sportstimuleringsprojecten en het BOS-beleid. Hierbij is het doel om ondernemen in de sport
te stimuleren en samen beleid op te zetten. De komende jaren zal een antwoord worden
gezocht op de vraag of, en zo ja hoe, de gemeenten de ondernemers in de sport in het
sportbeleid dienen te betrekken. Denk hierbij aan de vraag of de faciliterende taak van de
gemeente wenselijk is in de commerciële branche en of een specifiek vestigingsbeleid voor
ondernemers in de sport nodig is.
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3.

DOELSTELLINGEN SPORTBELEID

De gemeente Velsen wil dat zoveel mogelijk burgers sport(en) beoefenen vanuit de brede
kracht van sport als vrijetijdsbesteding, participatie, gezondheid en persoonlijke ontplooiing
(sportactieve leefstijl). Om het sportbeleid planmatig vorm te geven worden hoofd- en
subdoelstellingen (hoofdstuk 4) beschreven. Deze hoofd- en subdoelstellingen worden
jaarlijks in uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt waarbij de financiële dekking wordt
aangegeven. De uitvoeringsprogramma’s worden ter informatie aan de raad verzonden.

3.1

Toename van aantal deelnemers aan sport, met name jeugd, ouderen en mensen
met een beperking.
De sportdeelname door de Velsenaren is sinds 2004 met 4% toegenomen en ligt met 69%
boven het landelijk gemiddelde van 64%. De gemeente is trots op dit percentage
sportbeoefenaars. Voor 2011 wordt een groei beoogd naar een percentage van 70%.
Doelstelling voor 2011: 70% van de Velsense bevolking beoefent een sport.

De subdoelstellingen voor de doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een beperking
worden in het volgende hoofdstuk opgenomen.

3.2
Behouden van diversiteit aan sportaanbod
Met ongeveer 80 verenigingen in 55 takken van sport is er voor iedere Velsenaar de
mogelijkheid een sport te kiezen die bij hem of haar past. Daarnaast zijn er mogelijkheden
voor individuele sportbeoefening. De vraag naar individuele en ongeorganiseerde
sportbeoefening neemt toe. Het creëren van voldoende variatie en capaciteit om aan de
behoefte van de sporters te voldoen blijft een aandachtspunt. Hierbij is aandacht voor een
passend sportaanbod voor senioren en mensen met een beperking.
Sport kan worden beoefend op verschillende niveaus: recreatief en competitief. Competitieve
sport maakt in de zin van topsport geen expliciet onderdeel uit van het sportbeleid in Velsen,
maar verdient wel de aandacht in het kader van persoonlijke ontplooiing. Zoals op pagina acht
is aangegeven, wil de gemeente actief samenwerken met omliggende gemeenten om
topsporters te kunnen faciliteren.
Doelstelling voor 2011: een blijvend passend sportaanbod voor Velsenaren met hierbij
actieve aandacht voor nieuwe trends en ontwikkelingen.

3.3
Versterken van lokale sportverenigingen
Het versterken van lokale sportverenigingen is van belang voor de sportstimulering. Dit vindt
plaats in het kader van de BreedteSportImpuls. Hier wordt duidelijk in een behoefte voorzien
en continuering is van belang.
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Versterking van de sportverenigingen kan o.a. plaatsvinden als:
• sportverenigingen meer samenwerken;
• sportverenigingen actieve jeugdleden hebben die betrokken zijn bij beleid en
bestuursfuncties binnen de eigen vereniging, zoals WhoZnext;
• sportverenigingen worden ondersteund door themabijeenkomsten en cursussen;
• meer vrijwilligers werkzaam zijn in de sport. Aandachtspunt hierbij is dat ook in de
combinatie vrijwilligerswerk en sport verzakelijking steeds meer een rol speelt.
Mogelijk wordt in de toekomst meer ingezet op professionalisering (deskundigheid,
verenigingsmanagement) en betaalde krachten in bestuursfuncties van
verenigingssport.
Doelstelling voor 2011: een versterking van lokale sportverenigingen

3.4
Verbeteren (digitale) dienstverlening
Velsen heeft een breed sportaanbod, maar lang niet alle activiteiten worden op elkaar
afgestemd. Veel sportverenigingen hebben een bereik dat over de verschillende wijken van
Velsen is verspreid. Ook het verzorgingsgebied van de scholen (vooral voortgezet onderwijs)
is over de wijken en de gemeentegrens uitgestrekt. Door goede regie en afstemming van
maatregelen voor sportstimulering, schoolsport en sportbuurtwerk ontstaat een optimale
sportinfrastructuur. Het is belangrijk dat de sportsector in Velsen één overzichtelijk en
toegankelijk sportloket heeft. Ook een goede website voor sport speelt hierbij een rol.
Doelstelling voor 2011: een goed toegankelijk (digitaal) gemeentelijk sportloket
Voorwaarden bij het investeren in de sport zijn:
• Behoud van goede sportaccommodaties wat betreft bereikbaarheid, spreiding,
toegankelijkheid en bruikbaarheid, ook voor sporters met een beperking
(accommodatiebeleid);
• (Financiële) ondersteuning van de sportsector (subsidie en tarievenbeleid). Het
ambitieniveau van de gemeente is hierbij gekoppeld aan het beschikbare budget.
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4.

SUBDOELSTELLINGEN JEUGD, OUDEREN EN MENSEN MET EEN
BEPERKING

In deze kadernota zijn subdoelstellingen voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking
opgenomen. Een specifieke uitwerking van de subdoelstellingen wordt in de
uitvoeringsprogramma’s beschreven.

4.1
Jeugd
Naast de thuisomgeving vormen school, buurt en buitenschoolse opvang vaak de dagelijkse
leefomgeving van kinderen. Organisaties werkzaam op deze werkvelden kunnen een positieve
rol spelen bij een sportieve vrijetijdsbesteding van kinderen en op het bevorderen van
gezondheid, het wegnemen van (ontwikkelings)achterstanden en het bevorderen van sociale
integratie en talentontwikkeling. Het betrekken van en samenwerken met vakleerkrachten
bewegingsonderwijs is belangrijk voor het actief betrekken van de jeugd bij sport.
In 2005 heeft de gemeente voor het project BreedteSportImpuls (BSI) subsidie gekregen van
het Ministerie van VWS. De gemeente ontvangt BSI-middelen tot en met 2009.
Het project in Velsen bestaat uit de twee onderdelen: Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) en
Verenigingsondersteuning. BOS-activiteiten hebben als doel verbindingen te leggen tussen
buurt, onderwijs en sport om (ontwikkelings)achterstanden te verkleinen, overlast in de wijk
te verminderen en een gezonde leefstijl te bevorderen. Hiertoe organiseren de buurt,
onderwijs en sportverenigingen gezamenlijk (sportgerelateerde) wijkactiviteiten. Deze
activiteiten dragen ook bij aan een toeleiding naar lidmaatschap van een sportvereniging.
Sportbonden, sportbuurtwerkers en vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen mogelijk
ondersteuning bieden.
Basis- en voortgezet onderwijs
In 2007 is aan de basisschoolkinderen vanaf groep 4 in Velsen de JeugdSportPas-brochure
aangeboden. Met de JeugdSportPas kunnen kinderen kennis maken met veel verschillende
sporten. De Pas is een samenwerking tussen de gemeente Velsen, SportSupport, basisscholen,
sportverenigingen en overige sportaanbieders. In 2008 wordt deze JeugdSportPas voortgezet
en onderzocht of dit een blijvende voorziening kan worden.
Ieder jaar vinden er in de gemeente talrijke schoolsportactiviteiten plaats, zoals Olympic
Velsen, het Dubbeljeugdzeskamp en het schoolvoetbaltoernooi. Deze activiteiten hebben een
blijvende waarde voor sportverenigingen en sportstimulering voor leerlingen.
Doelstelling voor 2008:
• De JeugdSportPas (JSP) wordt aan basisschoolleerlingen vanaf groep 4 aangeboden
voor het schooljaar 2008-2009;
• Onderzoek naar mogelijkheden voor blijvende voorziening JeugdSportPas voor
basisschoolleerlingen vanaf groep 4 vanaf schooljaar 2009-2010;
• Sportclinics en schoolsportactiviteiten worden in het kader van Schoolsport
gecontinueerd en onderzocht of uitbreiding mogelijk is.
Doelstelling voor 2009:
• Op vier basisscholen in de aandachtswijken Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk wordt
het Actieplan voeding & bewegen uitgevoerd;
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De ontwikkeling van (basis)scholen naar Brede Scholen en stimulering van combinatiefuncties biedt kansen om sport een structurele plaats te geven in de leefomgeving van
kinderen. De kadernota Jeugd- en onderwijsbeleid 2008-2001 ‘Jong in Velsen’ beschrijft de
behoefte van (basis)scholen om Brede Scholen te worden.
Op15 april 2008 is aan onderwijsinstellingen en sportverenigingen een presentatie gegeven
over combinatiefuncties door de Alliantie School en Sport. Deze is positief ontvangen door
het veld. Hierbij is ook de roep geuit om meer vakleerkrachten in het basis- en voortgezet
onderwijs. De combinatiefunctie geeft mogelijk een goed perspectief.
Bovendien hebben basisscholen een verantwoordelijkheid in het faciliteren van naschoolse- of
buitenschoolse opvang. Sport- en bewegingsactiviteiten kunnen hierbij een toegevoegde
waarde hebben.
Doelstelling 2008
• Onderzoek naar samenwerking tussen basisscholen, naschoolse opvang en
sportverenigingen. Denk aan ontwikkeling van Brede Scholen en stimulering
combinatiefuncties.
Doelstelling 2008-2011
• Sport krijgt een structurele plaats in de te ontwikkelen Brede Scholen.
In het voortgezet onderwijs blijken veel kinderen het lidmaatschap van een sportvereniging te
beëindigen. Scholen geven aan dat de leeftijd van 14-15 jaar een kritisch moment is. Het
aanbieden van sportlessen die passen bij de wensen van deze doelgroep kan een stimulerende
rol hebben. Een doorgaande lijn in sportstimulering is wenselijk.
Hierbij is de suggestie meegegeven voor gratis naschoolse sport in het voortgezet onderwijs
tussen 16.00 -17.00 uur onder begeleiding van een vakdocent en een verenigingsdeskundige
Het voortgezet onderwijs heeft verder behoefte aan een variant van de JeugdSportPas. De
gemeente gaat beide aandachtspunten in relatie brengen met de ontwikkelingen en inzet van
combinatiefuncties.
Doelstelling 2008
• Onderzoek naar mogelijkheden doorgaande lijn in sportstimulering voor leerlingen
voortgezet onderwijs in relatie met de ontwikkeling en inzet van combinatiefuncties.
Het Tender College start in februari 2008 het proefproject ‘Tender College: een gezonde
school’ voor de duur van een jaar. Het project heeft als doel om de motorische vaardigheden
van haar leerlingen te verbeteren en voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Op deze
manier sluiten schoolse activiteiten ook aan op de inspanning van de jeugdgezondheidszorg
bij het helpen oplossen van gezondheidsproblemen. Evaluatie vindt tussentijds plaats in juni
2008 en na afronding van het project. Afhankelijk van de evaluatie vindt continuering plaats
en mogelijk uitbreiding naar andere scholen.
Doelstelling voor 2008
• Start proefproject ‘Tender College: een gezonde school’.
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Buurtsport
De kern Velserbroek heeft een paar jaar ervaring met Spel in de Buurt. Deze activiteit heeft
een meerwaarde voor ontmoeting en stimulering van spel en bewegen voor de jeugd van 1016 jaar. Spel in de Buurt wordt als Buurtsport voortgezet in aandachtsbuurten Velsen-Noord
en Velserbroek.
De wijkplatformen onderhouden een netwerk in de buurt. Zij kunnen een belangrijke brug
slaan bij het bereiken van bewoners en helpen organiseren van sportactiviteiten in de buurt.
De buurt moet bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.
Een aandachtspunt is de inzet van professionele jongerenwerkers. Jongerenwerkers en
activiteitenbegeleiders zijn een belangrijke schakel bij het inventariseren van wensen en
behoeften van jongeren en het uitvoeren van activiteiten. Momenteel zijn veel
jongerenwerkers nog te veel binnenshuis gebonden aan de accommodatie van een
buurtcentrum. Meer inzet bij (buiten)sportactiviteiten is belangrijk.
Momenteel wordt onderzocht of in 2008 kan worden gestart met een proefproject gericht op
jeugd en verdedigingssport. Professionals onderrichten de jeugd in bijvoorbeeld karate of
boksen met extra nadruk op discipline, (zelf)beheersing en controle. Juist met dit sportaanbod
wordt de brede kracht van sport duidelijk als zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren.
Doelstelling 2008 en 2009:
• De gemeente zorgt voor meer inzet van professionele jongerenwerkers in de
buurtsport bij (buiten)sportactiviteiten.
Doelstelling voor 2009:
• Spel in de Buurt wordt als Buurtsport voortgezet in aandachtsbuurten Velsen-Noord
en Velserbroek.
Doelstelling 2008:
• Onderzoek het opzetten van een proefproject ‘verdedigingssport’ voor de
leeftijdsgroep 13 tot 16 jaar.
4.2
Ouderen
In 2007 is de gemeente met ondersteuning van Sportservice Noord-Holland gestart met het
bewegingstimuleringsprogramma GALM. GALM is ontwikkeld door de werkgroep
Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut
voor Sport en Bewegen (NISB). Het heeft als doel om meer senioren tussen 55-65 jaar aan het
bewegen te krijgen én te houden. In Velsen is de wijk Zee- en Duinwijk hiervoor
geselecteerd, omdat de sportdeelname in het algemeen hier gemiddeld lager ligt dan in andere
wijken (Leefbaarheidsmonitor 2007). Vanaf november 2007 volgen vijf groepen het
beweegprogramma. Een kleine steekproef onder de deelnemers geeft een positief beeld. Een
citaat van een deelnemer:
“Ik ben blij met de aandacht van de gemeente voor ouderen. Dit project was de aanzet om
meer te gaan bewegen”
Uit onderzoek blijkt dat met het ouder worden, het op peil houden van fitheid en gezondheid
steeds belangrijker wordt.
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De landelijke campagne 30 minuten bewegen onderstreept het belang van bewegen. In deze
campagne speelt voorlichting een belangrijke rol bij het sportstimuleringsbeleid voor ouderen.
Doelstelling 2008
• Onderzoek naar continueren dan wel uitbreiden project GALM.

4.3
Mensen met een beperking
Meedoen is belangrijk. Voor een aantal kinderen, ouderen en inwoners met een beperking is
extra begeleiding nodig. De gemeente spreekt hierbij van aangepaste sport.
Aangepaste sport
Een aantal kinderen heeft extra begeleiding nodig in sport en bewegen. Kinderen met
bijvoorbeeld een motorische beperking kunnen soms moeilijk aansluiten vinden bij een
sportvereniging. Daarom is de gemeente het proefproject Club Extra gestart. Club Extra is een
sportclub voor kinderen met bewegingsachterstand waar zij met plezier kunnen deelnemen
aan sport- en bewegingsactiviteiten.
Club Extra ondersteunt kinderen intensief in het ontwikkelen en ontplooien van hun
bewegingsmogelijkheden, gedurende een periode van maximaal twee jaar. Daarnaast
bevordert de club na verloop van tijd de uitstroom naar regulier sport- en bewegingsaanbod
dat goed aansluit op Club Extra.
Doelstelling voor 2008
• Het proefproject Club Extra is in het kader van Aangepaste sport gestart in IJmuiden
en wordt mogelijk uitgebreid naar andere wijken.
Voor mensen met een beperking is in Velsen zelf een beperkt georganiseerd sportaanbod. In
veel gevallen wordt er gesport in de regio. Velsen maakt deel uit van het Regionaal
Samenwerkingsverband Aangepast Sporten.
In Velsen kunnen verstandelijk gehandicapten voetballen bij het G-team van v.v. Waterloo.
Bij gymnastiekvereniging Velsen zijn sportactiviteiten voor (ex)hartpatiënten. Badmintonclub
Velsen biedt badminton voor mensen met een fysieke beperking en Dagcentrum IJmuiden
organiseert wekelijks 2 uur sport en bewegen voor gehandicapte mensen in sporthal Zeewijk.
Daarnaast zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking actief bij Stichting
Paardrijden Kennemerland, Stichting Rolstoel Kennemer Keien en bij Kennemer Invaliden
Sport (KIS).
Zwembad De Heerenduinen biedt twee keer per week therapeutisch zwemmen aan.
Fysiotherapie Driehuis en het Kennemer Gasthuis bieden fysiotherapeutisch zwemmen.
Kinderen met een ‘rugzakje’ kunnen één keer per week begeleid zwemmen. Ook de
OIG/IHD (Ontspanning Invaliden, Gehandicapten) heeft wekelijks zwemactiviteiten in het
zwembad. In 2009 wordt de behoefte van deze groep (ondermeer in samenwerking met de
gehandicapten beraad) nader in kaart gebracht en de mogelijkheden van sportaanbod en
(regionale) samenwerking onderzocht.
Doelstelling 2009
• Sportbehoeftepeiling onder de jeugd en (jong)volwassenen met een beperking en plan
van aanpak.
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5.

KADERS VOOR ACCOMMODATIE- EN SUBSIDIEBELEID

5.1
Sportaccommodatiebeleid
Sport en bewegen wordt mogelijk gemaakt door functionele, veilige, bereikbare,
toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties, sportruimtes en speelvoorzieningen. Zij
vormen de "hardware" en zijn zeer belangrijk voor de lokale sportinfrastructuur. Grofweg kan
de volgende verdeling worden gemaakt:
• gemeentelijke sportaccommodaties;
• particulier aanbod: sportscholen, tenniscentra, snowplanet, enz.;
• accommodaties en voorzieningen van sportverenigingen zelf;
• accommodaties en voorzieningen van niet sportorganisaties (medegebruik),
buurthuizen, schoolgebouwen, ouderencentra, gezondheidscentra, horeca, enz.;
• de openbare ruimte (medegebruik) zoals pleintjes en veldjes, wandel-, ruiter- en
fietspaden, parken en landgoederen, strand- en duingebied, openbaar water,
recreatiegebied, enz.
De door de gemeente geëxploiteerde en beheerde sportaccommodaties zijn onder te verdelen
in sporthallen, gymzalen, verenigingsgebouwen, sportparken, tennisparken en het zwembad.
Het doel van het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid is dat inwoners regelmatig en naar
tevredenheid gebruik maken van een adequaat aanbod van accommodaties. Exploitatie en
beheer moeten op orde en efficiënt zijn. Zij voldoen daarbij aan de volgende criteria:
• variatie en breedte (gericht op verschillende takken van sport en doelgroepen);
• bereikbaarheid (fiets, auto, openbaar vervoer en parkeren) en spreiding over de
kernen;
• functioneel, kwaliteit, (sociale) veiligheid en hygiëne (wet- en regelgeving, sporteisen
NOC*NSF, kwaliteit uitvoering en onderhoud, toezicht en serviceverlening);
• aantrekkelijk en betaalbaar.
Prestatie-indicatoren:
• tevredenheid van burgers en sportorganisaties over de gemeentelijke
sportaccommodaties (monitoren);
• benutting en bezettingsgraad van de gemeentelijke sportaccommodaties.
De verschillende sportaccommodaties in Velsen liggen goed verspreid over de gemeente. Ook
biedt de gemeente andere faciliteiten en mogelijkheden voor beweging, spel en
ongeorganiseerde sportbeoefening. Er is een groot aantal sport- en speelveldjes, zoals het
Cruyff Court StormvogelsTelstar Veld, skatevoorzieningen, pleintjes, wandel- en ruiterpaden.
Speelruimten in de wijk hebben een belangrijke functie voor sport en bewegen voor de jeugd
(zie Kadernota Speelruimtebeleid 2008-2011 i.o.).
Recreatiegebied Spaarnwoude biedt tal van mogelijkheden voor ongeorganiseerde
buitensporten en recreatie, evenals het strand en de duinen. Steeds meer mensen sporten
individueel. Het sporten in de openbare ruimte neemt toe.
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Sportverenigingen zijn over het algemeen
positief over de kwaliteit van de diverse
sportaccommodaties. 87% is tevreden over
de beschikbare ruimte en 80% is tevreden
over de ligging (Leefbaarheidsmonitor
2007).
De Velsense inwoners zijn doorgaans
tevreden over de sportaccommodaties. Op
een schaal van 1 tot en met 10 is het
gemiddelde cijfer een 7,8.
Naast het regulier onderhoud van de sportparken zijn de komende jaren de speerpunten:
• GrootHelmDuin (GHD): de aanleg van twee kunstgrasvelden op sportpark Zeewijk en
de ontwikkeling van een nieuwe sporthal of vernieuwde sporthal Zeewijk;
• Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord: delen van dit grote complex voldoen niet aan
alle criteria van functionaliteit en (sociale-)veiligheid.
Daarnaast is aanpassing dan wel nieuwbouw van gymzalen (gefinancierd vanuit
onderwijshuisvesting) de komende jaren gewenst (zie beleidsnotitie Gymnastiekvoorziening
gemeente Velsen 2006).
De behoefte aan vrije bewegingsruimte en recreatie- en sportvoorzieningen dicht bij huis
groeit. Ook is er meer aandacht voor multifunctionaliteit van accommodaties (mfa).
Dergelijke accommodaties kunnen een belangrijke ontmoetingsplek vormen voor
wijkbewoners en daarmee een rol vervullen in sociale participatie.
Doelstelling 2008
• Accommodatiebeleid actualiseren aan huidige sportbeleid.
5.2
Subsidie- en tariefbeleid
De gemeente geeft richting aan haar voorwaardenscheppende en stimulerende taak in de
sport, door het verstrekken van subsidies en het in rekening brengen van niet-kostendekkende
accommodatietarieven. De gemeente ondersteunt daarmee de lokale sportsector.
Tarieven en subsidies vormen een hecht duo en kunnen een krachtig instrument en
sturingsmiddel zijn om het gemeentelijk (sport)beleid te effectueren.
5.2.1 Tarieven sport
Tarievenbeleid voor sportaccommodaties, en alles wat daar mee te maken heeft, is complex.
Bijna elke gemeente in Nederland heeft haar eigen systematiek. Naast een historische
inkleuring zijn de tarieven vaak versluierd. Zo vinden er wel verrekeningen via het tarief
plaats. Bijvoorbeeld voor onderhoud in eigen beheer en de doorberekening van kosten van
nutsvoorzieningen. Ook kunnen er relaties zijn met bepaalde directe subsidies. Daarom is
vergelijking van tarieven over het algemeen ondoenlijk.
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Ook het gebruik van de gemeentelijke accommodaties in Velsen wordt indirect gesubsidieerd
door niet-kostendekkende huurtarieven. In deze historisch gegroeide tarieven is een duidelijke
systematiek, uniformiteit en vereenvoudiging aangebracht (zie Tarievennota gemeentelijke
sportaccommodaties Velsen 1997).
Voor de toekomst is meer duidelijkheid en transparantie binnen het tarievenstelsel wenselijk.
Door ontwikkeling van kostendekkende huren kunnen tevens de reële sportaccommodatiekosten (kostprijs) per accommodatietype zichtbaar worden gemaakt.
Doelstelling 2008
• Tarievenstelsel actualiseren aan huidige sportbeleid.
5.2.2 Subsidies sport
De gemeente verstrekt directe subsidies aan lokale sportverenigingen die voor bepaalde
doelgroepen een sportaanbod hebben, bijvoorbeeld jeugd en gehandicapten.
Ook worden beperkt subsidies verstrekt voor speciale activiteiten (bv. bij jubilea en
kampioenschappen), evenementen en clinics.
Buitensportverenigingen met een beperkt aantal leden komen in aanmerking voor een
tegemoetkoming. In voorkomende gevallen kunnen sportverenigingen in het kader van
zelfwerkzaamheid een kleine bijdrage in de (materiaal-)kosten tegemoet zien. Clubs met een
eigen clubaccommodatie komen in aanmerking voor vergoeding van het gebruikersdeel van
hun belastingaanslag OZB/RIO.
Verreweg de belangrijkste regeling voor de sport is de ‘Jeugdsport en kadersubsidie’.
Sportverenigingen die voldoen aan een aantal criteria kunnen na ieder kalenderjaar een
subsidieverzoek indienen. Volgens een bepaalde sleutelverdeling, en afhankelijk van het
aantal (jeugd)leden of teams, wordt subsidie toegekend. In 2006 is in totaal ongeveer
€ 80.000,-- aan sportsubsidies verleend.
Via een specifieke regeling van de Bijzondere bijstand (sociale zaken) kunnen minder
draagkrachtige inwoners een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld een lidmaatschap van een
sportvereniging ontvangen.
De nadruk in het huidige subsidiebeleid ligt nu vooral op het ondersteunen van
sportverenigingen die een sportaanbod voor jeugd hebben. De komende jaren dient de
gemeente aan te sluiten op de diverse sportontwikkelingen en hier lokaal richting aan te
geven. Hiertoe dient de subsidiering van sportverenigingen en de proefprojecten nader
bekeken te worden. Sportverenigingen die zich inzetten voor de gestelde gewenste
maatschappelijke effecten ontvangen daar subsidie voor.
Subsidies kunnen worden verstrekt in de vorm van een basisbijdrage, accommodatiekorting,
beleidssubsidie of dienstverleningssubsidie. Daar waar mogelijk worden prestatieafspraken
gemaakt. In 2008 wordt het subsidiebeleid nader in kaart gebracht. Hierbij worden de
uitgangspunten voor het subsidiebeleid verder uitgewerkt (o.a. ook JeugdSportPas).
Doelstelling 2008
• Uitgangspunten sportsubsidiebeleid actualiseren aan huidige sportbeleid.
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6.

FINANCIEN

De doelstellingen uit deze kadernota worden verder uitgewerkt in jaarlijkse
uitvoeringsprogramma’s. In de uitvoeringsprogramma’s wordt inzicht gegeven in de
benodigde gelden en de dekking daarvan.
Uitgangspunt is dat het beleid binnen de bestaande financiële kaders kan worden uitgevoerd.
Deze kaders hebben betrekking op het brede veld van sportbeleid in relatie tot jeugd- en
onderwijsbeleid, gezondheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkeling. Dekking van de
kosten van sportstimulering en sportondersteuning kan plaatsvinden binnen een integrale
aanpak van de programma’s ‘Cultuur, Sport & Recreatie’, ‘Educatie’ en ‘Maatschappelijke
Ontwikkeling’.
De landelijke regeling BreedteSportImpuls (BSI) is een belangrijke pijler van het
breedtesportbeleid. De gemeente ontvangt een bijdrage van 50% in de kosten van de
sportstimuleringsprojecten in het kader van de BSI tot en met 2009.
In het kader van de BSI is in totaal € 384.500,-- beschikbaar (cofinanciering rijk en gemeente)
voor de impuls Buurt, Onderwijs en Sport en Verenigingsondersteuning voor de periode 2006
tot en met 2009.
(Nieuwe) landelijke regelingen zoals de stimulering van combinatiefuncties in de sport en
onderwijs die vanaf 2009 gelden worden nauwlettend gevolgd en te zijner tijd meegenomen in
de uitvoeringsprogramma’s.
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7.

SAMENVATTING DOELSTELLINGEN

De doelstellingen zijn verdeeld in hoofddoelstellingen en subdoelstellingen.
Hoofddoelstellingen voor 2011:
• 70% van de Velsense bevolking beoefent een sport;
• een blijvend passend sportaanbod voor Velsenaren met hierbij actieve aandacht voor
nieuwe trends en ontwikkelingen;
• een versterking van lokale sportverenigingen;
• een goed toegankelijk (digitaal) gemeentelijk sportloket.
Subdoelstellingen
Algemeen
2008
• tarieven- en sportsubsidiebeleid en accommodatiebeleid actualiseren aan huidige
sportbeleid;
• inzetten op maximaal benutten van gebruik accommodaties voor meerdere doeleinden;
• ondernemers (commerciële sportaanbieders) waar mogelijk en wenselijk projectmatig
in de sport betrekken om samen beleid op te zetten.
Jeugd
2008-2011
• sport krijgt een structurele plaats in de te ontwikkelen Brede Scholen.
2008
•
•
•
•

•
•
•
•
2009
•
•

de JeugdSportPas wordt aan basisschoolleerlingen vanaf groep 4 aangeboden voor het
schooljaar 2008-2009;
onderzoek naar mogelijkheden voor een blijvende voorziening voor de JeugdSportPas
vanaf schooljaar 2009-2010;
sportclinics en schoolsportactiviteiten worden in het kader van de Schoolsport
gecontinueerd en onderzocht of uitbreiding mogelijk is;
onderzoek naar samenwerking tussen basisscholen, naschoolse opvang en
sportverenigingen, o.a. in het kader van ontwikkeling Brede Scholen en
combinatiefuncties;
onderzoek naar mogelijkheden doorgaande lijn in sportstimulering voor leerlingen
voortgezet onderwijs in relatie met de ontwikkeling en inzet van combinatiefuncties;
start proefproject Tender College: een gezonde school’;
onderzoek het opzetten van een proefproject verdedigingssport voor de leeftijdsgroep
13 tot 16 jaar;
de gemeente zorgt voor meer inzet van professionele jongerenwerkers in de buurtsport
bij (buiten)sportactiviteiten, zowel in 2008 als in 2009.

op vier basisscholen in de aandachtswijken Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk wordt
het actieplan Voeding & Bewegen uitgevoerd;
spel in de Buurt wordt als Buurtsport voortgezet in aandachtsbuurten Velsen-Noord en
Velserbroek.
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Ouderen
2008
• onderzoek naar continueren dan wel uitbreiden beweegstimuleringsproject GALM
voor 55-64 jarigen.
Mensen met een beperking
2008
• proefproject Club Extra is in het kader van Aangepaste sport gestart in IJmuiden en
wordt mogelijk uitgebreid naar andere wijken.
2009
• sportbehoeftepeiling onder de jeugd en (jong)volwassenen met een beperking en plan
van aanpak.
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