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Samenvatting
In deze nota wordt aandacht gevraagd voor ‘sport in beweging’ binnen de gemeente Vught. Er is
veel gaande rondom het onderwerp sport. Zowel op landelijk, als ook op provinciaal niveau, maar
ook binnen onze gemeente. De maatschappij verandert en daardoor sporten we op een andere
manier, en we verwachten dat de sportverenigingen daarin meegroeien. Dat is veel gevraagd, omdat
zij kampen met een tekort aan vrijwilligers. We hebben geconstateerd dat de verenigingen in Vught
het goed doen, daar zijn we blij mee. We hebben binnen Vught een rijk verenigingsleven, en dat is
belangrijk voor de leefbaarheid en de sociale cohesie.
Maar er zijn ook knelpunten. Deze zijn benoemd in de nota en waar mogelijk wordt een concrete
actie benoemd om deze op te lossen. De nadruk in deze nota ligt op sportstimulering voor diverse
groepen: jeugd en mensen met een beperking waaronder ouderen. Daarnaast is aandacht voor
stimuleren, behouden en begeleiden van vrijwilligers. Dit willen we omdat sporten gezond is, en leuk
om te doen. Omdat het een middel kan zijn om overlast te beperken, overgewicht te voorkomen en
bindend kan werken.
De gemeenteraad wil met deze nota zeggen: Sport is belangrijk!
Aan het einde van de nota kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
•
•
•
•
•
•

Het sportbeleid is gericht op een zo breed mogelijke deelname van de inwoners van de
gemeente Vught.
Binnen het sportbeleid is vooral aandacht en ondersteuning voor sportstimulering van jeugd
en mensen met een zorgvraag, daarnaast ondersteuning voor vrijwilligers en gericht op
samenwerking tussen organisaties en verenigingen.
Het sporten vindt plaats in kwalitatief goede, veilige, bereikbare en toegankelijke
accommodaties voor binnen- en buitensport.
Het sportbeleid past binnen het gemeentelijke budget dat gereserveerd is. In 2007 worden
een aantal nieuwe initiatieven onderzocht.
Binnen het sportbeleid richten we ons op breedtesport en niet op topsport.
Het beleid staat in relatie tot en in samenhang met andere beleidsvelden (integraliteit).
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Inleiding
Aanleiding:
De aandacht voor sport is aan het groeien. Zowel landelijk als in Vught wordt het belang van goede
sportvoorzieningen en daarbij sportdeelname steeds meer gezien. Sport is leuk om te doen, maar kan
ook als middel dienen om bepaalde zaken aan te pakken.
Binnen Vught is de vraag naar een sportbeleid de afgelopen jaren gegroeid. Door de raad en het veld
is gevraagd om een uitgewerkte visie en een beleidskader dat de komende jaren richting geeft binnen
de sport. Ook is de sportnota in het bestuursakkoord 2006 – 2010 aangekondigd.

Doel:
Met het schrijven van de sportnota worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
•
•

Inzicht geven in de huidige situatie van sport in Vught.
Kaders geven voor het sportbeleid binnen de gemeente Vught.

Kaders:
Het afbakenen van het begrip sport is niet eenvoudig. Het is een veelzijdig en veel gebruikt begrip.
Een gangbare definitie is:
"Sport is een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband maar ook ongebonden
kan worden verricht. Hierbij wordt doorgaans gebruik gemaakt van een ruimtelijke voorziening en/of omgeving. Op
een manier die is gerelateerd aan voorschriften en gebruiken die in (inter)nationaal verband ten behoeve van prestaties
met een competitie- of wedstrijdelement in de betreffende activiteit of verwante activiteiten tot ontwikkeling zijn
gekomen."
Er wordt onderscheid gemaakt in het begrip breedtesport en topsport. Breedtesport is:
“Alle recreatieve sportbeoefening in georganiseerd of ongeorganiseerd verband. Breedtesport is eveneens de competitieve
sportbeoefening op lokaal, regionaal of nationaal niveau, veelal onder verantwoordelijkheid van de landelijke
sportorganisatie” (Ministerie van VWS)
NOC*NSF hanteert de volgende definitie voor topsport:
“Een sportman- of vrouw die in interlandwedstrijden Nederland mag vertegenwoordigen in een gekwalificeerde tak van
sport. Of individueel of met zijn of haar team presteert op niveau van finales of eindrondes van Europese
kampioenschappen, wereldkampioenschappen, Olympische spelen of met deze kampioenschappen of spelen
vergelijkbare toernooien. Dan wel zijn of haar leeftijd, talent en inzet in aanmerking nemend, in staat is dat niveau
binnen afzienbare tijd te halen.
Sport wordt op verschillende manieren beoefend. Zo is er sprake van verenigingssport als men bij
de betreffende sportbond is aangesloten en als zodanig erkend is bij het Nederlands Olympisch
comité (NOC) of de Nederlands Sport Federatie (NSF). Binnen de ongeorganiseerde sport is er
sprake van activiteiten die min of meer volgens de regels van de verenigingssport verlopen. Tijdens
de uitvoering ontbreekt echter de directe invloed van het georganiseerde raamwerk.
Met anders georganiseerde sport wordt de sportbeoefening bedoeld die wel is georganiseerd maar
niet in NOC*NSF verband. Onder andere worden sportscholen en fitnesscentra daarmee bedoeld.
Wanneer we spreken over sport binnen Vught gaat het over breedtesport in deze drie verbanden. In
het verleden is besloten dat wij ons richten op het versterken van de breedtesport, en niet op
topsport. In deze nota willen we deze keuze herbevestigen.

3

Waarom aandacht voor sport in Vught?
In het plan van aanpak zijn de volgende redenen geformuleerd die aangeven waarom sport
belangrijk is.
•
•
•
•
•

•

Sport bevordert de gezondheid. Genoeg bewegen voorkomt diverse gezondheidsklachten.
Sport heeft een waarde op zichzelf: het is leuk om te doen.
Sport is een bindende factor. Op het lokale niveau bevordert het de sociale cohesie door
vrijwilligersactiviteiten in het verenigingsleven, op school en in de buurt. Deze toename van
leefbaarheid is een middel om integratie te bevorderen.
Sport is voor iedereen toegankelijk ongeacht leeftijd, lichamelijke beperking, inkomenspositie
en etnische achtergrond.
Het sportbeleid heeft vele relaties met de andere gemeentelijke beleidsterreinen o.a.
jeugdbeleid, gezondheidsbeleid en integratie. Sportbeleid kan ook gezien worden als
onderdeel van het welzijnsbeleid ter bevordering van een goed klimaat voor wonen, werken
en recreatie. Een investering in de sport is investeren in de leefbaarheid van de samenleving.
Dit sluit ook aan bij de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Er wordt sportbeleid ontwikkeld dat breed gedragen wordt. Dit wordt bewerkstelligd door
participatie van diverse partners tijdens het ontwikkelen en uitvoeren van de nota.

Traject naar de sportnota
Op 12 oktober 2006 heeft een interactieve avond plaatsgevonden met raadsleden en
belanghebbenden over de sportnota. De aanwezigen werden tijdens sessies verdeeld over drie
groepen met verschillende onderwerpen: visie, doelgroepen en accommodaties. Bij elk onderwerp
zijn stellingen behandeld en konden de aanwezigen aangeven welke zaken zij van belang vonden om
te behandelen in de sportnota. Zo hebben de aanwezigen aangegeven dat de gemeente Vught een
belangrijke rol dient te vervullen in het activeren van de burgers. Door bijvoorbeeld jeugd, ouderen
mensen met een beperking deel te laten nemen aan de sport- en beweegactiviteiten. Het is duidelijk
geworden dat samenwerking tussen diverse organisaties zeer gewenst is, bijvoorbeeld binnen de
brede school. Men is er verder van overtuigd dat samenwerking een groot gedeelte van de
problemen voor de doelgroepen kan oplossen. Daarbij is een discussie gevoerd hoe integratie
binnen een sportvereniging vorm kan krijgen. De aanwezigen vinden het de rol van de gemeente om
sportaccommodaties en gymzalen toegankelijk te maken en houden, zowel fysiek als financieel.
De speerpunten uit het lokaal sociaal beleid komen overeen met de wensen van de burgers. Dit
blijkt uit de aandachtspunten die zijn geformuleerd: aandacht voor jeugd, vrijwilligers, mensen met
een beperking, ouderen en samenwerking om deze groepen te bedienen.

Leeswijzer:
Na de inleiding worden in hoofdstuk 1 de landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidskaders
beschreven. Hoofdstuk 2 gaat in op het sportbeleid in Vught. Daarin komen onderwerpen naar
voren als de visie, de doelgroepen, accommodaties en concrete voorstellen om het beleid handen en
voeten te geven. De nota wordt afgesloten met een financieel kader, de financiële consequenties die
de beleidskeuzes hebben.
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Hoofdstuk 1
1.1

Bestaand beleid en huidige ontwikkelingen

Landelijk beleid

In 2006 is een nieuwe sportnota naar de tweede kamer gestuurd: “Tijd voor sport”. Het sportbeleid
voor 2006 tot en met 2010 wordt samengevat onder het motto ‘bewegen, meedoen en presteren’.
Hierbij wordt gestreefd naar een sportieve samenleving waarin zowel aan sport wordt gedaan als van
sport wordt genoten.
Gezond door sport
De beoefening van sport uit het oogpunt van gezondheid staat onder druk. Het ministerie wil
bereiken dat Nederlanders voor hun gezondheid meer gaan sporten en bewegen. Een gezonde en
actieve leefstijl dient een logische keuze van de burger zelf te worden. Om deze doelstelling te halen,
worden de programma’s Nationaal Actieplan Sport&Bewegen (NASB) en het programma Gezonde
Sportbeoefening ingezet.
Meedoen door sport
Het ministerie wil bereiken dat de educatieve waarde van de sport en de lichamelijke opvoeding
optimaal ingezet kunnen worden om integratie, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten,
sociale activering van burgers en een gezonde leefstijl te stimuleren. Hierbij gaat speciale aandacht
uit naar ouderen, allochtone jeugd en mensen met een beperking.
Een andere ontwikkeling vanuit het ministerie van VWS is de invoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Binnen de Wmo heeft sport raakvlakken met het programma
gezondheid en het programma meedoen. Sport en bewegen kunnen als belangrijk middel ingezet
worden om de doelstellingen gesteld in de Wmo te realiseren.
Sport aan de top
Medailles, finaleplaatsen en bijzondere presentaties van excellerende topsporters stralen het beeld uit
van een sportieve samenleving. Dat is een samenleving die presteert, en waar we trots op mogen
zijn.

1.2

Provinciaal beleid

Sport is volgens de provincie Noord-Brabant een belangrijke voorwaarde voor een leefbare
samenleving. Sport is van betekenis voor sociale samenhang, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling
en ook voor de economie.
Daarom vormt sport een belangrijk thema binnen het provinciaal sociaal beleid. De Provincie wil in
samenwerking met gemeenten, organisaties voor sportondersteuning en regionale sportbonden het
sportklimaat in Brabant verbeteren. Daarvoor zijn tijd, geld en middelen nodig die het voor
sportaanbieders en gemeenten mogelijk maakt sport toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk
inwoners.
In de beleidsnota die in 2002 door de provincie is gepresenteerd zijn de volgende accenten gelegd:
• Een breed, toegankelijk en bereikbaar sportaanbod,
• Inzetten van sport als instrument om andere beleidsdoelen te realiseren,
• Bevordering van een goed georganiseerde en professionele sector,
• Bredere inzet van Sportservice Noord-Brabant ten behoeve van een adequate en vitale
sportondersteuning.
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In het bestuursakkoord 2003-2007 heeft de Provincie zich als doel gesteld dat zij zich wil richten op
de:
• Versterking van de sportinfrastructuur en lokaal sportbeleid.
• Ondersteuning van vrijwilligers.
• Bevordering sociale en multiculturele integratie in de sport.
• Bevordering van sportieve opvoeding en deelname van scholieren aan verenigingen.

1.3

Gemeentelijke beleidskaders

1.3.1 Breedtesportimpuls
Voorjaar 2004 is door de gemeente Schijndel en de gemeente Vught bij het Ministerie van VWS een
subsidieaanvraag ingediend voor de regeling Breedtesportimpuls. De aanvraag was opgesteld na
overleg met o.a. de Vughtse Sportraad. De aanvraag, in de vorm van een projectplan waarbij de
gezamenlijkheid van de aanvraag van Schijndel en Vught voor het Ministerie essentieel was, is
gehonoreerd. De Breedtesportimpuls loopt tot en met 2007. We zitten nu midden in de uitvoerende
fase. Conform de subsidieaanvraag worden in het kader van de Breedtesportimpuls vier projecten
uitgevoerd.
• Verenigingsondersteuning
• De sportieve Brede school, voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
• Sport in de wijk, voor jongeren van 12-20 jaar.
• Sportstimulering voor mensen met een beperking.
In de evaluatie eind 2006 blijkt dat alle projecten lopen en goede mogelijkheid bieden om bepaalde
knelpunten binnen Vught op te pakken. Deze ervaringen worden gebruikt voor het formuleren van
sportbeleid.
1.3.2 Aanpalende beleidsvelden
Sport houdt verband met diverse beleidsterreinen. Een aantal is van belang om hier te vermelden. In
het lokaal sociaal beleid (2003) heeft de gemeente Vught gekozen voor de volgende speerpunten:
jeugd en jongeren, mensen met een zorgvraag (waaronder ouderen) en vrijwilligers. Verder wil
Vught veel aandacht besteden aan het accommodatiebeleid, een van de instrumenten voor sociaal
beleid.
•

•
•
•
•

Sport wordt niet vermeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning die 1 januari 2007 in
werking zal treden. De verbanden liggen er echter zeker. Sport biedt kansen voor de Wmo
en vica versa. Eind 2007 wordt in Vught het vierjarige beleidskader Wmo vastgesteld,
waarin het gemeentelijke beleid met betrekking tot alle prestatievelden aan de orde zal
komen. Sport zal daarin ook een plek krijgen.
Het subsidiebeleid is op basis van deze speerpunten vorm gegeven, als belangrijk middel om
de gewenste beleidsdoelstellingen van sociaal beleid te realiseren.
Het jeugdbeleid richt zich op actieve participatie, bewustwording van een gezonde levenstijl,
bevordering van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en een veilige leer- en
leefomgeving.
In 2006 is het servicepunt voor vrije tijd en vrijwillige inzet geopend. Dit fysieke en digitale
punt bemiddelt vrijwilligers en ondersteunt organisaties op diverse manieren.
De gemeente Vught wil activiteiten op het gebied van sport en welzijn bereikbaar maken
voor alle mensen. Voor mensen die afhankelijk zijn van een minimum inkomen heeft de
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gemeente Vught daarom de gemeentelijke regeling voor welzijns- en sportactiviteiten in het
leven geroepen.

1.4

Landelijke trends

In deze paragraaf worden diverse landelijke trends beschreven die verband houden met sport,
bewegen en gezondheid. De landelijke trends zijn uitgewerkt volgens de tweedeling:
1.
De maatschappij en het individu;
2.
De sportorganisatie en sportaccommodatie.
1.4.1. De maatschappij en het individu
We sporten veel en het liefst ongeorganiseerd.
In de Rijksnota Tijd voor Sport staat vermeld dat het aantal sportbeoefenaren sinds 4 decennia is
gestegen naar 50% van de bevolking en dat ongeveer eenderde van de bevolking lid is van een
sportvereniging. Nederlanders sporten in toenemende mate ongeorganiseerd. Nieuwe vormen van
sport zijn populair zoals joggen, golfen, fitnessen, nordic walking en aerobics. Allemaal sporten die
zich vooral lenen voor beoefening in ongeorganiseerd verband. Het zijn sporten met overwegend
een recreatief karakter die beoefend kunnen worden op het moment dat het uitkomt, alleen of in
groepsverband. Het commerciële sportaanbod, zoals fitnesscentra en bowlingbanen, dat wordt
geschaard onder de anders georganiseerde sport, heeft jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers.
Voldoende beweging?
Op landelijk niveau wordt binnen het sportbeleid steeds meer bewegingsbeleid opgenomen. Dit
mede gezien de afname van de dagelijkse hoeveelheid beweging van Nederlanders. In het dagelijkse
leven zijn flinke lichamelijke inspanningen vrijwel verdwenen. Van de Nederlandse bevolking haalt
volgens TNO nu 40% de Nederlandse Norm Gezond Bewegen niet. Deze norm is landelijk
vastgesteld als maat en geeft aan hoeveel men dient te bewegen om ziekte of vroegtijdige sterfte te
voorkomen. Om aan de norm te voldoen dienen volwassenen minimaal vijf dagen per week een half
uur matig intensief te bewegen. Kinderen dienen zelfs elke dag een uur te bewegen. Van de
schoolgaande jeugd voldoet eenderde aan deze norm1.
Sporten is gezond!
Ook bewegingsarmoede in combinatie met verkeerde voedingspatronen leiden tot
gezondheidsproblemen. Overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes zijn veel voorkomende
ziektes geworden die een directe relatie hebben met te weinig bewegen. Ëén op de zeven kinderen
kampen met overgewicht. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 19802. Indien de huidige
ontwikkeling zich voortzet, zal in 2015 naar schatting 15-20% van de volwassen Nederlanders
ernstig overgewicht ofwel obesitas hebben3.
Veel landelijke projecten en campagnes zijn erop gericht om meer Nederlanders te laten sporten en
bewegen. Veel campagnes en projecten zijn gericht op de doelgroep jeugd. Voorbeelden hiervan zijn
Fit en Fun en whoZnext. Het bewegen is zoals al eerder aangegeven meer dan sporten alleen.
Wie mooi wil zijn……
Naast de gezondheidswaarde heeft het sporten en bewegen voor personen ook steeds meer waarde
ter verbetering van het uiterlijk. Dit geldt zowel voor jongeren als voor ouderen. De sportindustrie
speelt hierop in door haar producten als lifestyle-elementen te presenteren.
1

Sportnota Tijd voor Sport (VWS, 2006)
SIRE
3 Sociale Monitor CBS
2
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1.4.2

De sportorganisatie en de sportaccommodatie

Sportorganisatie
In demografisch perspectief wordt de sportwereld uitgedaagd door een toenemende vergrijzende
bevolking en door het aandeel etnische minderheden. Nog steeds blijkt de sportdeelname van de
laatstgenoemde groep een kleiner aandeel in het totaal te hebben. Ook de ouderen blijven nog achter
in sportdeelname. Hoewel bij deze groep sprake is van een inhaalslag4. Het is aan de
sportverenigingen om een aantrekkelijk aanbod te creëren voor alle groepen. Deze
sportverenigingen worden tevens geconfronteerd met ontwikkelingen die bijdragen aan afbrokkeling
van de traditionele vereniging. De samenleving krijgt steeds meer een individualistische instelling, de
mogelijke keuzes voor vrijetijdsbesteding breiden nog steeds uit en de mensen hebben steeds minder
uren tot hun beschikking om aan vrije tijd te besteden5. Daarnaast heeft de georganiseerde sport te
maken met moderne vrijwilligers. Hoewel het aantal vrijwilligers landelijk niet is afgenomen, zijn
mensen wel minder bereid zich aan een vereniging te binden. Diegene die zich wel inzetten, doen dit
vaak minder lang dan voorheen. Vrijwilligers zijn echter van groot belang om de sport laagdrempelig
en betaalbaar te houden. Deze inzet draagt bij aan de sociaal maatschappelijke waarde van sport.
Voor de georganiseerde sportsector is dit bedreigend. Sport en bewegen wordt minder traditioneel.
Men kan wellicht zeggen dat sport meer op hedendaagse wijze beoefend.
Aan de andere kant wordt de vereniging genoodzaakt te professionaliseren. De verenigingen dienen
zich te houden aan veel wettelijke verplichtingen, vooral gericht op kantine en accommodatie6. In
toenemende mate blijkt dat organisaties die draaien op vrijwilligers, onder andere de
sportverenigingen, moeten voldoen aan dezelfde eisen die aan het reguliere bedrijfsleven worden
gesteld. Gezien de aard van de organisaties kost het veel moeite (en geld) om aan deze eisen te
voldoen.
Sportaccommodatie
Multifunctionele accommodaties zijn in opmars, soms gecombineerd met andere (vrijetijds)voorzieningen7. Landelijk is hier ook veel aandacht voor. Zo heeft het ministerie van VWS in 2006
een regeling “stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties
in verband met multifunctioneel gebruik” gepresenteerd. De Vereniging Sport en Gemeente is
gestart met het project ‘School en Sport’. Binnen dit project zal een handboek worden gepresenteerd
met ‘Good Practices' van multifunctionele sport- en onderwijsgebouwen.

4
5
6
7

Sportnota Tijd voor Sport (VWS, 2006)
Rapportage sport (SCP, 2003)
Jaarboek Sport, beleid en onderzoek (Mullier Instituut, 2003)
Jaarboek Sport, beleid en onderzoek (Mullier Instituut, 2003)
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Hoofdstuk 2:
2.1

Sportbeleid in Vught

Huidige voorzieningen

Sportvoorziening in Vught
De gemeente Vught beschikt over twee sporthallen, één sportzaal, vier gymlokalen, één sportpark,
één atletiekpark, twee zwembaden, hockey- en tennisaccommodaties en sportaccommodaties op de
terreinen van de GGZ en recreatiepark ‘De IJzeren Man’. In Vught zijn meer dan 50
sportverenigingen. Daarnaast zijn er 40 sport- en beweegactiviteiten bekend voor mensen met een
beperking.
Sportend Vught
Het sportgezicht van de gemeente wordt met name bepaald door de verenigingssport. Vught heeft
een breed aanbod in sportverenigingen, met veel vrijwilligers en sporters. Uit de IKSportscan bleek
dat clubsfeer, het wij-gevoel, hoog scoort binnen de verenigingen. Dat is iets om trots op te zijn.
In de gemeente Vught is de sportparticipatie in 2004 83 %8. Dit percentage ligt ruim boven het
landelijke percentage (65%). Zelfs als wordt uitgegaan van een hogere sportfrequentie, bijvoorbeeld
minimaal 1x per week sporten, blijkt in ieder geval ruim 60 % van de inwoners van de gemeente
Vught hieraan te voldoen, landelijk is dit 35%. Opvallende is verder dat Vughtenaren relatief veel
sporten in verenigingsverband, nl. 54 % t.o.v. een landelijke gemiddelde van 34 %. Daarbij maakt
men veel gebruik van officiële sportaccommodaties: 57 % in Vught tegen een landelijk cijfer van
31%. Ook wordt in Vught relatief veel gebruik gemaakt van de sportschool en het fitnesscentrum,
nl. 24 % (landelijk 14 %).
Wanneer de percentages van Vught worden vergeleken met de landelijke percentages van 2002 dan
kan in de eerste plaats opgemerkt worden dat, net als de sportparticipatie, de percentages met
betrekking tot de sportfrequentie in de gemeente beduidend hoger liggen dan de landelijke cijfers.
De meeste sporters uit de gemeente vallen in de categorie: 'sport tussen 120 keer of meer per jaar'.
De hoogste sportfrequentie vinden we bij de jeugd. In de categorieën van 6 tot en met 24 jaar zitten
de hoogste percentages als het gaat om ‘120 keer of meer’ sporten per jaar. In de groep van 65plussers bevinden zich de meeste niet-sporters (dit wordt landelijk ook geconstateerd).
De top vijf van beoefende sporten in Vught zijn: tennis, fitness, zwemsport,
hardlopen/joggen/trimmen en wandelsport. Het is onbekend in hoeverre deze sporten individueel
of binnen een vereniging worden beoefend.
Deze hoge deelname aan sport draagt bij aan de sociale samenhang binnen de gemeente Vught.
Naast sporten binnen de verenigingen wordt veel ongeorganiseerd gesport. Binnen onze
veranderende maatschappij neemt dit een steeds grotere plaats in. Als gemeente dienen wij daar
rekening mee te houden en na te denken over mogelijkheden voor ongeorganiseerd sporten. Te
denken valt aan trapveldjes, skatebanen, voetbalkooien, wandelroutes, jogpaden enzovoort.
Dit biedt een mogelijkheid tot samenwerking tussen het welzijnswerk, jongerenwerk en de sport.
Gezien de uitgangspunten en de doelstelling van deze nota worden drie onderdelen zichtbaar. Deze
behandelen we in de volgende paragraaf:
• Doelgroepen.
• Accommodaties.
• Visie, de rol van de gemeente.
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2.2

Doelgroepen

In 2003 is de notitie Gedeelde verantwoordelijkheid vastgesteld. Hoofddoel van dit beleid is het
bieden van een adequate sociale infrastructuur voor iedere Vughtse burger. Daarnaast heeft de
gemeente een taak in de opvang en ondersteuning van diegene die zichzelf niet goed kunnen redden.
In de notitie zijn vier speerpunten benoemd:
• Vrijwilligers
• Mensen met een zorgvraag, waaronder ouderen
• Jeugd en jongeren
• Accommodatiebeleid
Ook binnen het sportbeleid blijven deze vier speerpunten relevant.
Accommodatiebeleid wordt in de volgende paragraaf bespreken. Hieronder willen we de
verschillende “doelgroepen” apart behandelen.
2.2.1 Vrijwilligers
De meeste verenigingen draaien geheel op vrijwilligers. Aandacht hiervoor is van groot belang.
In september 2006 is het servicepunt voor vrije tijd en vrijwillige inzet geopend in Vught. De meeste
sportverenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers. Zij kunnen gebruik maken van de diensten
van het servicepunt, voor bemiddeling maar ook wat betreft ondersteuning.
In het kader van de breedtesportimpuls wordt in 2007 een cursus aangeboden over hoe vrijwilligers
geworven en behouden kunnen worden. Daarnaast worden verenigingen de mogelijkheid geboden
een whoZnext team op te richten. Dat een team van jongeren activiteiten organiseren voor andere
jongeren binnen de vereniging. Dit kan jongeren betrekken, activeren en binden als vrijwilliger.
2.2.2 Mensen met een zorgvraag, waaronder ouderen
Mensen met een beperking besteden hun vrije tijd graag aan sport. Dit blijkt uit interviews die zijn
gehouden met bewoners en begeleiders van diverse woonvormen in Vught9.
Opvallend daarbij is dat men graag kiest voor ‘het bekende’. Dat zijn activiteiten in de eigen
beschermde woon en leefomgeving en een aangepast sportaanbod. Oftewel men kiest voor de
activiteiten waar men bekend mee is.
Sportstimulering voor mensen met een beperking is opgenomen in de Breedtesportimpuls aangezien
er bepaalde knelpunten (zoals vervoer, financiën etc.) ervaren worden. Binnen het project onbeperkt
sporten worden activiteiten aangeboden die deze knelpunten verminderen. Samenwerking tussen
sportverenigingen en zorginstellingen staat daarin centraal. Maar naast samenwerking zijn infomeren
en laten kennismaken belangrijke aandachtspunten.
In januari 2007 zal een sportcoach actief worden in Vught. De sportcoach helpt mensen met een
beperking de weg naar de juiste sport te vinden. Het is laagdrempelig en vraaggericht.
Voor ouderen zijn diverse activiteiten. Voor een groot deel kunnen de gezonde ouderen meedoen
met de activiteiten die de verenigingen aanbieden. Stichting Welzijn Vught biedt “meer bewegen
voor ouderen” aan. Bewegen voor ouderen is van groot belang, zowel voor gezondheid als voor de
sociale contacten. Met het oog op vergrijzing in Vught is het van belang om aandacht aan deze
groep te schenken. Twee jaar geleden is een onderzoek gedaan door Stichting Welzijn Vught naar
sportaanbod voor ouderen. Daaruit bleek dat er 30 activiteiten zijn voor ouderen, waar zo’n 300
ouderen aan deelnemen.
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Binnen het sportbeleid wordt gekozen voor ondersteuning aan mensen die beperkt zijn door een
handicap of ouderdom. Het aanbod wat er nu is zal gehandhaafd, maar niet uitgebreid worden. Wel
worden verenigingen gestimuleerd in het verwerken van wensen van ouderen in hun aanbod.
2.2.3 Jeugd en jongeren
In het kader van de breedtesportimpuls is najaar 2006 de sportieve brede school van start gegaan.
Een manier om sport en school in toenemende mate met elkaar te verbinden. Kinderen krijgen meer
de kans om te sporten, tijdens en na schooltijd. Verbetering van de kwaliteit van de gymlessen is
daarbij aan de orde. En er wordt een naschoolse aanbod geboden. Voor beide aandachtspunten zal
samenwerking gezocht worden met de sportverenigingen. Wanneer de activiteiten bij de Wieken
lopen worden andere scholen benaderd om hun sportactiviteiten uit te breiden.
Kennismakingslessen bij sportverenigingen is een adequate manier om kinderen en jongeren in de
mogelijkheid te stellen bij een sportvereniging te gaan kijken.
Voor jongeren is het project ‘sport in de wijk’ gestart waar zij zelf activiteiten organiseren voor
jongeren uit hun buurt. Ze vormen een whoZnext team. Aandacht voor voortzetting en uitbreiding
van dergelijke activiteiten is van belang. Naast het ondersteunen van verenigingen om de jeugd te
behouden, is aandacht voor sporten in een ongeorganiseerde setting belangrijk.
De wens is geuit om een mobiele sportkeet aan te schaffen. Bij de concrete acties wordt dit meer
uitgewerkt. Voorop staat dat begeleiding hierin belangrijk is. Vanuit deze gedacht komt het voorstel
een sportbuurtwerker aan te stellen die met jongeren in de wijken gaat sporten en contacten legt met
de sportverenigingen.

2.3

Accommodaties

Op 28 september 2006 is door de gemeenteraad besloten om onder andere het economisch
eigendom en de beheertaken van de accommodaties, gebouwen en terreinen, die voorheen vielen
onder de N.V. Accomplu, met uitzondering van de exploitatie van de IJzeren Man en ‘t
Strandpaviljoen per 1 oktober 2006 over te hevelen naar de gemeente. De gemeente richt zich op
het in stand houden van een adequaat aanbod van sportaccommodaties. Hierbij wordt gestreefd
naar basisvoorzieningen die, waar noodzakelijk, voldoen aan de door de NOC*NSF gestelde
normen (handboek sportaccommodaties van het NOC*NSF). De normen richten zich op het
beoefenen van sport op breedtesportniveau. We richten ons niet op topsport. De komende tijd zal
in het teken staan van invlechting in de gemeentelijke organisatie. Er wordt een onderhoudsplanning
gemaakt voor alle accommodaties die voorheen onder N.V. Accomplu vielen.
Bij dit onderwerp spelen de volgende zaken:
2.3.1 Toegankelijkheid
Toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen met een functiebeperking niet worden buitengesloten.
Maar bovenal is toegankelijkheid een kwaliteitsaspect. In 2003 heeft onderzoek plaatsgevonden naar
de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van diverse openbare gebouwen in Vught,
waaronder sportaccommodaties. Uit dit onderzoek blijkt dat op dit punt nog veel te verbeteren is.
Het Lokaal Beraad is een project gestart met het onderwerp toegankelijkheid. Het is van belang
aandacht te schenken in de sportnota aan toegankelijkheid om de volgende redenen:
• Vught heeft relatief veel inwoners met een beperking.
• Mensen met een beperking besteden hun vrije tijd graag aan sport. Dit blijkt uit interviews
die zijn gehouden met bewoners en begeleiders van diverse woonvormen in Vught10.
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•

In de nota “gedeelde verantwoordelijkheid” heeft de gemeente zich als doel gesteld:
integratie in de samenleving, waarbij mensen met een handicap in gelijke mate gebruik
kunnen maken van voorzieningen (sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke, vrijetijdsen andere voorzieningen). Dit betekent dat ook gekeken moet worden naar de
mogelijkheden tot contacten tussen de mensen met een handicap en de overige
wijkbewoners.
Door de uitvoering van het project onbeperkt sporten binnen de breedtesportimpuls en de
sportcoach worden mensen gestimuleerd om deel te nemen aan sport. Bij de paragraaf concrete
acties wordt dit verder uitgewerkt. De komende tijd zal aandacht geschonken worden aan het fysiek
mogelijk maken van deze sportdeelname.
2.3.2 Multifunctioneel gebruik van accommodaties
Diverse accommodaties worden multifunctioneel gebruikt. Het is bekend dat het multifunctioneel
gebruik kan bijdrage aan een optimaal beheer en exploitatie. Het brengt echter ook knelpunten met
zich mee. Op dit moment is niet bekend wat in het veld de behoefte is aan accommodaties, en zijn
de huidige voorzieningen noodzakelijk. De bezettingsgraad is bekend bij de accommodaties van,
voorheen, N.V. Accomplu. Maar het is van belang om dit voor alle accommodaties in Vught te
bekijken en waar er winst te behalen is. Het is wenselijk om in de toekomst een onderzoek uit te
voeren waarin deze vragen beantwoord worden.
2.3.3 Openbare ruimte
De ongeorganiseerde sporter maakt over het algemeen gebruik van de openbare ruimte. Het sporten
buiten georganiseerde kaders wordt vooral gedaan door mensen die niet gebonden willen zijn aan
een verplichting in tijd en plaats. Deze groeiende groepen zijn vaak ouderen of jongeren. Zij hebben
geen behoefte om in verenigingsverband te sporten maar willen wel in beweging blijven. De IJzeren
man en de Vughtse Heide zijn hiervan in Vught mooie voorbeelden van.
Vught is 59 speelplekken rijk. Daarnaast zijn er nog diverse speelvoorzieningen in beheer bij derden
en niet openbaar toegankelijk ( 4 speelterreinen bij speciaal onderwijs, 3 accommodaties van
Accomplu en diverse speelgelegenheden bij kinderdagverblijven, scholen en instellingen).
• 45 speeltuinen in het openbaar gebied
• 2 jeugdontmoetingsplaatsen (JOP)
• 5 jeu de boulesbanen
• 1 skate-voorziening
• 6 verharde sportvelden, vaak alleen voorzien van basketbalpalen
• Diverse grassportvelden (inclusief voetbaldoelen)
In augustus 2005 is door het college van burgemeester en wethouders het Beheerplan
Speelvoorzieningen 2005-2015 vastgesteld, met als titel Buitenspel. In dit Beheerplan wordt
aandacht gegeven aan veiligheidseisen, onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen en aan een
aantal beleidsuitgangspunten zoals bereikbaarheid, uitstraling en geografische spreiding. In de nota
Ruimte voor Jeugd zijn in aansluiting op het Beheerplan, een visie en beleidsuitgangspunten
geformuleerd, omdat buiten spelen meer is dan het beheren van speelvoorzieningen alleen.
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2.3.4 Knelpunten en kansen
Op dit moment speelt een aantal kansen en knelpunten betreffende accommodaties die we hier
willen benoemen:
• Vught Noord. De huidige atletiekbaan op de Koepel is aan vervanging toe. De nieuwbouw
zal plaatsvinden in Vught Noord, op het voormalige kazerneterrein. De atletiekbaan heeft op
dit moment een B-status. Dit betekent dat er wedstrijden op landelijk niveau gehouden
kunnen worden. Bij het aanleggen van een nieuwe baan blijft deze status gehandhaafd.
• Gymnastiek en turnmogelijkheden. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er een
tekort is aan trainingsruimte voor turn- en gymsport. Aangezien er ruim 500 kinderen turnen
in Vught en Cromvoirt is voldoende trainingsruimte nodig. De wens bestaat voor een semipermanente opstelling. In het onderzoek over het multifunctioneel gebruiken van locaties zal
dit onderwerp meegenomen worden. Daarnaast zal bekeken worden in het kader van het
Integraal HuisvestingsPlan van het onderwijs of het mogelijk is om een gymzaal van een
basisschool zo uit te breiden dat een semi-permanente oplossing mogelijk is.
• De laatste tijd is het signaal gekomen dat er in de provincie Brabant te weinig
zwemmogelijkheden zijn voor mensen met een beperking. De vraag is groot, het aanbod
beperkt. In het kader van de breedtesportimpuls, het project onbeperkt sporten, zal
onderzocht worden in hoeverre dit ook geldt voor de gemeente Vught. Op twee plekken is
een aanbod voor mensen met een beperking. Stichting Zwemintegratie biedt zwemlessen aan
in het zwembad bij GGZ Voorburg. Zwemvereniging de Dommelbaarzen biedt zwemlessen
aan in Ouwerkerk en bij GGZ Voorburg.
Uitgaande van wat hierboven beschreven is wordt de gemeentelijke visie verwoord.

2.4

Visie

De algemene doelstelling van elk gemeentelijk sportbeleid is terug te voeren op het element
sportstimulering. Het streven naar een zo hoog mogelijke sportdeelname door zoveel mogelijk
diverse doelgroepen wordt door veel gemeenten tot de kerntaken gerekend. Sportbeoefening kan
een belangrijke bijdrage leveren aan sociaal menselijke waarde. We denken dan aan leefbaarheid,
integratie, voorkomen van overlast, gezondheid etc. Sport wordt dan als middel ingezet, maar sport
is ook een doel op zich: het is leuk om te doen.
Om te bereiken dat inwoners van Vught het leuk vinden om te sporten, om zich in te zetten voor
een vereniging en de gemeenschap, ziet de gemeente een belangrijke rol voor zich weg gelegd. Deze
rol bestaat uit een aantal facetten:
2.4.1 Faciliteren
De belangrijkste taak die de gemeente voor zichzelf ziet is het faciliteren van de sportverenigingen
en het bevorderen van sportdeelname door bepaalde doelgroepen. De gemeente faciliteert door
accommodaties beschikbaar te stellen en subsidies te verlenen.
De gemeente wil via het subsidiebeleid een laagdrempelige toegang tot sportbeoefening voor haar
inwoners te garanderen.
Binnen het subsidiebeleid gaat het om activiteiten in het kader van recreatieve sportbeoefening
onder verantwoorde leiding. De kwaliteit van de prestaties/het niveau van de deelnemers aan de
activiteiten speelt geen rol bij de subsidiering. De subsidiering is gericht op ondersteuning van
activiteiten voor jeugd en mensen met een zorgvraag. Het in groepsverband beoefenen van sport
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achten wij voor jeugdigen, naast het gezondheidsaspect, van belang voor een goede ontwikkeling als
deelnemer aan de samenleving. Voor mensen met een zorgvraag is het een mogelijkheid tot
integreren en daarom stimuleren wij de deelname van hen aan sportverenigingen.
Verenigingen kunnen voor subsidie in aanmerking komen wanneer zij trainings- en
competitieactiviteiten voor jeugd- en of gehandicaptenleden organiseren, uitvoeren in Vught en
onder auspiciën staan van een landelijke, provinciale of regionale organisatie. Voor
gehandicaptensport is het mogelijk dat de sportactiviteiten niet in Vught kunnen worden
georganiseerd maar in de omgeving. In dat geval kan er een bijdrage voor een Vughts lid worden
verstrekt.
De sport die wordt beoefend moet erkend zijn door NOC/NSF en/of NebasNsg (Nederlandse
Bond voor Aangepast sporten/Nederlandse sportbond voor mensen met een beperking).
Tot slot dient de vereniging een speciaal (laag) contributietarief te hebben voor jeugd- en of
gehandicaptenleden.
Ook moet er ruimte zijn voor nieuwe ideeën en nieuwe activiteiten zeker als het gaat om activiteiten
ten behoeve van de doelstellingen en speerpunten van sociaal beleid. Om hieraan tegemoet te
komen is een budget voor algemene projectsubsidies gecreëerd.
Alleen bij de start van het Subsidieprogramma konden aanvragen voor subsidie ingediend worden,
zo wordt een divers aanbod gestimuleerd. Lopende het Subsidieprogramma worden geen nieuwe
aanvragen voor budgetsubsidie voor reeds bestaande activiteiten gehonoreerd.
2.4.2 Infomeren en promoten
De gemeente heeft een rol bij het informeren van de burger. Ook als het gaat om sport. Natuurlijk
ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de sportverenigingen zelf. Maar ook hierbij is
ondersteuning vanuit de gemeente wenselijk en nodig.
Ieder jaar verschijnt de gemeentegids, een belangrijk informatie instrument. De gemeente hecht er
belang aan deze informatierol uit te werken.
Zo wordt per 1 januari 2007 een sportcoach actief binnen de gemeente. Een laagdrempelige manier
voor mensen met een beperking om kennis te maken met sport. Daarnaast wordt, in het kader van
de breedtesport, meer contact gelegd tussen de sportverenigingen en basisscholen, een belangrijke
invalshoek voor kinderen om kennis te maken met sport. Het servicepunt voor vrije tijd en
vrijwillige inzet biedt informatie aan burgers, verenigingen en organisaties over vrijwilligers. Tot slot
heeft de sportraad hierin ook een belangrijke taak.
2.4.3 Samenwerken
“Samenwerking” wordt een steeds belangrijker thema. Deze kan plaatsvinden tussen
sportverenigingen, maar ook met het onderwijs of met zorginstellingen. De wens is geuit door
sportverenigingen en andere betrokkenen om meer combinaties te zoeken tussen welzijn, jeugd,
sport en gezondheid. Er is behoefte aan een spin in het web.
De ambtelijke ondersteuning is beperkt. We kunnen de conclusie trekken dat het gemeentelijke
voorzieningen aanbod op peil is, maar de kwaliteit van het sportaanbod nog niet gegarandeerd is.
Voor de gemeentelijke ondersteuning van de diverse breedtesport initiatieven is een verbetering van
de gemeentelijke dienstverlening essentieel. Daarin kan een sportcoördinator een rol spelen.
2.4.4 Netwerken
Naast de gemeente hebben ook andere partijen een rol in het uitvoeren van het sportbeleid. De
verenigingen zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het draaiend houden van de vereniging. En de
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sportraad heeft een belangrijke overkoepelende functie als aanspreekpunt tussen de verenigingen en
de gemeente. Het is voor de gemeente van belang om één partij te hebben om mee te
communiceren, en die de sportverenigingen op een adequate manier vertegenwoordigt. Voor de
verenigingen is het van belang om een vertegenwoordiger te hebben als het gaat om
sportevenementen, accommodaties, informatie over bestuurlijke aangelegenheden, algemene
informatie en andere zaken die met sport te maken hebben. Daarnaast organiseert de sportraad
jaarlijks de kampioenhuldiging. Een belangrijke manier om waardering te tonen voor prestaties. Dit
kan met name voor de jeugd enorm motiverend werken.
In het uitvoeren van de breedtesportimpuls kijken we ook naar het functioneren van de sportraad.
We constateren dat het draagvlak onder de verenigingen vergroot kan worden. Als gemeente
verwachten we van de sportraad dat zij de volgende taken uitvoeren:
• Gevraagd en ongevraagd advies verlenen aan de gemeente over beleids- en beheerskwesties
betreffende sport;
• Vertegenwoordiging van de sportverenigingen binnen andere voorzieningen in Vught. We
denken dan aan de sportieve Brede school of het servicepunt voor vrije tijd en vrijwillige
inzet;
• Adviseren van sportverenigingen over wet en regelgeving;
• Het stimuleren van samenwerking tussen de sportverenigingen onderling en met andere
organisaties;
• Organiseren van en medewerking verlenen aan allerlei sportactiviteiten;
• Jaarlijks huldigen van sportkampioenen;
• Opstellen van een kalender met alle (sport)activiteiten georganiseerd door de
sportverenigingen;
• Het informeren van sportverenigingen over allerlei zaken, bijvoorbeeld door informatie te
plaatsen op een website, of het uitgeven van een nieuwsbrief.
De sportraad is een vertegenwoordiging van de sport binnen Vught. Om die reden is de sportraad
opgebouwd uit vertegenwoordiger uit de buitensport, de binnensport en de anders georganiseerde
sport (commerciële sport).
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Concrete acties:
Beschreven is de huidige situatie en de visie die daaruit voortvloeit. Het is tijd voor concrete acties,
hoe willen we het sportbeleid handen en voeten geven de komende jaren.
Sportstimulering, breedtesportimpuls
Binnen de breedtesportimpuls is veel aandacht voor ondersteuning van de sportverenigingen. Al
eerder is beschreven dat sportverenigingen een andere rol hebben gekregen in de afgelopen jaren. Ze
hebben over het algemeen te kampen met een tekort aan vrijwilligers, en dat terwijl de druk groter
wordt. De maatschappij verandert, wat een ander aanbod vraagt en daarnaast hebben verenigingen
te maken met de wet- en regelgeving. De sportverenigingen in Vught lijken dit goed op te kunnen
pakken. Uit de IKSportscan blijkt dat de meeste verenigingen het over het algemeen goed doen.
Tot 2009 worden de volgende acties uitgevoerd in het kader van de breedtesportimpuls:
• Een aantal cursussen: Jeugd in de sportvereniging, het schrijven van een beleidsplan, train de
trainer, sponsoring, E.H.B.S.O., vrijwilligers. En twee thema avonden: gezond en
verantwoord sporten en Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).
• De Sportieve brede school wordt vorm gegeven. Naast meer kwaliteit tijdens de gymles en
sport en beweeg activiteiten na school wordt een mobiele keet aangeboden en
kennismakingslessen opgezet. Wanneer deze activiteiten draaien wordt gekeken of andere
scholen gebruik kunnen maken van de opgedane kennis en ervaring.
• Eind 2008 zijn minimaal drie whoZnext teams actief binnen Vught. Deze teams organiseren
activiteiten voor de jeugd binnen de vereniging of voor jeugd in Vught.
• Er is een sportement georganiseerd om mensen met een beperking kennis te laten maken
met sport.
• Er wordt de komende tijd gewerkt aan meer contact en concrete activiteiten rondom
mensen met een beperking en sport.
Vanuit de breedtesportimpuls kunnen we de komende twee jaar nog activiteiten aanbieden.
Halverwege 2008 wordt een evaluatie geschreven over het verloop van de breedtesportimpuls en
daarin zal ook besproken worden welke zaken structureel nodig zijn. Het doel van de
Breedtesportimpuls is het versterken van bestaande structuren en organisaties. De uitvoering zal dan
ook plaatsvinden binnen die bestaande structuren zodat de continuïteit van de projecten
gewaarborgd is. De projecten dienen grotendeels zelfstandig te draaien na het aflopen van de
Breedtesport regeling. Wanneer we echter willen leren van de uitkomsten van de breedtesportimpuls
is het belangrijk goed te evalueren en te kijken welke zaken een vervolg nodig hebben of verdienen.
Sport en Jeugd
De beleidsterreinen jeugd en sport hebben veel met elkaar te maken. Zo kan sport een belangrijk
middel zijn om doelstellingen binnen het jeugdbeleid te behalen. Het begint op de basisschool, door
meer aandacht te schenken aan sport binnen de school, de gymlessen, en daarbuiten maken kinderen
kennis met sport. In Vught zal, door de breedtesport, gestart worden met kennismakingslessen bij
sportverenigingen. In de leeftijd van 12-16 wordt ingezet op sport op straat. De whoZnext teams
geven jongeren een stem in hun eigen aanbod. Maar ook de mobiele sportkeet kan een belangrijke
bijdrage leveren. Een mobiele sportkeet is een bus met daarin diverse sport en spel artikelen. De bus
zal op gezette tijden naar bepaalde locaties rijden en daar de deuren openen om sportartikelen en
spellen uit te lenen aan jeugd en jongeren. Het idee is oorspronkelijk ontstaan in Rotterdam en heet
‘Duimdrop’, en is erop gericht om kinderen en jongeren het gevoel te geven welkom zijn op de
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pleinen. Daarmee wordt buiten spelen gestimuleerd. Met een dergelijke formule kan er onder
toezicht gespeeld en gesport worden.
Om dit proces te ondersteunen zal de komende tijd onderzocht worden of het mogelijk is een
buurtsportwerker aan te stellen of dat de jongerenwerker meer sportactiviteiten kan gaan aanbieden.
De belangrijkste taak van een buurtsportwerker is het organiseren van diverse sport- en
spelactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar en sportactiviteiten voor jongeren van 12-19 jaar. Hij/zij
doet dit met als doel overlast in de wijken zoveel mogelijk tegen te gaan en het belang van sport en
bewegen voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren onder de aandacht te
brengen.
Sportcoach
Tijdens de uitvoering van de breedtesportimpuls is geconstateerd dat een aantal knelpunten op
individueel niveau liggen. Begin 2007 start op projectbasis de sportcoach. Een sportcoach bemiddelt
en begeleidt mensen met een beperking naar een sportactiviteit. Knelpunten worden
geïnventariseerd en voor zover mogelijk opgelost. Het individuele traject is beëindigd wanneer de
cliënt zijn plekje binnen de vereniging heeft gevonden.Ook de vereniging kan aanspraak doen op
gedeeltelijke begeleiding. Dit project wordt voor twee jaar gefinancierd uit de projectsubsidies.
Sportcoördinator
Al eerder is het aanstellen van een sportcoördinator genoemd. Een spin in het web die verschillende
partijen in Vught samenbindt., die direct of zijdelings met sport te maken hebben. We denken aan
het koppelen van sportverenigingen met scholen, jongerenorganisaties, kinderopvang,
ouderenverenigingen, zorgcentra, de gemeente en andere organisaties in de gemeente Vught. Hij
dient een aanspreekpunt te zijn voor alle partijen. Iemand die initiatieven kan nemen of ondersteunt.
Komend jaar zal onderzocht worden of een sportcoördinator voor Vught mogelijk en wenselijk is.
Als dit het geval blijkt te zijn kan per 2008 gestart worden. 2008 is het laatste jaar van de
breedtesportimpuls en de sportcoördinator kan dan een rol spelen in de voortgang dan wel
afronding van de projecten.
Netwerken
De komende maanden zal gesproken worden met de sportraad en de sportverenigingen over het
functioneren van de sportraad. Gekeken zal worden op welke punten ondersteuning nodig is en op
welke wijze dit geboden wordt. Ook zal gestreefd worden naar een uitbreiding van de sportraad met
leden zodat hij bestaat uit vertegenwoordiger uit de buitensport, de binnensport en de anders
georganiseerde sport (commerciële sport).
Gymnastiek en turnmogelijkheden
Er is een tekort aan trainingsmogelijkheden voor gymnastiek en turnen. Een mogelijkheid is om een
semi-permanente opstelling te realiseren in een sportzaal. Deze zou multifunctioneel gebruikt
kunnen worden. Door beide turn- en gymnastiekverenigingen in Vught en overdag door het
onderwijs, ouderenverenigingen etc. In deze nota wordt de intentie uitgesproken voor het realiseren
van een dergelijke voorziening. Het is echter niet goed aan te geven op welke termijn dit kan
plaatsvinden. Er zijn diverse mogelijkheden, die elk hun kansen en knelpunten hebben. Zo wordt
gekeken naar het IHP (integraal huisvestingsplan), het accommodatiebeleid en eventueel andere
locaties in Vught. Voor een semi-permanente opstelling moet gedacht worden aan een oppervlakte
van minimaal 700 m2. Gemeld moet worden dat op dit moment voor deze ontwikkeling geen aparte
middelen zijn gereserveerd.
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Atletiekbaan
De huidige atletiekbaan, Complex De Koepel, de thuisbasis van Atletiekvereniging Prins Hendrik
(PH) wordt gezien als ontwikkelingslocatie voor woningbouw. Om die reden zal de atletiekbaan
verhuizen naar het voormalig kazerneterrein. De huidige baan heeft een B-status, wat betekent dat er
nationale wedstrijden georganiseerd worden. Afgesproken is in ieder geval dat PH deze status zal
behouden en dat het in de nieuwe situatie de voorzieningen kan verwachten die zij nu ook hebben.
In de komende maanden krijgen deze afspraken concreet vorm. De verwachting is dat de nieuwe
atletiekbaan in 2010 opgeleverd zal worden.
Toegankelijkheid
In 2003 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid
van diverse openbare gebouwen in Vught, waaronder sportaccommodaties. Het voorstel is dit
onderzoek te actualiseren en vervolgens een plan van aanpak te maken met het doel om de
sportaccommodaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Als gemeente willen we
dat ook mensen met een functiebeperking gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

Planning
Er gaat veel gebeuren de komende tijd. Naast reguliere activiteiten en problemen waar snel op
gereageerd dient te worden staan de volgende activiteiten in de planning:
2007:
•
•
•
•
•
•
•
•

De activiteiten die plaatsvinden binnen de breedtesportimpuls.
Onderzoek over extra uren voor een buurtsportwerker, besluit uiterlijk 1 oktober 2007.
Onderzoek over het aanstellen van een sportcoördinator, besluit uiterlijk 1 oktober 2007.
De start van de sportcoach op 1 januari 2007.
Het ondersteunen van de sportraad.
Onderzoeken van de mogelijkheid tot een gymnastiek en turnaccommodatie.
Verdere uitvoering en onderhandelingen over de verhuizing van de atletiekbaan.
Wat betreft de accommodaties zijn een aantal activiteiten afhankelijk van de invlechting van
het beheer van de accommodaties (voorheen bij N.V. Accomplu) in de gemeentelijk
organisatie.
o Onderzoek van alle accommodaties in Vught over kosten, aangeboden kwaliteit,
wensen van het veld, veiligheid, toegankelijkheid etc.

2008:
• Uitvoering en afronding van de activiteiten die plaatsvinden binnen de breedtesportimpuls.
• De breedtesportimpuls evalueren en de Raad voorstellen doen of en hoe verder vorm te
geven aan het sportbeleid.
• Uitvoering van het tweede jaar sportcoach.
Na 2008 is nog onbekend hoe het sportbeleid vorm zal krijgen. De breedtesportimpuls en het
project van de sportcoach zijn dan afgerond. Afhankelijk van diverse afwegingen zijn er bepaalde
ontwikkelingen in gang gezet.
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Hoofdstuk 3:

Financieel beleid.

In het plan van aanpak is benoemd dat het beleid past binnen het gemeentelijke budget dat voor het
sportbeleid ter beschikking staat. Dat betekent dat de activiteiten die komend jaar uitgevoerd worden
geen extra kosten met zich meebrengen.
Er is een aantal financiële stromingen. De structurele uitgaven:
Kampioenhuldiging:
Subsidies aan de sportverenigingen:

€ 3.200,€ 88.175,-

Totaal:

€ 91.375,-

Incidenteel zal de sportcoach in 2007 gefinancierd worden uit de projectsubsidies:
€ 10.000,Ten derde zijn er incidenteel, tot en met 2008, middelen beschikbaar om activiteiten binnen de
breedtesport uit te voeren. De activiteiten zijn benoemd op pagina 17.

Activiteiten
Verenigingsondersteuning
Sportieve Brede School
Sport in de Wijk
Sportstimulering voor mensen
met een beperking
Totaal

2007

2008

14.200
20.000
17.500
5.000

14.200
20.000
17.500
5.000

56.700

56.700

Ten vierde zijn een aantal voorstellen gedaan die in 2007 onderzocht worden. Om een indicatie te
geven over de kosten, worden hieronder schattingen gedaan:
Sportcoördinator:
Buurtsportwerker:
Vervolg activiteiten breedtesportimpuls
Toegankelijkheid:
Gymnastiek en turnaccommodatie:

€ 18.000,€ 8.000,€ 10.000,p.m.
p.m.
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