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Voorwoord

Het is niet vanzelfsprekend dat de gemeente een rol heeft in de topsport. Topsport
behoort niet tot de kerntaken van deze gemeente en gezien de financiële situatie van
Weert moeten keuzes weloverwogen worden gemaakt. De rol van de gemeente Weert kan
alleen faciliterend zijn, waarbij de topsport op dezelfde manier behandeld wordt als
breedtesport. Voor het bedrijven van de betreffende sport worden dan accommodaties
beschikbaar gesteld, indien mogelijk geschikt volgens de normen van NOC *NSF.
Topsport kan echter ook bijdragen aan het verwezenlijken van doelstellingen die de
gemeente Weert wil realiseren. Uitgangspunt is om met deze notitie deze bijdragen te
verduidelijken en te pleiten voor een bescheiden topsportsubsidie als waardering voor
deze bijdragen in de lijn van het huidige beleid.
Weert is een top-stad om in te leven. Hierbij hoort leren, recreëren, bewegen en sporten.
Bij dit sporten hoort óók topsport. Topsport ook als middel om contacten te leggen en als
middel om elkaar te ontmoeten en zaken te doen. De Weertenaar mag zich trots voelen
op de eigen stad. Prestaties van Weerter topsporters versterken dit gevoel.
Aan de gemeenteraad is in 2004 voorgesteld een bedrag op te nemen van € 22.000 per
jaar ten bate van een topsportsubsidie aan Stichting Basketball Stars Weert en Stichting
Topvolleybal Weert. Na 2 jaar zou de topsportsubsidiëring geëvalueerd worden om te
onderzoeken of continuering noodzakelijk is. Uitgangspunt is om nu aan te geven, dat
continuering nodig is met zelfs een uitbreiding, indien een derde topsportorganisatie wordt
erkend.
Naast het evalueren van de topsportsubsidiëring en de huidige methodiek en
voorwaarden, wordt middels deze topsportnotitie ook inzicht gegeven in de faciliteiten en
directe en indirecte subsidies, die de gemeente op dit moment al verleent in het kader van
de topsport.
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1. Inleiding en beleidskader

1.1 Voorgeschiedenis
In 1997 is door de gemeenteraad de notitie “Topsport gemeente Weert” vastgesteld. In
deze notitie is topsport afgebakend tot sport die wordt beoefend in het hoogste nationale
verband van competitie. Er is in 1997 gekozen om topsport, gezien het bedrijfsmatige
karakter ervan, niet direct te subsidiëren. De rol van de gemeente in relatie tot topsport
was voornamelijk faciliterend. Ad hoc zijn daarna garantie-subsidies en kleinere bijdragen
verstrekt. In het seizoen 2001-2002 werden de topsportstichtingen van Basketball
Stichting Weert (BSW) en Stichting Topvolleybal Weert (STW) beide geconfronteerd met
het wegvallen van de hoofdsponsor. Aan beide stichtingen werd vervolgens een renteloze
lening verstrekt van respectievelijk € 47.283,90 en € 31.726,00.
In 2004 werd de discussienota “Topsport langs de zijlijn of meedoen” ontwikkeld. De raad
heeft kennisgenomen van deze nota, maar heeft hier verder geen uitwerking aan
gegeven. Wel werd ingestemd om structureel samen te werken met het Olympisch
Steunpunt Limburg (nu Topsport Limburg) en hiervoor jaarlijks de gevraagde bijdrage van
€ 300 beschikbaar te stellen. Topsport Limburg heeft als missie het creëren van optimale
voorwaarden voor (aankomende) topsporters waardoor ze maximaal kunnen presteren.
Kerntaken zijn topsportbegeleiding, talentbegeleiding en het ontwikkelen van een
topsportnetwerk Limburg.
In het raadsbesluit 2 februari 2005 werd besloten om voor 2 jaar een bedrag beschikbaar
te stellen van maximaal € 22.000 om beide topsportstichtingen te ondersteunen. Na
evaluatie zou bekeken worden of deze regeling al dan niet structureel doorgezet kon
worden. Op 13 december 2006 werd besloten om de subsidiëring van topsport in seizoen
2006-2007 te continueren en in voorjaar 2007 te komen met een voorstel omtrent de
topsportregeling 2008 en verdere jaren.
Door het College van B & W (21 februari 2007) en de raadscommissie Welzijn van maart
2007 werden de volgende richtinggevende uitspraken met betrekking tot de te
ontwikkelen topsportnotitie gedaan:
1. het huidige beleid wordt voorgezet
2. het onderwerp wordt betrokken bij de economische structuurversterking/promotie.

1.2 Definitie topsport
Volgens Topsport Limburg kan er gesproken worden van topsport als een bepaalde tak
van sport op het hoogste nationale niveau beoefend wordt met ambities te presteren op
internationaal niveau van Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen,
Olympische Spelen, Paraolympische spelen of met deze kampioenschappen vergelijkbare
toernooien.
Topsport Limburg heeft het standpunt dat in de ontwikkeling van talent tot topsporter de
aanwezigheid van een topsportvereniging in de directe omgeving van de sporter van
essentieel belang is. Limburg telt 3120 verenigingen en stichtingen in de georganiseerde
sport. Echter, de meeste verenigingen staan niet in het teken van topsport. Vaak is er
meer aandacht voor de breedtesport.
Volgens Topsport Limburg is een topsportvereniging een ambitieuze vereniging met
minimaal één team of individuele sporter die presteert op het hoogste landelijke niveau.
De vereniging moet ook een beleid voeren op het gebied van talentherkenning en
talentontwikkeling.
De topsportverenigingen in Limburg hebben een voorbeeldfunctie voor de breedtesport en
een economische en promotionele functie binnen en voor de provincie Limburg. Mede
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daarom zijn topsportverenigingen niet meer weg te denken uit een topsportcultuur. De
topsportverenigingen hebben hun krachten gebundeld in het Limburgs Platform
Topsportverenigingen, om zo kennis te delen en samenwerkingsverbanden te creëren, o.a.
op het gebied van onderwijs, medische faciliteiten en communicatie.
Individuele topsporters die zich melden bij Topsport Limburg, kunnen op basis van
hieronder genoemde criteria van Topsport Limburg een bepaalde status krijgen. De
criteria van de topsportstatussen in Nederland zijn per sporttak in samenwerking met de
sportbond landelijk vastgelegd. In onderstaand schema staat een overzicht van de
algemene richtlijnen van de topsportstatussen van NOC*NSF / Topsport Limburg. Iedere
sporter wordt individueel beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn opgesteld voor
zijn / haar sporttak.

Status

A

B

Jong
Oranje

S1

S2

T1

T2

E

Omschrijving
Topsporters (senioren), die geëindigd zijn bij de
eerste acht van het laatstgehouden WK of
Olympische Spelen van een gekwalificeerde
topsportdiscipline en die zich blijven voorbereiden op
en deelnemen aan komende grote internationale
evenementen.
Leden (senioren) van nationale bondsselecties die
internationaal vertegenwoordigend zijn uitgekomen
op EK, WK of gelijkwaardige internationale
evenementen (vooraf bepaald door sportbond en
NOC*NSF)
De oudste leeftijdsgroep (direct onder de nationale
seniorenselectie) die internationaal
vertegenwoordigend uitkomt op EJK, WJK of EJOD.
Sporters (senioren) die minstens tot de besten van
Nederland behoren. Maatstaven: sporters die lid zijn
van de landelijke bondsselectie / sporters die op
individuele basis uitkomen op Worldcups en
Universiades en waarvan verwacht mag worden dat
ze binnen twee jaar doorstromen naar de landelijke
seniorenselectie van de bond.
Talentvolle sporters (senioren) die minstens tot het
hoogst landelijke niveau behoren. Maatstaven:
sporters die uitkomen in de hoogste landelijke
senioren competitie / sporters die afkomstig zijn uit
nationale jeugdselecties waarvan verwacht mag
worden dat ze binnen twee jaar doorstromen naar de
nationale seniorenselectie.
Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogst
landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie.
Maatstaf: Sporters die lid zijn van nationale
jeugdselecties.
Sporters (jeugd) die binnen hun leeftijdscategorie op
regionaal niveau tot de beteren behoren.
Maatstaven: sporters die uitkomen op het hoogste
niveau van de landelijke jeugdcompetitie / sporters
die lid zijn van een regionale selectie van de bond /
sporters die lid zijn van districtsselecties.
Gekwalificeerde begeleiders, zoals trainers, coaches,
artsen en teammanagers van bovengenoemde
categorieën topsporters.
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1.3 Het belang van topsport
Wat is het belang van topsport voor de gemeente Weert en welke motieven zijn er om
topsport te ondersteunen?
1. Topsport stimuleert breedtesport
2. De topsporter is een rolmodel en een voorbeeld voor de jeugd
3. Topsport stimuleert positieve individuele waarden
4. Topsport zorgt voor meer maatschappelijke cohesie
5. Topsport heeft een belangrijke relatie met andere beleidsvelden
6. Waardering voor inzet van vele vrijwilligers
7. Behoud van bestaande organisaties en kennis in het Weertse
8. Topsport heeft een belangrijke promotionele en economische waarde
Ad. 1 Topsport stimuleert breedtesport
Volgens Topsport Limburg zijn topsport en breedtesport onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Er zullen altijd sporters zijn die op het hoogste niveau in competitie met elkaar
willen wedijveren. De breedtesport vormt de basis voor de topsport. Hoe breder deze
basis, des te meer kans bestaat dat uit die basis door talentherkenning en
talentontwikkeling topsporters voortkomen. Omgekeerd kan van topsport een stimulerend
effect uitgaan op de breedtesport. Topsporters uit Limburg en topsportevenementen in
Limburg kunnen een stimulans zijn voor duizenden mensen om ook te gaan sporten of om
dat te blijven doen. Deze beïnvloeding is overigens niet altijd een automatisme. De mate
waarin (aspirant)sporters zich kunnen vereenzelvigen met de topsporters is hiervoor een
belangrijke factor.
Ad. 2 De topsporter is een rolmodel en een voorbeeld voor de jeugd
Volgens Topsport Limburg zet topsport veel mensen (en vooral jongeren) ertoe aan te
gaan sporten. Identificatie en ontwikkeling van zelfvertrouwen zijn hierbij sleutelwoorden.
Vooral het grensverleggende aspect van topsportbeoefening boeit mensen en levert
herkenningsmogelijkheden op. De voorbeeldfunctie van topsporters kan een belangrijke
rol spelen bij de ontwikkeling van alle jonge Limburgers.
Sporten is daarbij een gezonde vorm van vrijetijdsbesteding voor de Limburgse jeugd.
Topsport Limburg acht een directe betrokkenheid van topsporters bij
sportstimuleringsactiviteiten van groot belang. Volgens Topsport Limburg kunnen
topsporters een extra impuls geven aan deze projecten.
In Weert worden regelmatig door topbasketballers en topvolleybalsters clinics gegeven op
scholen (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs). Daarnaast is er een
samenwerking tussen scholen, volleybal en basketball voor het bijwonen van wedstrijden.
Ad 3. Topsport stimuleert positieve individuele waarden
Sport stimuleert individuele waarden zoals ‘prestaties verrichten’ en ‘gezond bezig zijn’.
Daarnaast impliceert sportbeoefening het rekening houden met anderen en zich schikken
naar (spel)regels. Deze waarden dragen bij aan het gemeenschaps- en
verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. Topsport biedt daarnaast de mogelijkheid om
eigen talenten optimaal te ontwikkelen. Dit draagt niet alleen bij aan de sportieve
begaafdheid van de topsporter, maar ook aan de ontwikkeling van diens persoonlijkheid.
Discipline en het vermogen tot samenwerking zijn belangrijke waarden in de topsport.
Topsportbeoefening kan echter ook risico’s inhouden. In het streven naar topprestaties
kunnen grenzen worden overschreden. Te zware mentale of fysieke belasting en het
gevaar van dopinggebruik zijn hiervan voorbeelden.
Ad 4. Topsport zorgt voor meer maatschappelijke cohesie
Goede prestaties van Weerter sporters dragen bij aan het imago van Weert en de
ontwikkeling van een gezamenlijke identiteit. Sportsuccessen dragen in belangrijke mate
bij aan een gevoel van trots zijn op en identificatie met de gemeente.
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Topsportevenementen zijn sociale ontmoetingsplaatsen. De Business Club Weert is een
goed voorbeeld van de cohesie die topsport bewerkstelligt tussen ondernemers.
Ad. 5 Topsport heeft een belangrijke relatie met andere beleidsvelden
Hoewel er vanuit het begrip topsport alleen een associatie bestaat met sport, is topsport
veel meer. In bovenstaande punten is al duidelijk een relatie gelegd naar andere
beleidsterreinen. Zo heeft topsport allereerst een belangrijke relatie met jeugd en
onderwijs. Door het aanbieden van clinics op scholen wordt die relatie bijv. versterkt. In
het netwerk van topsport neemt onderwijs een belangrijke rol in. Door jongeren kennis te
laten maken met topsport, worden ze gestimuleerd grenzen op te zoeken en te verleggen.
Niet alleen jongeren, maar ook gehandicapten of andere kwetsbare groeperingen kunnen
gestimuleerd worden om bepaalde activiteiten te ontplooien door topsport. Topsport kan
als middel worden ingezet voor de meest uiteenlopende maatschappelijke thema's.
Topsport heeft daarnaast een belangrijke relatie met het beleidsveld economie en
recreatie & toerisme (zie Ad 8).
Ad. 6 Waardering voor inzet van vele vrijwilligers
Bij topsport wordt vaak aan veel geld en glamour gedacht. In Weert worden de
werkzaamheden met betrekking tot de organisatie en het management van de
topsportstichtingen echter grotendeels door vrijwilligers ingevuld. Vele vrijwilligers hebben
zich al jaren ingespannen en spannen zich nog steeds in om het niveau te bereiken of te
verbeteren. De vrijwilligers ondersteunen de topsportclubs of individuele sporters op
verschillende fronten, van bestuursfuncties en sponsorwerving tot facilitaire diensten
waarbij o.a. de wedstrijdlocatie wordt ingericht. De structuur en competenties die
gerealiseerd worden door de vrijwilligers vanuit topsport kunnen ook een positief effect
hebben op de kwaliteit van de organisatie van de breedtesport.
Ad. 7 Behoud van bestaande organisaties en kennis in Weert
In Weert is er sprake van een hoge organisatiegraad en veel kennis op het gebied van
topsport. Topsport Limburg streeft ernaar om in Limburg een aantal kenniscentra te
ontwikkelen op het gebied van topsport. Weert wordt daarbij gezien als kansrijke situatie.
Binnen het kenniscentrum is kennis gebundeld ten behoeve van talentontwikkeling en
talentondersteuning. Weert bedrijft al 25 jaar topsport op het hoogste niveau.
Ad. 8 De economische en promotionele waarde van topsport in Weert
Naast alle waarden genoemd in deze paragraaf heeft topsport ook een promotionele en
economische waarde. Sportevenementen en topsport dragen bij aan het imago en de
economie. Een sportieve uitstraling is een belangrijk facet van het veelzijdige imago van
een stad. Veel grote steden gebruiken topsport als een van de pijlers onder hun
citymarketingbeleid.
Het organiseren van topsportevenementen is daarnaast een belangrijke economische
impuls voor het ondernemers- en vestigingsklimaat van een stad. Grote evenementen en
topsportwedstrijden zorgen niet alleen voor veel deelnemers, maar ook voor veel publiek.
Verblijf, overnachtingen en bezoek aan bezienswaardigheden zorgen voor economische
spin-off.
Het noemen van de stad Weert door de topsport draagt bij aan een positieve
beeldvorming over de stad Weert, zowel buiten Weert als bij de eigen burgers. Met name
de Stichting Basketball Stars Weert en Stichting Topvolleybal Weert, jarenlang actief op
het hoogste niveau van Nederland, hebben hier een bijdrage aan geleverd.
Door de huidige ontwikkelingen (zie hoofdstuk 2) profileert Weert zich als centrumstad
voor topsport in Limburg. In Weert werken bedrijven, scholen (LOOT-school Bisschoppelijk
College, KMS) en sportstichtingen samen om voor topsporters een optimale omgeving te
creëren. De aantrekkingskracht voor topsporters om zich te vestigen in Weert wordt
steeds groter.
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2. Situatie gemeente Weert

2.1 Algemeen
Weert kent veel topsport. Door inwoners van Weert of personen die geboren zijn in Weert
zijn prestaties geleverd op het gebied van velerlei sporttakken. Behalve de bekende
sporttakken als basketbal en volleybal herbergt Weert (ex-)topsporters op het gebied van
onder andere paardensport, tennis, squash, turnen, atletiek, (zaal-)voetbal, handbal,
hockey, waterpolo, zeilen, duathlon, triatlon, badminton, jiu-jitsu, zwemmend redden,
trampoline springen, darten en inline skate hockey. Weert mag trots zijn op deze
hoeveelheid topsporters, voor een deel wellicht ontstaan vanuit een stimulerend
breedtesportklimaat, waarbij sportverenigingen al jarenlang gefaciliteerd worden door de
gemeente met veelal mooie en betaalbare sportaccommodaties en gunstige
subsidievoorwaarden.
In samenwerking met Topsport Limburg is een overzicht gemaakt van de Weerter
topsporters en de Weerter topsporttalenten die zich bij hen hebben gemeld. Dit overzicht
is opgenomen in bijlage 1. Niet alle topsporters zijn opgenomen in dit overzicht, omdat
velen zich nog niet als zodanig aanmelden bij Topsport Limburg. De topsporters die zich
aanmelden bij Topsport Limburg ontvangen een pasje met hun status en kunnen gebruik
maken van bepaalde diensten (zie 1.2).
De laatste 10 jaar is de meeste vraag om topsport-ondersteuning gesteld vanuit de
basketbal en volleybalsport en sinds kort vanuit de zaalvoetbal. Deze notitie heeft daarom
hier vooral de aandacht op gericht. Andere topsporten worden niet of summier toegelicht.
Getracht is in de volgende paragrafen een beschrijving te geven van de situatie anno 2007
in de gemeente Weert, zonder volledig te zijn.

2.2 Basketbal
Basketbal wordt ruim 20 jaar op het hoogste niveau beoefend door BSW. De activiteiten
en organisatie omtrent het eerste team zijn ondergebracht in de Stichting Basketball
Stars Weert. In 2007 bereikte BSW voor de 10de maal minimaal de halve finale van de
play-offs. In 1994 leidden de prestaties van BSW tot het landskampioenschap. BSW heeft
ook drie andere finales gespeeld, maar heeft deze steeds verloren.
Voor een totaaloverzicht van de prestaties van Stichting BSW wordt verwezen naar bijlage
2.
De Stichting BSW heeft een bestuur bestaande uit deskundige vrijwilligers, geflankeerd
door zeer veel gemotiveerde vrijwilligers. Opvallend is, dat BSW met zeer bescheiden
middelen speelt. De begroting van het eerste team is het laagst van de professionele
teams in Nederland. Bij basketball is het op het hoogste niveau niet mogelijk om te
degraderen. Om een licentie van de FEB te behouden om basketbal te mogen spelen op
het hoogste niveau, moet de stichting voldoen aan strenge voorwaarden.
De Stichting BSW heeft sinds enige tijd haar naam verbonden aan UPSTAIRS (UPSTAIRS
WEERT). Binnen de Stichting liggen de doelstellingen zowel sportief als bestuurlijk gebied
op een hoog niveau. Op sportgebied speelt de Stichting al sinds jaren mee in de top van
de eredivisie. BSW is de enige basketbal-eredivisieclub in Limburg en vervult een
regionale functie.
De basketbalstichting heeft de mogelijkheid om in de periode 2007 tot en met 2010 een
extra bijdrage te ontvangen van € 10.000 van de gemeente in het kader van de BOS-
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impuls. Doel is dan dat de Stichting activiteiten uitvoert met name gericht op het
verbeteren van sport en bewegen van jeugd en jongeren in Weert-Noord en het verder in
gang zetten van een facilitair steunpunt gericht op de coördinatie van b.v. basketbalclinics
en pleintjesbasketball.
De basketbalvereniging Basketball Stars Weert is opgericht in 1968. De vereniging
beoefent en propageert de basketbalsport in de ruimste zin van het woord. Ook
verschillende teams van de vereniging Basketball Stars Weert draaien hoog mee in de
competitie. Er wordt veel aandacht besteed aan opleiding en kwaliteit van het basketbal.
Vooral voor de jeugd uit de hele regio zijn er mogelijkheden om door te stromen tot het
hoogst haalbare. Zo spelen enkele Basketball Stars Weert jeugdleden in de Nederlandse
eredivisie en zijn er ook naar Amerika vertrokken voor het college basketball. Vanaf het
seizoen 2005-2006 spelen de jeugdteams tot 18 jaar en tot 20 jaar ook op het hoogste
niveau wat betreft de jeugd in Nederland. Deze jeugdteams ontvangen géén
topsportsubsidie, terwijl ook deze teams veel hogere kosten hebben met betrekking tot de
bondsbijdragen en accommodatiekosten. De jaarlijkse kosten voor de vereniging voor
deze teams bedragen ongeveer € 10.000 per team. De basketbalvereniging heeft ten
behoeve van deze twee teams meerdere malen verzocht om ook in aanmerking te komen
voor een topsportsubsidie. De basketbalvereniging participeert niet in de inkomsten van
de topsportstichting van sponsors of Businessclub Weert.
Vanuit zowel de Stichting als de vereniging is aangegeven dat multifunctioneel gebruik
van sporthal Boshoven door de verenigingsleden als ook (semi-)professionals een groot
knelpunt oplevert. De vereniging kan soms haar reguliere competitiewedstrijden niet
spelen in sporthal Boshoven i.v.m. bezetting door de topsport. Dit levert tevens een
administratieve boete op. De uren voor de vereniging zijn echter van groot belang voor
het creëren van mogelijkheden voor toekomstig talent.
In 1992 is de Business Club Weert opgericht door een enthousiaste groep sponsoren
van de Weerter eredivisie basketballclub BSW.
De coöperatieve vereniging garandeert de stichting BSW jaarlijks een sponsorbedrag dat
zij binnen hun eigen begroting kunnen besteden. De Business Club Weert heeft ongeveer
150 leden die in een separate, representatieve ruimte elkaar kunnen ontmoeten rondom
de wedstrijden. Een lidmaatschap van de Business Club Weert kost 1.950 euro per jaar
(2007) exclusief BTW.
Zowel de Business Club Weert als de Stichting en de vereniging hebben een eigen
bestuur, een eigen beleid, een eigen balans en een eigen resultatenrekening. Uiteraard
stemmen de besturen middels een overkoepelende overlegstructuur, hun belangen op
elkaar af.
BSW (stichting en vereniging) vervult een belangrijke regiofunctie. Een basketbalbolwerk
is opgestart, waarin alle basketbalverenigingen in de regio zijn vertegenwoordigd. Doel
van dit bolwerk is het bevorderen van samenwerking tussen besturen en verenigingen het
ondersteunen bij kaderproblemen en samenwerken aan opleiding, begeleiding van
kaderleden, het uitwisselen van informatie en talentontwikkeling etc.

2.3 Volleybal
Stichting Topvolleybal Weert is in het leven geroepen als zelfstandig rechtspersoon
met het doel: het organiseren, het besturen en het ondersteunen van topvolleybal in
Weert.
Tot en met het seizoen 2006-2007 heeft het damesvolleybal op het hoogste
niveau gespeeld. Op het eind van dit seizoen is dit damesteam gedegradeerd. Wel heeft
de Stichting de intentie zo spoedig mogelijk terug te komen op het hoogste niveau.
De basis van de vereniging werd een halve eeuw geleden gelegd. Het begon in 1952 bij de
club Volley Stars Weert (VSW). Enkele jaren later, in 1957, kreeg deze club concurrentie
van de Fighters '57. In 1972 besloot men tot samenwerking en zijn beide clubs
ondergebracht onder de op 7 juni 1972 opgerichte Volleybal Club Weert (VC Weert). De
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club heeft heel wat activiteiten verzorgd, internationale toernooien naar Weert gehaald,
veel successen gekend en heel wat bekers gewonnen. In het team van VC Weert spelen
en speelden verschillende speelsters uit de nationale selectie en Jong Oranje. Voor de
resultaten sinds de promotie in het seizoen 1996-1997 wordt verwezen naar bijlage 2.
De Stichting Topvolleybal Weert heeft zich de laatste jaren ook sterk gemaakt om een
centrale plaats in Nederland in te nemen met betrekking tot talentontwikkeling. Jong
Oranje woont in Weert (voor de deel in de KMS), traint in Weert en zit grotendeels op het
Bisschoppelijk College. Ook organiseert de NeVoBO een kwalitatief hoogwaardige
jeugdopleiding voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar, de Nederlandse Volleybal School
(NVS). Stichting Topvolleybal Weert heeft zich sterk gemaakt om ook dit Talent Team
meisjes naar Weert te halen. Helaas is dit niet gelukt.
De Stichting heeft aangegeven dat het gebrek aan financiële middelen momenteel het
grootste knelpunt vormt. Zij vindt het van belang dat de gemeente daarin een
voorbeeldfunctie gaat vervullen door te zorgen dat er een solide basis ontstaat. Hierdoor
wordt het bedrijfsleven geprikkeld om ook een financiële bijdrage te leveren.
De volleybalstichting heeft in 2007 een topsportsubsidie van € 7.000 voor de
talentontwikkeling ontvangen van de Provincie Limburg, omdat volleybal als een
provinciaal speerpunt is aangewezen.

2.4 Zaalvoetbal
Vanaf seizoen 2006-2007 speelt zaalvoetbal bij S.V. Altweerterheide op het hoogste
niveau van Nederland. Ook deze vereniging werd geconfronteerd met plotseling veel
hogere lasten door meer trainingsuren, hogere reiskosten (verder reizen) en hogere
bijdragen aan de KNVB. S.V. Altweerterheide heeft onmiddellijk na de promotie bij de
gemeente een subsidie aangevraagd omdat ook deze vereniging op het hoogste niveau
van Nederland ging spelen. Er is deze vereniging echter géén topsportsubsidie toegekend.
Wel is aan de vereniging een bijdrage gegeven vanuit het sportstimuleringsbeleid: als
tegenprestatie gaat S.V. Altweerterheide in samenwerking met PUNT welzijn straatvoetbal
in Weert introduceren.
Het zaalvoetbalteam trekt veel publiek. Bij de thuiswedstrijden zijn veelal 150 á 300 (ook
niet-betalende) supporters van voornamelijk allochtone afkomst in sporthal
Altweerterheide aanwezig.

2.5 Paardensport
In de paardenhouderijen is de kennis- en prestatie-ontwikkeling niet weg te denken. De
paardensport in Weert staat internationaal op zeer hoog niveau. Dit niveau heeft een
rechtstreekse economische spin-off. De paardensport wordt in Weert op meerdere
manieren door veel ruiters op topsportniveau beoefend. Bij de paardensport gaat het om
veel geld. De gemeente heeft hierin nooit financiële ondersteuning geboden, enkel haar
waardering tot uitdrukking gebracht bij huldigingen en ontvangsten.
Om het niveau te handhaven en te verbeteren is aansluiting gezocht met de structuur van
talentontwikkeling.
Dressuur- en springstal De IJzeren Man start vanaf schooljaar 2008-2009 samen met het
Citaverde College in Roermond een “Paardenacademie”, waar talentvolle jongeren in
Roermond theorielessen volgen (MBO-niveau) en in Weert van topdocenten met een
tiental toppaarden praktijklessen krijgen. Vanaf 8 mei 2007 fungeert dressuur- en
springstal De IJzeren Man als Olympisch Hippisch Centrum voor de provincie Limburg.
Dressuur- en Springstal "De IJzeren Man" B.V. is een all-round paardenbedrijf, dat vanaf
zijn oprichting in 1983 actief is geweest in de Nederlandse alsmede de wereldwijde
paardensport met zowel de discipline springen als dressuur.
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Dressuur- en Springstal "De IJzeren Man" B.V. heeft er steeds naar gestreefd het hoogst
mogelijke niveau in de paardensport te bereiken en hierdoor veel successen beleefd.
Topmenner Riny Rutjens heeft in Weert een trainingscentrum voor de mensport ('Rijo
Stables'). Ook hij heeft aangegeven een rol te willen spelen met betrekking tot het
opleiden van talenten.

2.6 Individuele topsporters in Weert
Naast de topsporters van BSW, STW en S.V. Altweerterheide kent Weert ook een aantal
individuele topsporttalenten, of topsporters die hun (team-)sport beoefenen bij een
organisatie buiten Weert. Door de LOOT-school en de talentontwikkelingscentra is de
verwachting dat Weert nog meer jonge topsporters zal trekken. Noch de verenigingen
waar deze individuele sporters sporten, noch de individuele sporters zelf worden op dit
moment extra ondersteund door de gemeente Weert buiten de reguliere regelingen. In
enkele andere gemeentes worden individuele topsporters gesubsidieerd (zie paragraaf
3.3). Topsport Limburg is voorstander van facilitering van het individu in financieel of
materieel opzicht.
Jonge topsporters kunnen op provinciaal niveau steun ontvangen via Topsport Limburg.
De topsportpas is een pas waarmee sporters en begeleiders gebruik kunnen maken van de
diensten die worden aangeboden door de faciliteitenleveranciers die aangesloten zijn bij
Topsport Limburg.
Om in aanmerking te komen voor een topsportpas dienen sporters of begeleiders
enerzijds te voldoen aan de criteria topsportstatus (zie paragraaf 1.2) en anderzijds
dienen zij een categorie 1 of 2* topsportonderdeel te beoefenen.
(* De verschillende disciplines binnen een sporttak zijn op basis van criteria ingedeeld in categorie 1
of 2. Deze criteria zijn bijvoorbeeld wereldwijde beoefening, aantal beoefenaars etc. Op basis van
deze indeling ontvangen de bonden gelden van vws en noc*nsf. Zo is bij de gymnastiek bv ritmische
gymnastiek een topsportonderdeel 1 en acrogymnastiek topsportonderdeel 2.)

Met de topsportpas kan gebruik worden gemaakt van medische, sporttechnische,
maatschappelijke, juridische, financiële en overige faciliteiten. Niet alle faciliteiten zijn
gratis, sommige worden met korting aangeboden. Wel voldoen alle faciliteitenleveranciers
aan de kwaliteitsnormen die gesteld zijn door NOC*NSF en het Olympisch Netwerk
Nederland.
Omdat deze faciliteiten slechts een beperkt deel van de directe financiële behoeften van
jonge talentvolle sporters afdekt, heeft Topsport Limburg een talentenfonds in het leven
geroepen om sporttalenten ook meer financieel te kunnen ondersteunen. Door de
samenwerking met het bedrijfsleven, het Huis voor de Sport Limburg en
sportevenementen tracht Topsport Limburg dit fonds te voeden. Vanuit Weert ontvangen
slechts 2 talenten een bijdrage uit dit fonds.
De Provincie Limburg ondersteunt het faciliteitennetwerk en het talentenfonds. Topsport
Limburg ontwikkelt momenteel een plan om ook gemeenten te laten participeren aan dit
provinciale fonds en zal in de toekomst de gemeenten hierover informeren.

2.7 Talentontwikkeling
De ontwikkeling van talent naar topsporter is een precair proces. Jeugdige talenten
doorlopen deze ontwikkeling in een kwetsbare periode van hun leven. Daarom is een
kwalitatief goede begeleiding nodig: niet alleen voor sport, maar ook op het gebied van
onderwijs, gezondheid en andere terreinen. In het programma voor talentontwikkeling
staat de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jeugdige sporters centraal.
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Vanuit de sportbonden is de noodzaak naar voren gebracht voor een meer planmatige
aanpak van talentontwikkeling. Zowel de landelijke overheid als de sportbonden
stimuleren en/of verplichten veelal topsportverenigingen ook aandacht te besteden aan
talentontwikkeling. Zowel basketbal, volleybal, als de paardensport zijn bezig met
talentontwikkeling. Weert heeft hiervoor een uitstekende omgeving. LOOT-school,
sportaccommodaties en huisvesting zijn en worden binnen een klein gebied verwezenlijkt
voor talentvolle jeugd. Door de vereniging BSW wordt bij de talentontwikkeling problemen
ervaren door het gebrek aan zaaluren op geschikte tijdstippen en onvoldoende financiële
middelen om de hogere kosten te dragen.
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2.8 LOOT-school
Met ingang van het schooljaar 2006/2007 voert het Bisschoppelijk College officieel de
status van LOOT-school. LOOT staat voor Landelijk Overlegorgaan Onderwijs en Topsport.
En LOOT-school is een school, waar een sporttalent onderwijs en sport samen kan
ontwikkelen.
Wanneer wordt een sporttalent LOOT-leerling?
als een jeugdsporter op het hoogste landelijke niveau van zijn/haar leeftijdscategorie
sport beoefent;
als de sporter tot de hoogste categorie van sporters behoort (de zogenoemde A- of Bcategorie volgens de NOC*NSF indeling);
als de sporter minimaal deel uitmaakt van een regionale en/of nationale selectie;
als de sporter als jeugdvoetballer deel uitmaakt van een Betaald Voetbal Organisatie.
Aan het sporttalent wordt het volgende geboden:
De LOOT-school houdt rekening met de sporter door extra faciliteiten te bieden, zoals
extra begeleiding, rekening houden met repetities en/of schoolonderzoeken en/of
examens. Met de invoering van de LOOT-status is het Bisschoppelijk College naast de
scholen uit Sittard en Venlo, één van de drie LOOT-scholen in Limburg en één van de 24
LOOT-scholen in Nederland. Op deze wijze worden ongeveer 60 leerlingen in Weert
begeleid die op topsportniveau de volgende sporten bedrijven: tennis, hockey, turnen,
basketbal, voetbal, volleybal, handboogschieten, waterpolo, zwemmen, breakdance, skiën,
stijldansen, reddend zwemmen, trampolinespringen, atletiek en paardensport.
Op diverse plaatsen zijn initiatieven ontstaan om de topsporter ook te begeleiden met
betrekking tot studie. In Sittard kunnen jongeren die een topsportstatus hebben en
minimaal een vmbo-opleiding af hebben of een overgangsbewijs van 3-4 havo/vwo, zich
aanmelden bij het Johan Cruyff College voor een 3-jarige MBO-opleiding Marketing en
Communicatie, waarbij volledig rekening gehouden wordt met de betreffende topsport.
In Eindhoven is een instituut opgericht genaamd Olymp-us. Olymp-us is een platform dat
topsporters ondersteunt, zodat ze naast het beoefenen van hun sport een gedegen
opleiding kunnen volgen bij één van de 25 MBO of 75 HBO-opleidingen in Eindhoven. De
gemeente Eindhoven, het ROC Eindhoven, Fontys Hogescholen, de Technische Universiteit
Eindhoven en instituut Notenboom hebben met ondersteuning van het Olympisch netwerk
Brabant de krachten gebundeld om de een doorlopende leerlijn mogelijk te maken.
Topsport Limburg heeft zo´n zelfde initiatief genomen om eenzelfde instituut in Limburg
te realiseren.

2.9 Kampioenschappen en huldigingen
Bij behaalde kampioenschappen op nationaal niveau of hoge prestaties op internationaal
niveau door Weerter topsporters of Weerter topsportteams wordt een ontvangst op het
gemeentehuis of een officiële huldiging georganiseerd. De kosten hiervan worden betaald
vanuit de post representatie. Er wordt geen geldelijke honorering toegekend. Wel wordt
een kado overhandigd.
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3. Beleid voor topsport
3.1 Rijksbeleid
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een algemene regie- en
monitoringsfunctie. Het rijksbeleid is gericht op signaleren en analyseren van
ontwikkelingen in de samenleving, stimuleren van nieuw beleid, initiëren van nieuwe
voorzieningen en activiteiten, het verbeteren en instandhouden van de sportinfrastructuur
(sportaanbod en sportondersteuning), stimulering van topsport en breedtesport via
diverse impulsen, faciliteren van innovatieve projecten met een landelijke betekenis.
Uitvoering van dit beleid wordt o.a. gerealiseerd in:
•
Ondersteuning van sportbonden (in het kader van landelijke bezuinigingen worden
hier terugtredende bewegingen gemaakt);
•
Co-financiering van A-Accommodaties (sportaccommodaties die geschikt zijn voor
internationale wedstrijden) onder bepaalde voorwaarden.
De laatste jaren besteedt de rijksoverheid steeds meer aandacht en geld aan breedtesport
en topsport. Het kabinet besteedt van 2006 tot en met 2009 jaarlijks bijna 100 miljoen
euro aan sport. Dit moet leiden tot meer bewegende mensen, meer medailles voor
Nederlandse topsporters en meer binding in de samenleving. Dat staat in de kabinetsnota
Tijd voor Sport. Het sportbudget van het kabinet stijgt met deze investering met méér dan
40%. Het kabinet zet vooral in op de sporttakken, waarmee Nederland bij de top van de
wereld kan horen. Voor die sporttakken zal het Rijk de komende jaren geld investeren in
de ontwikkeling van Talentencentra.
3.2 Provinciaal beleid
Op 16 september 2005 werd de topsportnota door Provinciale Staten aangenomen. Dit
plan werd ontwikkeld door het Huis voor de Sport en Topsport Limburg (voorheen het
Olympisch Steunpunt Limburg).
Het Huis voor de Sport Limburg is een laagdrempelig en vraaggericht provinciaal
sportinstituut en zet zich in om het sportklimaat in Limburg te verbeteren. Dat doet men
onder andere door sport bij de Limburgse gemeenten onder de aandacht te brengen, door
meer structuur in de subsidiestromen te brengen en door koppelingen te maken met
maatschappelijke thema’s. Ook probeert men sporters en sportverenigingen te
ondersteunen daar waar dit kan. Het Huis voor de Sport initieert, adviseert, coördineert,
regisseert, stimuleert, begeleidt en ondersteunt.
Topsport Limburg maakt deel uit van een Nederlands Olympisch Netwerk, dat is
ontwikkeld door NOC*NSF. Het Olympisch Steunpunt Limburg heeft als missie het creëren
van optimale voorwaarden voor (aankomende) topsporters waardoor ze maximaal kunnen
presteren.
Het ontwikkelen en versterken van de infrastructuur staat centraal bij de provinciale
topsportondersteuning. Hierbij is een goede samenhang tussen topsport- en
breedtesportactiviteiten van belang. Om deze infrastructuur te ontwikkelen zijn Topsport
Limburg, het Huis voor de Sport Limburg en het NOC*NSF een samenwerking aangegaan,
het Olympisch Netwerk Limburg.
Op sporttakniveau wordt een Limburgs plan ontwikkeld, waarbij de voorbeeldfunctie van
topsport actief wordt ingezet om de breedtesport te stimuleren. In het plan wordt getracht
om alle noodzakelijke faciliteiten, die nodig zijn voor een optimale ontwikkeling van de
sporttak, in kaart te brengen. Tot deze faciliteiten behoren onder andere voldoende kader
voor de breedtesportvereniging, samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen voor
buurt-onderwijs-sportprojecten en topsportvriendelijk onderwijs, een talentcentrum voor
de jonge topsporters en samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, waardoor niet
alleen extra middelen beschikbaar komen, maar ook bijvoorbeeld passend werk en
stageplaatsen voor jonge talentvolle (top)sporters. Het plan wordt door het Huis voor de
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Sport Limburg, Topsport Limburg en de betrokken sportorganisaties binnen de sporttak
ontwikkeld.
Binnen de kaders van de uitvoering van het topsportplan wordt de eerste prioriteit
gegeven aan de Limburgse speerpuntsporten. Dit zijn: atletiek, handbal, tafeltennis,
turnen, triatlon, volleybal, wielrennen en zwemmen. De keuze voor deze sporttakken is
gemaakt omdat zij de potentie hebben om op korte termijn de samenwerking tussen
topsport en breedtesport te realiseren, waarvan veel sporters profijt hebben en de
integrale doelstellingen van deze sportnota gerealiseerd kunnen worden. De betreffende
sporttakken kenmerken zich door goed georganiseerde (topsport)verenigingen, sterke
evenementen en een nagenoeg provinciale dekking van sportaccommodaties.
Andere sporttakken die zover ontwikkeld zijn, dat zij binnen afzienbare tijd een
speerpuntsport kunnen worden, worden tot kanssport benoemd. Topsport Limburg en het
Huis voor de Sport Limburg maken jaarlijks een overzicht van speerpunt- en kanssporten.
Topsport Limburg heeft inmiddels al een faciliteitennetwerk ontwikkeld van diverse
diensten (medische begeleiding, sportmaterialen, gebruik sportaccommodaties etc.) waar
talenten en topsporters op basis van hun status gebruik van kunnen maken.
Deze faciliteiten dekken helaas slechts een beperkt gedeelte van de directe financiële
behoeften van jonge talentvolle sporters af. Om deze reden heeft Topsport Limburg een
talentenfonds in het leven geroepen om sporttalenten ook meer financieel te kunnen
ondersteunen.
Door de samenwerking met het bedrijfsleven, het Huis voor de Sport Limburg en
sportevenementen tracht Topsport Limburg dit fonds te voeden.
De Provincie stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van het faciliteitennetwerk en het
talentenfonds dat veel Limburgse jongeren een kans zal geven om zich te kunnen
ontplooien.
Als tegenprestatie voor ontvangen steun zullen jonge talenten en topsporters, hun
voorbeeldfunctie actief moeten inzetten om inactieve mensen te stimuleren tot
sportdeelname.
Hiertoe richt Topsport Limburg zich op de volgende kerntaken:
topsportbegeleiding
talentbegeleiding
ontwikkelen van een topsportnetwerk Limburg

3.3 Gemeentelijk beleid
De rol die een gemeente wil invullen bepaalt de grondslag van de subsidiëring. De rol van
een gemeente kan zijn: voorwaardenscheppend (faciliterend), initiërend, stimulerend,
regisserend of coördinerend.
Gemeentelijke rol
Voorwaardenscheppend
Initiërend

Stimulerend

Voorbeeld-taken gemeente:
houdt de accommodaties in stand.
initieert topsportevenementen
start overleg met bedrijfsleven, sportraad en
verenigingen
profileert zich actief als topsportvriendelijke
gemeente
initieert komst van bijvoorbeeld hippisch centrum en
volleybalcentrum
initieert ontwikkeling van individuele topsporttalenten
gebruikt haar netwerken om topsport te
ondersteunen
verstrekt subsidie
gebruikt op actieve wijze subsidie van andere
overheden
ondersteunt op andere wijze initiatieven (bijv.
facilitair of door het beschikbaar stellen van
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Regisserend
Controlerend

•
•
•
•

expertise)
werkt structureel samen met Topsport Limburg
communiceert met en over topsport
regisseert uitvoering van beleid
regisseert samenwerking tussen partijen teneinde het
topsportklimaat in Weert te versterken
maakt afspraken over:
samenwerking tussen de verenigingen
inzet van topsporttalent als voorbeeldfunctie
organisatie van evenementen/workshops etc.
tegenprestatie in de vorm van promotie

Het gemeentelijke topsportbeleid verschilt per gemeente. Er kan gesteld worden dat er
géén relatie ligt tussen hoogte van gemeentelijke bijdrage en prestaties van topsport.
Verschillende insteken worden en zijn gekozen om vanuit de gemeente inspanningen te
doen om de topsport te ondersteunen. Een echte vergelijking tussen gemeentes is zeer
moeilijk te maken: indien gekeken wordt naar de directe subsidiëring, wordt dan ook de
indirecte subsidiëring betrokken? En waar wordt de gemeentelijke subsidie voor gebruikt?
Vanuit een overleg met de topsport in Weert werd ook het verzoek geuit de situatie in
Almere te onderzoeken, waarbij in 2007 veel geld werd vrijgemaakt voor topsport.
De situatie is daar als volgt:
Almere heeft ongeveer 180.000 inwoners en in deze gemeente wordt ook basketbal en
volleybal op topniveau gespeeld. Voor de profilering van de stad Almere vond het
gemeentebestuur het zo belangrijk dat volleybal en basketbal op het hoogste niveau werd
beoefend, dat in 2002 besloten werd deze verenigingen tot 2006 jaarlijks te ondersteunen
met een bedrag van € 180.000. De basket- en volleybaltopsport zijn beide in een BV
ondergebracht met een professioneel management. Na deze 4 jaar ondersteuning zou de
BV zichzelf moeten bedruipen. Vorig jaar bleek dit echter niet het geval; er is zelfs een
extra bijdrage van € 800.000 aan de BV geschonken ook om een afbouwregeling te
realiseren. Het is de bedoeling om vanaf 2009 tot 2011 de jaarlijkse subsidie terug te
brengen van € 180.000 naar 0.
In onder meer Roermond, Maastricht en Venlo worden ook individuele topsporters
gesubsidieerd. Subsidie-criteria en methoden zijn:
1. De organisatie of persoon dient ingeschreven te staan of woonachtig te zijn in de
betreffende gemeente.
2. De persoonlijke sportieve ontwikkeling dient erop gericht te zijn aansluiting te
krijgen bij het landelijke of internationale topsportniveau en de hiervoor te maken
kosten dienen aantoonbaar de eigen draagkracht te overschrijden.
3. De persoon dient te voldoen aan de genoemde criteria van Topsport Limburg op
grond waarvan sporters een status krijgen.
4. Voor sporters die gekwalificeerd kunnen worden onder één van de bij de
subsidiecriteria vermelde statussen, bedraagt de subsidie respectievelijk € 1.000
en € 250 euro.
5. De subsidies kunnen maximaal 3 achtereenvolgende jaren worden toegekend.
In de gemeente Roermond heeft overigens nog nooit iemand zich gemeld voor een
topsportsubsidie. In de gemeente Maastricht maken veel topsporters gebruik van de
mogelijkheid tot individuele subsidie, met name de daar wonende studenten. In totaal is
daar een budget van € 20.000 voor ter beschikking. In 2006 konden binnen dit budget
slechts 40 % van de verzoeken worden gehonoreerd.
Topsporters in Maastricht kunnen onder bepaalde voorwaarden ook gratis gebruik maken
van gemeentelijke sportaccommodaties, indien de accommodatie op dat moment niet door
anderen wordt gebruikt of op andere wijze in gebruik is (onderhoud-poetsen-etc.).

vastgesteld op 19 september 2007

17

Maandelijks dient betreffende topsporter met SportService Maastricht te overleggen welke
accommodatie beschikbaar is. SportService bevestigt middels een gebruikersovereenkomst de momenten waarop betreffende topsporter toestemming heeft om de
accommodatie te gebruiken tegen een o-uren-tarief.
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4. Inventarisatie en evaluatie gemeentelijk
topsportbeleid in Weert
Op dit moment is de rol van de gemeente Weert vooral stimulerend en
voorwaardenscheppend:
1. beschikbaar stellen van geschikte accommodaties, waarbij de normen van NOC*NSF
worden nagestreefd
2. extra investeringen als ondersteuning van de topsport
3. ondersteuning vanuit economische invalshoek (lidmaatschap businessclub)
4. invoeren van een topsportoverleg en lidmaatschap Topsport Limburg
5. topsportsubsidie voor Stichting BSW en Stichting Topvolleybal Weert (vanaf seizoen
2005-2006).
In het verleden zijn incidentele bijdragen toegekend voor bijzondere gelegenheden
(bijvoorbeeld deelname aan een Europacup). Er is geen ondersteuning voor individuele
topsporters. Regionale opleidingen, waar topsporters uit Weert aan deelnemen
(bijvoorbeeld Helmond Sport) worden niet gefaciliteerd. Kampioenschappen en
huldigingen worden per geval ingevuld.

4.1 Beschikbaar stellen van geschikte accommodaties
Deze doelstelling is vastgesteld in 1997, waarbij expliciet is beschreven dat de normen
van NOC*NSF worden nagestreefd. Sporthal Boshoven en sporthal Leuken voldoen aan de
normen van NOC *NSF om topsport in te bedrijven. In de periode 2003-2006 zijn onder
andere de volgende investeringen gedaan:
•
Basketbaltorens (€ 12.000) en plafondstellingen (€ 12.728) in sporthal Boshoven
•
Een basketbalstelling in sportzaal Moesel (€ 5.500)
•
24 seconden-apparatuur in sporthal Boshoven voor basketbal (€ 1.950)
•
Scheidsrechtersstoel voor volleybal in sporthal Boshoven (€ 1.055)
•
Volleybalinstallatie in sporthal Boshoven (€ 700) en in sportzaal Stramproy (€
700).
De omnifunctionele sporthal op het WML-terrein die in 2007-2008 wordt gebouwd, zal ook
speciaal geschikt gemaakt worden voor topsport, met name het topvolleybal. Een vrije
hoogte van minimaal 9 meter in plaats van 7 meter wordt gerealiseerd. Er is een grotere
toeschouwerscapaciteit (ongeveer 750 plaatsen), er zullen meer en betere ruimten
gerealiseerd worden voor de opvang van sponsoren, promotors en media en meer
parkeerruimte zal worden gerealiseerd. De meerkosten van deze voorzieningen worden
geschat op € 700.000.
Op dit moment worden van BSW geen televisieopnamen meer gemaakt door SPORT 1,
omdat het centercourt voor basketbal in sporthal Boshoven niet duidelijk is aangegeven.
De vloer wordt een “spaghettivloer” genoemd: onduidelijk met te veel lijnen. Minder
televisie zou tot minder sponsors kunnen leiden. Op dit moment wordt onderzocht of er
mogelijkheden bestaan om het centercourt een aparte kleur te geven. Dit zal separaat
geadviseerd worden. Hierbij moet sporthal Boshoven geschikt blijven voor andere
sporttakken.
Een ingekleurd centercourt behoort verder níet tot de verplichtingen van NOC*NSF.
Lage tarieven
In Weert is gekozen voor een tariefstelling waarbij het sporten voor iedereen mogelijk
wordt gemaakt. De tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn heel laag in
relatie tot de werkelijk kosten. De topsport die gebruikt maak van een gemeentelijke
accommodatie, profiteert hiervan mee. Bovendien wordt het tarief níet hoger, als
inkomsten door de topsport worden gevraagd voor de entree.
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Voor alle sportaccommodaties betalen de topsportstichtingen eenzelfde tarief als erkende
sportverenigingen: het verenigingstarief met seizoenskorting. Het tarief dat de
topsportstichtingen betalen als huur voor de sportaccommodaties bedraagt daarom slechts
€ 15,20 per uur voor een hele sporthal. De kostprijs van de sporthal zal minimaal het
drievoudige zijn.
Voorrang bij zaaluren
Vanaf het seizoen 2000-2001 heeft een aanpassing plaatsgevonden in de urenverdeling
waardoor BSW en VC Weert meer trainingsfaciliteiten hebben gekregen in sporthal
Boshoven. Voor de topwedstrijden wordt de sporthal zo mogelijk vrij gemaakt. Bij de
urentoewijzing hanteert de gemeente de regel, dat een team dat op topniveau speelt,
recht heeft op meer uren in een sportaccommodatie dan groepen die op lager niveau
spelen. Het aantal teams dat op hoog niveau speelt, speelt hierbij een rol. Een team dat
op hoog niveau speelt, heeft recht op meer trainingstrijd dan lager spelende teams.
De basketbalvereniging heeft 2 juniorteams die op het hoogste niveau spelen. De
basketbalvereniging BSW wil graag meer basketbaluren vroeg op de avond (in verband
met beschikbaarheid kader). Op dit moment kan deze vraag niet gehonoreerd worden.
Extra beheer
Bij alle thuiswedstrijden van de eerste teams van basketbal en volleybal wordt extra
beheer ingezet vanwege de aanwezigheid van veel publiek. Per wedstrijdseizoen worden
de kosten hiervan begroot op ruim € 3.000 euro per wedstrijdseizoen.
Evaluatie
In facilitaire zin komt de gemeente Weert de topsport tegemoet. Door de gemeente wordt
veel moeite gedaan zowel door beheer als door administratie om ook bijvoorbeeld voor
plotselinge wedstrijden na behaalde goede resultaten (play-offs) accommodatie vrij te
maken voor de topsport. Bij ontwikkelingen worden ook de topsportorganisaties om hun
mening gevraagd. Bij de planvoorbereiding voor de nieuwe sporthal op het WML-terrein
heeft de Stichting Topvolleybal Weert meegedacht. De Stichting BSW zal haar activiteiten
(blijven) concentreren in sporthal Boshoven, waar ook de Business Club is gehuisvest.
S.V. Altweerterheide heeft wel profijt van de lage accommodatiekosten in Weert, maar
ontvangt een naheffing van de KNVB. De voetbalbond hanteert het beleid, dat de
accommodatiekosten voor zaalvoetbal van heel Limburg worden verrekend over alle
voetbalverenigingen. S.V. Altweerterheide moet derhalve meebetalen aan alle andere
duurdere accommodaties.

4.2 Extra uitgaven en investeringen als ondersteuning van topsport
Tot 2005 werden ad hoc leningen en schenkingen gedaan.
Vanuit de promotionele waarde van de topsport werd drie keer (ad hoc) een
garantiesubsidie verstrekt van € 4.537,80 aan STW t.b.v. deelname aan de
Europacuptoernooien. Ook aan BSW is in het verleden één keer een dergelijke bijdrage
verstrekt.
In het seizoen 2001-2002 werden beide stichtingen geconfronteerd met het wegvallen van
de hoofdsponsor waardoor men acuut in de financiële problemen geraakte. Beide
stichtingen wendden zich daarom tot de gemeente met een verzoek om hen financieel te
steunen. Hieraan is door de gemeente gehoor gegeven middels het verstrekken van
renteloze geldleningen met een looptijd van 10 jaar. Aan BSW is een bedrag van €
47.283,90 geleend en aan STW een bedrag van €31.726,00. Motivatie voor deze
ondersteuning was de waardering voor het feit dat beide stichtingen (als
vrijwilligersorganisaties) jarenlang het benodigde budget voor de topsport uit de markt
wisten te verkrijgen.
STW heeft in april 2003 wederom een verzoek voor een financiële ondersteuning gedaan.
Zij heeft daarin verzocht of de gemeente een structurele bijdrage (jaarlijkse bijdrage)
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wilde leveren aan de activiteiten van de STW: het spelen van volleybal op eredivisie
niveau (dames).
Hierbij heeft men verder verzocht een garantie te verstrekken voor een bedrag van
ongeveer € 45.000,-, zijnde het tekort dat STW op deze datum nog had op de begroting
van het seizoen 2003 – 2004.
Beide verzoeken zijn destijds afgewezen.
Tot en met 2010 moeten beide topsportstichtingen maandelijks hun renteloze voorschot
aflossen.
Hiernaast werden op aanvraag investeringen gedaan om de topsport tegemoet te komen:
•
Toen in seizoen 2003-2004 het onderhoud van de vloer in sporthal Boshoven
werd aangepakt, werden er centercourts volleybal en basketbal aangebracht. De
meerkosten bedroegen € 1.190.
•
In 2006 is in sporthal Altweerterheide voornamelijk voor het eerste
zaalvoetbalteam (Futsal) een geluidsinstallatie gerealiseerd (€ 2.400 exc. Btw)
•
In sporthal Boshoven werden in 2005 voor € 4.500 tafels en stoelen aangeschaft
voornamelijk voor de topsport (jurytafels, pers etc.).
•
Een extra berging in sporthal Boshoven voor de opslag van onder andere
reclameborden (extra kosten € 24.119,15 excl. Btw).
Evaluatie:
In Weert wordt met het accommodatiebeleid zoveel mogelijk rekening gehouden met de
wensen van de topsport. Een goede communicatie is belangrijk. Met betrekking tot vragen
omtrent investeringen die in de toekomst gedaan moeten worden zal naar bevind van
zaken worden gehandeld en zullen eventueel afzonderlijke beleidsvoorstellen worden
gedaan.

4.3 Ondersteuning vanuit economische invalshoek (lidmaatschap business-club)
De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage voor het lidmaatschap aan de Business Club
Weert (in 2007 € 1.950 exclusief btw). Indirect komt dit bedrag ten dele ten goede aan
het topbasketbal. Daarnaast heeft de gemeente planologische medewerking verleend aan
de realisatie van een ruimte voor de Business Club Weert bij sporthal Boshoven. Jaarlijks
wordt door de Business Club Weert voor de grond een symbolisch bedrag als erfpacht
betaald, net als dit het geval is bij erkende sportverenigingen die hun clubhuis op
gemeentelijke grond hebben gebouwd. Dit symbolische bedrag bedraagt € 22,69 per jaar.
Het begrote erfpachtcanon zonder subsidie zou in 2007 € 5.562,50 per jaar bedragen.
Evaluatie:
Met name bezien vanuit de economische structuurversterking biedt de Business Club
Weert kansen.

4.4 Invoering van een topsportoverleg en lidmaatschap Topsport Limburg
Dit is in het begin geïnitieerd door de gemeente waarbij de Weerter Sportraad, BSW en
STW participeerden. In 2003 is in onderling overleg dit topsportoverleg gestaakt en is
besloten om het overleg weer op te pakken bij agendaonderwerpen die niet bilateraal
besproken kunnen worden. In het kader van de evaluatie van het topsportbeleid heeft in
oktober 2006 dit overleg wederom plaatsgevonden.
In 2004 is de gemeente een samenwerking aangegaan met het Olympisch Steunpunt.
(kosten € 300, - per jaar). Hiervoor ontvangt de gemeente:
•
informatie over de status van (aankomende) topsporters binnen de gemeente
•
tweewekelijks digitaal Topsportactueel met nuttige informatie over
topsporttalentontwikkeling in Limburg
•
uitnodigingen voor workshops, thema avonden, symposia etc.
•
overleg over trends en ontwikkelingen in topsporttalentontwikkeling

vastgesteld op 19 september 2007

21

Evaluatie:
Op 4 oktober 2006 heeft voor het eerst weer een topsportoverleg plaatsgevonden, waarbij
vertegenwoordigers aanwezig waren van Topsport Limburg, het Huis voor de Sport
Limburg, de Weerter Sportraad en Stichting BSW, Stichting Topvolleybal Weert, S.V.
Altweerterheide, de LOOT-school en de gemeente. Dit overleg werd als zinvol ervaren.
Bij de ontwikkeling van de topsportnota is dit topsportoverleg opnieuw betrokken. Het
lidmaatschap van Topsport Limburg wordt als zinvol ervaren.
4.5 Topsportsubsidie voor Stichting BSW en Stichting Topvolleybal Weert
In het seizoen 2005-2006 en 2006-2007 ontvangen BSW en STW een topsportsubsidie. In
december heeft de raad besloten deze regeling voor het seizoen 2007-2008 te
continueren.
De hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:
a. Een extra bijdrage van 50% in de kosten van de zaalhuur tot een maximum van
€ 5.000,b. Een bijdrage van 25% van de kosten van de toptrainer tot een maximum van
€ 3.000,c. Een bijdrage van 25% van de reiskosten tot een maximum van € 3.000,De subsidie is maximaal € 11.000 per stichting.
In de begroting 2006 en 2007 was een budget hiervoor opgenomen van € 22.000.
Aan deze extra topsportsubsidie zijn de volgende voorwaarden aan beide stichtingen
gekoppeld:
1. De Stichting biedt medewerking aan de uitwerking van de BOS-regeling. Hierbij wordt
in 2006 60 x 50 minuten op de drie scholen voor Voortgezet Onderwijs (Kwadrant,
Philips van Horne en Bisschoppelijk College) les gegeven. Daarnaast wordt in totaal 60
x 50 minuten lesgegeven op de scholen in het basisonderwijs. De Stichting verzorgt in
het kader van de topsportsubsidie hiervoor de coördinatie van de uren, het begeleiden
en regelen van de lesgevers en het verstrekken van kaartjes voor de wedstrijden etc.
De vergoeding van de kostprijs per uur wordt geregeld in het kader van de BOSregeling.
2. De Stichting dient in 2006 een afgestemd jeugdbeleid te ontwikkelen in relatie tot
breedtesport waarbij aansluiting wordt gezocht met het plan “Basketball in Weert,
professioneel naar de top”.
3. De Stichting dient deel te nemen aan minimaal 2 bedrijfsbijeenkomsten per
sportseizoen.
4. De Stichting zal zich in 2006 in totaal 20 uur inzetten voor welzijnsactiviteiten (b.v.
het project Wederzijdse Erkenning en Acceptatie of buurtsport).
5. De Stichting dient in verbale en non-verbale promotie-uitingen de stad Weert met al
haar facetten op de kaart te zetten.
6. De Stichting dient een financieel jaarverslag en activiteitenverslag in te dienen vóór 1
april over het afgelopen boekjaar.
Evaluatie:
a. De hoogte van het subsidiebedrag
Stichting BSW ondervond nadelen van de gehanteerde systematiek waarbij de plafonds
per onderdeel waren vastgesteld. BSW heeft hoge leiderskosten en hogere
vervoerskosten voor het eerste team, maar lagere accommodatiekosten. De Stichting
BSW heeft daarom afgelopen jaren níet de begrote € 11.000 ontvangen, maar €
7.635,21 in seizoen 2004-2005 en € 8. 113,75 in seizoen 2005-2006. Voor het seizoen
2006 – 2007 (loopt tot 1 juli) wordt een bedrag geraamd van € 8.100.
Stichting Topvolleybal Weert ontving wel € 11.000 per jaar. Stichting Topvolleybal Weert
heeft veel hogere accommodatiekosten (meer dan € 10.000), omdat ook de trainingsuren
van Jong Oranje zijn meegenomen.
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b. De voorwaarden
Omtrent het nakomen van de voorwaarden in het kader van de breedtesportstimulering
Beide stichtingen hebben al gedurende het jaar aangegeven dat zij bij het willen voldoen
aan alle extra verplichtingen op problemen stuitten. Met name de volleybaldames waren
niet in staat om naast studie, training en wedstrijden ook nog de lessen te verzorgen. Ook
de representatieve en promotionele eisen werden in overleg op andere wijze ingevuld.
Aan de topsportsubsidiëring is de voorwaarde verbonden, dat dit toegekend wordt aan de
stichting indien deze op het hoogste niveau speelt. Er is verder niet gesproken, op welk
termijn subsidiëring eindigt. Het lijkt geen goede zaak om onmiddellijk na een degradatie
de subsidiëring te beëindigen, omdat meestal dan toch al sponsors wegvallen, terwijl de
kosten van het team met de intentie om terug te komen op het hoogste niveau, niet veel
lager zullen worden.
c. overig
De voetbalvereniging S.V. Altweerterheide heeft aangegeven ook in aanmerking te willen
komen voor een topsportsubsidie. Vanaf seizoen 2006-2007 wordt zaalvoetbal op het
hoogste niveau beoefend. De Basketbalvereniging BSW heeft aangegeven dat de twee
juniorteams óók landelijk op het hoogste niveau spelen (onder 18 en onder 20).
Beide verenigingen werden geconfronteerd met plotseling hogere reiskosten,
accommodatiekosten en bondskosten.

4.6 Individuele sportbeoefening
Tot op dit moment zijn er geen faciliteiten in welke zin dan ook met betrekking tot
individuele sportbeoefening en de talenten. Slechts incidenteel komt een verzoek van een
jonge topsporter of de gemeente iets kan betekenen bij de ondersteuning van de
financiële lasten. Van de Koninklijke Atletiek-Unie en van Helmond Sport zijn in het
verleden verzoeken geweest om een bijdrage te leveren omdat ook vanuit Weert
topsporttalenten regionaal trainen. Deze verzoeken zijn in het verleden allemaal
afgewezen.
Evaluatie:
Topsport Limburg en het Huis voor de Sport Limburg adviseren om ook en vooral
aandacht te hebben voor de individuele topsporter. Volgens Topsport Limburg moet het
uitgangspunt het individu zijn, dat geboren/woonachtig is in Weert en vanuit hier zijn/haar
sportieve idealen wil realiseren. Het individu staat centraal en de rest eromheen is
facilitair. Zo zijn ook de stichtingen en verenigingen facilitair voor de topsporter.
Individuele sporters uit Weert, die niet bij een van de 3 topsportorganisaties in Weert zijn
aangesloten, worden volgends Topsport Limburg benadeeld. Ook zij hebben een
promotionele waarde voor de gemeente Weert, ook al spelen ze mogelijk bij een
topsportvereniging buiten de gemeente.
Daarnaast zijn er ook nog individuele sporten als mountainbike, squash, atletiek, golf
paardrijden etc. waar het clubbelang helemaal niet zo groot is, maar waar de
individuele prestatie, door een inwoner van Weert, belangrijk is.
Om te voorkomen dat alleen geïnvesteerd wordt in topsportverenigingen,
talentencentra en evenementen hebben Venlo, Roermond en Maastricht de
subsidieregeling ook voor individuele topsporters ingevoerd.
Op dit moment is Topsport Limburg bezig om te komen met een "overall" plan voor
gemeenten waar zij enerzijds investeren in talentvolle sporters binnen hun
gemeente en anderzijds op basis van de aanwezige talenten een bijdrage
leveren aan de talentencentra welke een bovenregionaal karakter kennen.
De provincie wil investeren in talentencentra en individuele sporters,
maar dan wel in gezamenlijkheid met de gemeenten.
Topsport Limburg adviseert de gemeente Weert aan te haken aan bij
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de provinciale ontwikkelingen en investeren in het individu, inwoners van
Weert, zeker een prominente rol - in welke vorm dan ook - te geven binnen de
topsportnotitie.
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
5.1 Algemeen
Geconcludeerd kan worden, dat de gemeente in facilitaire zin veel doet op de topsport in
Weert te ondersteunen. Accommodaties die geschikt zijn volgens de normen van
NOC*NSF worden tegen zeer acceptabele tarieven ter beschikking gesteld. Voorzieningen
die bij de laatste ontwikkelingen moeten worden getroffen om aan deze normen te
voldoen, zijn en worden door de gemeente uitgevoerd. De topsport heeft bij de
urentoewijzing ook een voorkeurspositie. Extra beheer wordt niet in rekening gebracht.
Ad hoc zijn leningen en bedragen beschikbaar gesteld tot seizoen 2004-2005. Na de
invoering van de topsportsubsidie is er geen ad-hoc subsidie of lening meer toegekend.
Indirect ontvangen de topsportstichtingen overheidssubidies: de Stichting BSW
bijvoorbeeld vanuit de BOS-impuls die door het Ministerie van VWS aan de gemeente
Weert is toegekend, STW vanuit de provincie Limburg omdat ook volleybal als speerpunt
is aangewezen. Ook ontvangt Stichting BSW indirect een bijdrage door het lidmaatschap
van de gemeente aan de Businessclub Weert.
Een goede communicatie tussen de instellingen die te maken hebben met topsport wordt
als zinvol ervaren.

5.2 Facilitering geschikte sportaccommodaties.
De sportaccommodaties voor topsport in Weert voldoen aan de norm van de NOC*NSF, ze
zijn zeer geschikt en rekening wordt gehouden met de wensen van de topsport.
Middels separate kredietstellingen worden de topsportvoorzieningen kwalitatief zo goed
mogelijk gehouden. De uren voor topsport worden tegen lage tarieven beschikbaar
gesteld: de hele sporthal kost de topsportorganisatie uit Weert slechts € 15,20.
Voorgesteld wordt:
om het bestaande beleid omtrent de lage tarieven, voorrang bij zaaluren en beheer te
continueren en verder de gemeentelijke sportaccommodaties, met name sporthal
Boshoven en de nieuwe hal op het WML-terrrein, geschikt te houden voor topsport. Bij het
inplannen van groot onderhoud of het realiseren van nieuwe voorzieningen moet in nauw
overleg met externe deskundigen en de Weerter topsport onderzocht worden of de
voorzieningen ook in de toekomst blijven voldoen aan de normen.

5.3 Erkenning topsport
Wanneer definieert de gemeente Weert sport als topsport en wanneer en op welke
voorwaarden wordt een subsidie toegekend? Verschillende instellingen hanteren de
volgende of soortgelijke definities. Voorgesteld wordt deze ook in Weert te hanteren:
“Gesproken kan worden over topsport indien een bepaalde tak van sport op het hoogste
nationale niveau beoefend wordt met de ambities te presteren op internationaal niveau
van Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen, Olympische Spelen,
Parolympische Spelen of met deze kampioenschappen vergelijkbare toernooien. “
Als men spreekt over het hoogste nationale niveau wordt hiermee bedoeld het niveau van
senioren.
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Door deze definiëring wordt S.V. Altweerterheide ook erkend als topsportorganisatie. De
vereniging BSW wordt echter níet erkend, omdat de vereniging met junior-teams op het
hoogste niveau speelt.
Voorgesteld wordt het volgende:
Onder een erkende topsportvereniging of een topsportstichting wordt verstaan een
Weerter vereniging of stichting die uitkomt op het hoogste nationale senioren-niveau,
georganiseerd door of onder auspiciën van de sportbond die volwaardig aangesloten is
van NOC*NSF. Op basis van een meerjarenplan wordt missie en ambitie op het gebied van
topsportboefening gerealiseerd. Ze voert een beleid m.b.t. talentontwikkeling en
talentherkenning en met betrekking tot het stimuleren van de breedtesport, waarbij ook
samengewerkt wordt met de Weerter breedtesportvereniging(en).
De erkenning vervalt onmiddellijk nadat beoefening van de sport wordt beëindigd of een
seizoen ná een degradatie. De erkenning treedt in op het moment dat promotie naar het
hoogste niveau plaatsvindt en een sluitende en voor de gemeente acceptabele begroting
(inclusief gemeentelijke bijdrage) kan worden aangetoond.

5.4 Subsidiëring topsportstichtingen en topsportverenigingen
De tendens is dat topsport een steeds meer bedrijfsmatig karakter krijgt. De
ontwikkelingen gaan hard. Als we terugkijken naar de periode van 1997 tot nu is een
aantal grote veranderingen te constateren. Het verstrekken van subsidie is een middel om
de topsport te waarderen en te ondersteunen maar waar ligt de grens?
Hoe zou Weert zijn zónder Stichting BSW en zonder STW? En hoe zou Stichting BSW en
STW functioneren zonder gemeentelijk subsidie?
Topsport brengt hoge kosten met zich mee. Niet alleen de kosten van leiding,
accommodatie en vervoer zijn hoger dan bij de breedtesport, maar er is ook bijvoorbeeld
sprake van hogere bondsbijdragen en hogere organisatiekosten rondom de wedstrijden en
trainingen.
Het is goed verdedigbaar, dat de gemeente Weert topsport faciliteert en subsidieert, om
hiermee te waarderen dat de topsportstichingten de waarden voor Weert invullen zoals
genoemd in paragraaf 1.3.
De grondslagen waarop de hoogte werd bepaald benadelen op dit moment Stichting BSW.
Dit is niet zinvol geweest, omdat juist Stichting BSW met de grootste begroting werkt en
de hoogste kosten heeft.
Het is niet zinvol een stichting/vereniging na degradatie direct te straffen met het
beëindigen van de topsportsubsidie, met name als een stichting meer dan 10 jaar op het
hoogste niveau heeft gespeeld. Een waardevolle organisatie is inmiddels opgebouwd
terwijl op dat moment ook sponsors zullen wegvallen.
Het is zinvoller om de plafonds van de afzonderlijke onderdelen los te laten. Het lijkt ook
zinvol om een relatie te leggen tussen de hoogte van het toegekende bedrag en de totaalbegroting. Hierdoor zal de gemeentelijke inbreng níet té bepalend zijn voor de begroting
en zal de topsport niet afhankelijk worden van de inbreng van de gemeente. Het
financieren van topsport is immers níet de primaire taak van de gemeente. Bovendien
moet een topsportstichting of –vereniging óók overleven als de gemeente de
topsportsubsidie niet kan toekennen.
Door deze subsidiemethodiek wordt de zelfredzaamheid en draagkracht van de vereniging
getoetst. Ook is het onredelijk om een vereniging met relatief lage kosten voor topsport
eenzelfde subsidiebedrag toe te kennen als een vereniging met veel hoge kosten.
Wel heeft een vereniging die voor het eerst naar het hoogste niveau promoveert vaak
plotseling veel hogere uitgaven dan inkomsten.
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Voorgesteld wordt:
In zoverre dit binnen de gemeentelijke middelen kan, zal aan een erkende
topsportstichting of topsportvereniging een topsportsubsidie worden verstrekt. De hoogte
van deze subsidie bedraagt 10 % van de totale door B & W goedgekeurde kosten voor het
eerste dames- of herenteam (zoals zijnde de accommodatie- en vervoerskosten,
gediplomeerde trainerskosten en de bondsbijdragen), tot een maximum van € 11.000 per
stichting/vereniging.
Bij degradatie en wanneer de topsportstichting of topsportvereniging de intentie heeft om
het seizoen erna weer terug te keren op het hoogste niveau wordt voorgesteld om de
topsportsubsidie nog één seizoen te handhaven op de hoogte van het laatste seizoen, mits
de topsportstichting/- vereniging meer dan 2 jaar op het hoogste niveau heeft gespeeld.
5.5 Voorwaarden subsidiëring topsportvereniging/- stichtingen
Aan de subsidiëring waren voorwaarden verbonden met betrekking tot het stimuleren van
breedtesport en promotie.
De huidige voorwaarden werden gezien als belastend en konden niet alle worden
nagekomen. Het is wel aan te bevelen om topsporters in te blijven zetten bij
breedtesportprojecten. Het SMART formuleren van de output zal door de
topsportorganisatie zelf geformuleerd moeten worden.
Voorgesteld wordt:
Als voorwaarde te stellen voor de subsidiëring, dat de topsportstichting activiteiten
uitvoert gericht op talentontwikkeling en voorbeeldfunctie breedtesport. Jaarlijks moet
hierover een verslag worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Wethouders.
Het beleid moet aansluiten bij het gemeentelijke sportstimuleringsbeleid (zoals BOSimpuls) en aansluiten bij de wensen en activiteiten van de betreffende sportvereniging.
Vooraf moet overleg gevoerd worden over rollen, taken, inzet en vergoedingen.

5.6 Facilitering individuele sporters
In Weert hebben via Topsport Limburg ongeveer 50 personen een topsport- of
talentenstatus naast de topsporters van BSW, STW en S.V. Altweerterheide. Door de
LOOT-school, het Olympisch Steunpunt Paardensport en de Talentonwikkelingscentra
wordt getracht meer talenten naar Weert te trekken. Geschat wordt dat vanaf 2008 zo´n
120 sporttalenten en topsporters in Weert wonen en/of sporten.
Indien een subsidieregeling voor individuele topsporters en sporttalenten in het leven
wordt geroepen naar voorbeeld van Roermond, Venlo en Maastricht moet gedacht worden
aan een minimaal budget van € 30.000 (120 x € 250).
Topsport Limburg is bezig een integraal plan te ontwikkelen voor gemeenten, waar zij
enerzijds investeren in talentvolle sporters binnen hun gemeente en anderzijds op basis
van de aanwezige talenten een bijdrage leveren aan de talentencentra welke een
bovenregionaal karakter kennen. In de nabije toekomst zal de provincie/Topsport Limburg
gemeenten verzoeken te participeren bij het ondersteunen van talenten en talentencentra
in de provincie.
Voorgesteld wordt:
Individuele topsporters nu niet direct te subsidiëren en het provinciale beleid hieromtrent
af te wachten. Verwacht wordt dat dan een gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd aan
het Talentenfonds, van waaruit ook topsport- talenten in Weert een jaarlijkse bijdrage
kunnen ontvangen als tegemoetkoming voor hun kosten.
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5.7 Topsportevenementen
Op dit moment zijn er geen faciliteiten voor topsportevenementen. Ook het
evenementenbeleid is vooral gebaseerd op culturele evenementen. Afhankelijk van de
status van het evenement en participatie van andere overheden en organisaties is het
zinvol om per geval uitvoering te geven. In facilitaire zin kan de gemeente hier veel in
betekenen.
Voorgesteld wordt:
Per geval worden beleidsvoorstellen gedaan, afhankelijk van status van het evenement,
participatie van andere overheden en organisaties.
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6. Financiële onderbouwing
6.1 Structurele topsportsubsidie
Met bovengenoemde voorstellen moet rekening gehouden met een bijdrage van € 11.000
voor Stichting BSW, € 11.000 voor Stichting Topvolleybal Weert. Deze bedragen worden in
de voorjaarsnota 2007 (prioriteiten 2008) genoemd. Voor S.V. Altweerterheide moet
rekening worden gehouden met een bijdrage afhankelijk van de ingediende gegevens. Aan
de hand van de begroting seizoen 2006-2007 wordt de gemeentelijke bijdrage geschat op
€ 3.000.
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1. “Topsport: aan de zijlijn of meedoen”- niet-vastgestelde kadernotitie gemeente Weert
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IJzeren Man, Businessclub Weert
3. Sportnota Provincie Limburg 2006-2008 (Sport verlegt grenzen in Limburg)
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Eindhoven, Roermond, Venlo, Almere
6. Gesprekken met Stichting BSW en vereniging BSW, VSW en S.V. Altweerterheide
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Bijlage 1: Overzicht topsport in Weert
Bijlage 2: Overzicht van prestaties BSW en STW
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Bijlage 1
Overzicht sporters met topsportstatus in Weert
naam
Timo de Vries
Marianka Peeters
René Peeters
Luuk Veltmans
Glenn Vandendijk
Sanne Lemmers
Karine Muijlwijk
Desirée Nouwen
Frank van den Broek
Stan Betzel
Frank Nak
Joyce Raemaekers
Lynn Poolen
Charlotte Meister
Jordie Briels
Loes Tobben
Michael Caelers
Riny Rutjens
Lars van den Waardenberg
Raymon Truijen
Alex Timmerman
Vera van Pol
Nadieh van Pol
Julie Dignouts
Joost Padberg
Ries van den Bosch
Jeroen Vriend
Stefan Vriend
Bastiaan Baens
Boy Beeren
Lex Sinnige
Antoinette te Riele
Jenny Schreven
Folkert van Gansewinkel
Loes Padberg
Michael Petit
Miranda Leën
Robert Jan Vos
Benjamin Bahtiri
Amanda Palhan Viana
Joice Lemmers
Aniek Schepens
Bas Houben
Chantal Hakkel
Ron Klemann
Danielle Stam

status
sport
T2 zwemmend redden
Jong Oranje zwemmend redden
E zwemmend redden
T2
volleybal
T2 trampoline springen
S2
tennis
Jong Oranje
volleybal
S2
volleybal
T2
breakdance
T2
breakdance
S2
Mountainbike
T2 zwemmend redden
T2
darten
T2
handboogschieten
T2
voetbal
T2
handbal
T2
breakdance
S1
paardensport
S2
basketbal
T2
breakdance
E
badminton
T1
turnen
T2
turnen
T2
turnen
Jong Oranje
basketbal
T2
breakdance
T2 inline skate hockey
T2 inline skate hockey
T2 inline skate hockey
T2
danssport
T2
atletiek
T2
paardensport
Jong Oranje
paardensport
T2
voetbal
T2
basketbal
T2
voetbal
T2
handbal
T2
atletiek
T2
voetbal
Jong Oranje
volleybal
T1
tennis
T2
voetbal
T2
waterpolo
T1
zeilen
S1
handbal
T2
voetbal
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woonplaats
Stramproy
Stramproy
Stramproy
Stramproy
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
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Inge Silkens
Dennis Kohl
Edward van Eechoud
Wenke Brouns
Mick Fleuren

T2
T2
T2
T2
T2

basketbal
basketbal
volleybal
duathlon
triathlon

Weert
Weert
Weert
Weert
Weert

Leden Volleybal Jong Oranje Jong Oranje
Leden selectie BSW
S2
Leden selectie BSW U20
T1
Leden selectie BSW U18
T2
Leden selectie VC Weert
S2
Monique Driessen
A
Karel Dormans
A

volleybal
basketbal
basketbal
basketbal
volleybal
zwemmend redden
roeien

sport
sport
sport
sport
sport
sport
geboren
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Bijlage 2
Overzicht prestaties Stichting Basketball Stars
Weert
Overzicht prestaties Stichting Topvolleybal Weert
Resultaten volleybal sinds seizoen 1996-1997
Seizoen
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

Reguliere competitie
3e
2e
2e
3e
2e
2e
2e
5e
6e
9e

Play-offs
Kwartfinale
Halve finale
Landskampioen
Halve finale
Kwartfinale
Kwartfinale
Finale
Kwartfinale
Kwartfinale
Kwartfinale

Overig

Bekerwinnaar
Europacupdeelname (2e ronde)
Europacupdeelname (achtste finale)

Degradatie naar B-Leque

Resultaten basketball sinds seizoen 1982-1983
Seizoen
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988

Reguliere competitie
7e
6e
5e
5e
5e
2e

Play-offs
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Finale

Overig




1988-1989

3e

Final 4

1989-1990
1990-1991
1991-1992

4e
3e
4e

Final 4
Eerste ronde
Final 4

1992-1993
1993-1994
1994-1995

2e
4e
6e

Finale
Landskampioen
Eerste ronde

1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999

7e
4e
4e
4e

Eerste ronde
Final 4
Final 4
Final 4

1999-2000

6e

Eerste ronde




Deelname Haarlem Basketball
Week
Winnaar Toptoernooi Epinal
Frankrijk
Europacupdeelname
Deelname Haarlem Basketball
Week

Finale beker

Deelname Haarlem Basketball
Week

Europacupdeelname
Finale beker
Finale beker

Europacupdeelname

Winnaar Toptoernooi
Zoetermeer Classic
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Winnaar beker
Deelname Haarlem Basketball
Week
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2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

2e
6e
3e
8e
8e
8e

Finale
Eerste ronde
Eerste ronde
Plaatsing
Kwartfinale
Kwartfinale

2006-2007

5e

Halve finale

Finale beker
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