I Huidige situatie sport en bewegen
Sportieve en actieve inwoners
Uit de participatiemonitor 2009 van het Onderzoekscentrum Drechtsteden blijkt dat 58% procent van
onze inwoners van 18 jaar en ouder deelneemt aan sport. 42% van onze inwoners sport helemaal niet.
Volgens de monitor is de meest populaire tak van sport in onze gemeente ‘fitness, vechtsport, aerobics
en dans’ (33%). Op de tweede plaats (met 19%) staat de categorie ‘wandel- fietssport en skaten’.
Voor sporters gelden over het algemeen geen gemeentegrenzen. Inwoners uit Hendrik-Ido-Ambacht of
uit Dordrecht komen in Zwijndrecht om te sporten en vice versa.
Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) moeten volwassenen op ten minste vijf
dagen per week ten minste een half uur matig intensief bewegen, zoals fietsen, sporten, wandelen of
tuinieren. Voor jongeren tot 18 jaar geldt een andere norm: dagelijks een uur ten minste matig intensief
lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week zijn gericht op het verbeteren
of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid, en coördinatie).
Deze landelijke normen worden gebruikt als een van de indicatoren die inzicht geeft in de (gezonde)
leefstijl van onze inwoners.
Uit de gezondheidsenquête 2009 van de GGD Zuid Holland Zuid blijkt dat 50% van onze volwassen
inwoners aan deze norm voldoet, dit ligt 5% lager dan het landelijk gemiddelde. Jongeren zijn in deze
studie niet meegenomen. Hierover zijn dan ook geen cijfers beschikbaar.
De GGD heeft wel andere cijfers over sportdeelname van jongeren in onze gemeente. In 2009 blijkt dat
in groep 7 80% van onze jongeren sport buiten schoolverband. In de tweede klas van het voortgezet
onderwijs sport ongeveer 75% van onze jongeren buiten schoolverband.
Sportverenigingen
In Zwijndrecht zijn 34 sportverenigingen actief (zie bijlage IV). Samen bieden zij meer dan 20
verschillende soorten sport aan.
22 van deze verenigingen ontvangen structureel een subsidie voor de jeugdleden. Deze gesubsidieerde
sportverenigingen geven jaarlijks door aan de gemeente hoeveel leden zij hebben. In 2010 waren er bij
deze verenigingen in totaal 3748 jeugdleden en 4531 volwassen leden aangesloten.
Overige sportaanbieders
Op dit moment verzorgen de overige sportaanbieders in Zwijndrecht een belangrijk deel van het
sportaanbod (zie bijlage V). Het gaat om onder meer commerciële sportaanbieders, sportstichtingen en
een sportcomité.
Via het welzijns-, jeugd- en jongerenwerk wordt ook gesport. In de wijkcentra worden bijvoorbeeld
yogalessen en liniedancing gegeven en in de ouderkamer Noord worden sportlessen gegeven voor
moeders.
Scholen kunnen ook gezien worden als sportaanbieders. Lichamelijke opvoeding is namelijk een
verplicht onderdeel van het curriculum van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Via de kinderopvang en de naschoolse opvang wordt tevens een belangrijk deel van het sportaanbod
aan de Zwijndrechtse jeugd verzorgd. Vaak worden sportlessen dan ingekocht bij sportverenigingen,
-stichtingen, of – scholen.

Leerlingen van de sportklas van het Develstein college geven een demonstratie.

Buitenruimte en sport
Een aantrekkelijke leefomgeving, met schone parken en veilige paden, nodigt uit tot sportief gedrag,
zoals fietsen, wandelen, sporten en spelen.
Zwijndrecht is een tuinstad met groene wijken, relatief veel parken en grenst aan het buitengebied en
aan de rivieren de Oude Maas, Noord, de Beneden-Merwede en ‘t Waaltje.
Het Develpark, het Noordpark en het Molenvlietpark zijn centrale plekken in Zwijndrecht waar inwoners
(sportief) kunnen recreëren. Zo is de eerste fase van het opknappen van het Develpark voltooid. De
aanleg van het speelbos in 2009 moet ertoe leiden dat meer kinderen in het Develpark gaan spelen en
bewegen. In de volgende fase willen wij de sportieve en recreatieve functie van het park verder
versterken.
Wij zijn ook bezig om de oever en de recreatieve routes over de oever en over de Ringdijk, naar het
buitengebied en naar Hendrik-Ido-Ambacht te versterken. De waterbus is voor Zwijndrecht een
belangrijke verbinding met de overkant van de rivieren. In dat perspectief zetten wij ook in op het
versterken van de fietsverbinding met de Hoeksche Waard.
Wij willen het buitengebied beter benutten als plek weg van de haastige stadse omgeving, waar
inwoners goed kunnen ontspannen. Wij zetten daarom in op goede en veilige verbindingen met en
recreatieve routes in het buitengebied (voor bijvoorbeeld skaten en paardrijden). Ook verkennen we hoe
recreatieve functies langs de Maas versterkt kunnen worden.
In de wijkprogramma’s worden concrete voorstellen gedaan om de verbindingen tussen de woonwijken
en het buitengebied, de parken en de rivieren (de recreatieve functies) te versterken. Bovendien worden
er in het kader van de wijkprogramma’s maatregelen genomen om meer veilige (fiets)paden en
oversteekplekken te maken.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veilige paden en oversteekplekken meer invloed te hebben op
sportief gedrag dan het hebben van goede speelplekken en andere recreatieve voorzieningen.
Gemeentelijke sportaccommodaties en speelplekken
Over het algemeen is er een goede spreiding van (binnensport)sportaccommodaties over onze wijken.
Hierdoor kan sport dicht bij huis worden aangeboden, wat bijdraagt aan de laagdrempeligheid van de
sport. Heer Oudelands Ambacht is de enige wijk in Zwijndrecht die geen binnensportaccommodatie
heeft. De buitensportaccommodaties liggen over het algemeen verspreid over een aantal sportparken
aan de rand van de gemeente (zie ook de overzichtskaarten in bijlage VI).
Het Rijk heeft bij de gemeenten de wettelijke taak opgelegd om ruimten voor het onderwijs in
lichamelijke oefening beschikbaar te stellen of om de instandhouding van die ruimten te bekostigen.

In onze gemeente heeft het college vastgesteld dat het aantal klokuren per groep leerlingen is
vastgesteld op ten minste 1,5 uur voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Het komt er
op neer dat het onderwijs overdag hoofdgebruiker is van de (binnensport)accommodaties.
In de namiddag en in de avonduren worden de binnensportaccommodaties gebruikt door de lokale
(sport)verenigingen. Tijdens de populaire avonduren (van 18:00 tot 22:30) zitten de accommodaties vol
en is er soms meer vraag naar accommodaties dan beschikbaarheid.
Uit het theoretische onderzoek naar sport en ruimte van Sportservice Zuid-Holland uit 2009 blijkt dat
Zwijndrecht een adequaat sportvoorzieningenniveau heeft. In de praktijk geeft echter een aantal
gebruikers aan dat zij vinden dat er onvoldoende binnensportaccommodaties in onze gemeente zijn.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen meer bewegen als speelplekken in de wijken op maat zijn ingericht en
als de omgeving van de speelplekken schoon, veilig en bereikbaar is. Deze uitgangspunten sluiten aan
bij ons gemeentelijk investeringsprogramma voor speelplekken. In 2009 is er een extra impuls gegeven
aan de kwaliteit van de speelplekken.
In de wijkprogramma’s wordt de komende vier jaar per wijk beoordeeld of er voldoende speelplekken
zijn en of de kwaliteit ervan voldoende is. Het aanbod en de inrichting van de speelplekken wordt
afgestemd op de leeftijdsopbouw van de wijkbewoners.
Afhankelijk van het beleid van de scholen, zijn in Zwijndrecht schoolpleinen openbaar en toegankelijk.
Kinderen en jongeren hebben in dat geval ook bij de school de mogelijkheid om te sporten en te spelen.
Subsidies en tarieven
Subsidies en tarieven zijn twee belangrijke sturingsinstrumenten voor de gemeente.
Subsidies voor sport worden vooral aan sportverenigingen verstrekt voor het ondersteunen van de
verenigingen en voor het uitvoeren van hun activiteiten. Ook worden ze door de gemeente ingezet om
verenigingen en organisaties te stimuleren tot activiteiten die bijdragen aan sport als middel om andere
doelen te bereiken.
Doordat wij lage (niet marktconforme) tarieven hanteren voor de huur van sportaccommodaties,
subsidiëren we ook indirect de verenigingen en organisaties die onze accommodatie huren.
Subsidies en tarieven dragen hiermee bij aan het laagdrempelig houden van de sport.
Sportstimulering
In 2001 is Zwijndrecht gaan meedoen met de Breedtesportimpuls, een landelijke regeling gericht op
duurzame versterking van de breedtesport in de gemeente. In vervolg op deze impulsregeling is de
gemeente in 2009 aangesloten bij de BOS-impuls om de relatie tussen buurt -onderwijs- sport te
versterken. Het doel van de BOS-impuls is om kinderen (structureel) meer te laten bewegen. Tot en met
2011 wordt er in de wijk Kort Ambacht geëxperimenteerd met aanpakken die gericht zijn op het meer
laten bewegen van de jeugd in de wijk.
Zwijndrecht is ook aangesloten bij het Samenwerkingsverband Aangepast sporten Drechtsteden (SAD).
Daarmee proberen we te bereiken dat er ook in Zwijndrecht steeds meer mensen met een beperking in
beweging komen. De afgelopen jaren is het aantal mensen met een beperking dat sport ruimschoots
verdubbeld.
Instellingen voor gehandicapten en ouderen organiseren zelf ook sportinitiatieven zoals aerobics of
lessen nordic walking. De SWOZ organiseert ook activiteiten om ouderen meer te laten sporten.
De GGD heeft verschillende methoden ontwikkeld om mensen te stimuleren meer te bewegen. Zo
hebben zij de website www.beweegmaatjezhz.nl gelanceerd, een virtuele plek waar mensen een
sportpartner kunnen vinden. Ook hebben zij het lespakket Lekker Fit voor basisscholen ontwikkeld,
daarin worden lessen beweging, voeding en het maken van gezonde keuzes geïntegreerd aangeboden.

Sportevenementen
In onze gemeente wordt een aantal jaarlijks terugkerende sportevenementen gehouden door diverse
organisaties en sportverenigingen.
De Verkerkloop is een sportief evenement dat in Zwijndrecht plaatsvindt en dat in binnen- en buitenland
bekend is. Deze prestatieloop wordt sinds 1973 georganiseerd door het bedrijfsleven.
De Ronde van Zwijndrecht is een wielerevenement dat al bijna 60 jaar wordt georganiseerd door het
wielercomité De Ronde van Zwijndrecht. De wielertoer Zwijndrecht-Zwijndrecht is een jaarlijks
terugkerend internationaal evenement waar Nederlandse en Vlaamse sportievelingen aan deelnemen.
De stichting Avondvierdaagse Zwijndrecht organiseert al bijna 60 jaar de Avondvierdaagse in onze
gemeenten.
Verschillende sportverenigingen organiseren bovendien jaarlijks terugkerende evenementen die voor
iedereen toegankelijk zijn.
De gemeente is vaak een van de partners die de organisatie ondersteunt bij het organiseren van de
evenementen (via een subsidie en/of het verspreiden van informatie, via de website of de gemeentelijke
pagina’s in de krant).

17 april 2010. Sportaanbieders geven workshops en demonstraties op het Raadhuisplein tijdens de aftrap van de
Nationale Sportweek.

II Sterkte-zwakte analyse
Voor het in kaart brengen van de ‘sport- en beweegmarkt’ in Zwijndrecht is met beleidsmedewerkers
van de gemeente Zwijndrecht gesproken over het versterken van de relaties van sport met andere
beleidsterreinen.
Tijdens de rondetafelgesprekken en de sportconferentie met de uitvoerende partners hebben we veel
praktische informatie gekregen. Op basis van alle inbreng is een analyse gemaakt van wat er op het
gebied van sport en bewegen sterk en zwak is en wat kansen en bedreigingen zijn.
Sterk
• Bloeiend verenigingsleven met aantal sterke
sportverenigingen
• Breed aanbod aan sporten (versterkt door
commercieel aanbod)
• Behoorlijk aantal binnensportaccommodaties
staan in de wijken
• Contributies voor kinderen van minima worden
(gedeeltelijk) vergoed
• Ondernemers betrokken bij sportleven
Zwijndrecht
• Ondersteuning vanuit gemeente voor
aangepast sporten
• Veel enthousiasme en betrokkenheid tijdens
de sportconferentie.

Zwak
• Betrokken partijen kennen elkaar niet of
onvoldoende
• Binnensportaccommodaties zijn op populaire
tijden vol
• Communicatie over sportmogelijkheden
(aanbod en subsidies) in gemeente is
onvoldoende
• (nog) Geen integrale beleidsnota sport en
bewegen
• Gemeente onvoldoende zichtbaar als het gaat
om uitdragen van belang sport en waardering
voor sportverenigingen.
• Weinig leerkrachten met bevoegdheid voor
bewegingsonderwijs, weinig gebruik van
vakleerkrachten gymnastiek. Daardoor
verarming bewegingsonderwijs.

Kansen
• Aansluiting bij de ontwikkeling wijkscholen
• Betrokkenheid organisaties bij sport als middel
om maatschappelijke doelen te realiseren
• Gemeente kan winst behalen door als
regisseur partijen met elkaar te verbinden en
via haar communicatiekanalen te
enthousiasmeren voor sport
• Goede ervaringen uit BOS- impuls
bestendigen
• Invulling buitenschoolse opvang door
sportverenigingen en –organisaties
• Zwemmen tijdens het gymonderwijs
• Maatschappelijke stages verbinden met sport
• Relatief veel winst te behalen bij
sportdeelname van mensen met een laag
opleidings- en inkomensniveau, mensen met
een beperking en ouderen
• Stijgende belangstelling inwoners voor sport
vanwege gezondheidsaspecten

Bedreigingen
• Gevolgen economische crisis (minder
inkomsten uit sponsoring)
• Overgewicht (wat vaak gepaard gaat met
bewegingsarmoede) komt veel voor
• Sportverenigingen hebben te weinig vrijwilligers
• Sportvereniging hebben te maken met dalende
ledenaantallen; teamsport minder populair en
relatief veel jongere leden verlaten een
vereniging

Sterkte-zwakteanalyse sport en bewegen Zwijndrecht.

III Landelijke beleidskaders
In de nota ‘Tijd voor Sport’ (2005) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ligt
de nadruk op het thema: ‘meedoen en bewegen’.
VWS vindt sport een belangrijk doel op zich (sport is leuk), maar hecht ook veel waarde aan sport als
middel. Bij het deelthema ‘meedoen’ worden onderwerpen als sociale binding en participatie benadrukt.
Bij het deelthema ‘bewegen’ ligt de nadruk op het gezondheidsaspect.
Het ministerie adviseert gemeenten een integrale sportnota te maken omdat dit een instrument kan zijn
om sport te benutten voor het bereiken van maatschappelijke - en gezondheidsdoelstellingen.
De nota ‘Vernieuwing Lokaal Sportbeleid’ (2006) is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Belangrijke thema’s zijn ‘sport in de wijk’ en ‘sterke verenigingen’. Door sport naar
de wijk te brengen, verlaag je de drempel voor mensen om te gaan sporten. Bovendien leren
buurtbewoners elkaar eerder kennen en wordt de wijk aantrekkelijker doordat er meer te doen is. Sterke
verenigingen kunnen hieraan bijdragen door de activiteiten te organiseren. Een sterk verenigingsleven
is voor de gemeente belangrijk vanwege de sociale functie die verenigingen hebben. Ze hebben ook
een opvoedkundige functie. Uit onderzoek blijkt dat opvoeding van kinderen plaatsvindt op drie
plaatsen: thuis, op school en op de sportvereniging.
De Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) is op 1 januari 2007 ingevoerd. De gemeente heeft
daarmee de wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond en
zelfstandig kunnen blijven. De WMO omschrijft ‘maatschappelijke ondersteuning’ in negen
prestatievelden. Een aantal daarvan heeft een belangrijke relatie met sport1.
De brede school is een andere landelijke ontwikkeling waarvoor de gemeenten vanuit het Rijk een
wettelijke taak hebben. Eén van de doelen van de brede school is doorlopende opvang bieden aan
kinderen in het basisonderwijs. Hierbij kunnen sportverenigingen en sportaanbieders een belangrijke rol
spelen in bijvoorbeeld de naschoolse opvang.
Met de impulsregeling brede scholen, sport en cultuur wordt beoogd de samenwerking tussen brede
scholen, sport en cultuur te bevorderen en te intensiveren via combinatiefuncties. Dit zijn banen voor
professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en in de sector sport of cultuur.
Het Rijk heeft de ambitie uitgesproken dat er in 2012 in totaal 2500 combinatiefunctionarissen aan het
werk zijn en hoopt deze ambitie in samenwerking met de gemeenten in te vullen.
NOC*NSF, de sportbonden en het Rijk hebben zich ten doel gesteld om de Olympische Spelen in 2028
naar Nederland te halen. Deze partners willen de komende jaren, tot en met 2016, gebruiken voor de
opbouwfase om Nederland klaar te maken voor het kandidatuurschap voor de Olympische Spelen van
20282. Het Rijk legt daarbij de nadruk op het verbeteren van het lokale sportklimaat en meer waardering
voor de maatschappelijke bijdrage die sport kan leveren.

Zie bijlage V voor de uitwerking van sport in relatie tot de prestatievelden van de WMO.
Het Olympisch Plan 2028 formuleert acht ambities; de topsport, de breedtesport, de sociaal-maatschappelijke
effecten, welzijn, economie, ruimtelijke ordening, de organisatie van evenementen en de media-aandacht.
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IV Sportverenigingen
Ago Quod Ago (rolstoeldansen)
Badmintonvereniging B.C. Swindregt
Badmintonvereniging Heerjansdam
Badmintonvereniging Nederhoven
Basketball club Verkerk
Bowlingvereniging Zwijndrecht
Gymnastiekvereniging O&O
Gymnastiekvereniging SVH
Hand- en korfbalvereniging Conventus
Honkbal- en softbalvereniging Zwijndrecht
Hockeyclub Derby
Korfbalvereniging Albatros
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Develruiters
Ruitersportvereniging De Hoge Devel
Schaakvereniging Zwijndrecht
Schermvereniging Masque de Fer
Schietsportvereniging Als ‘t moet
Sportvereniging Heerjansdam
Tafeltennisvereniging Shot '65
Tafeltennisvereniging Tablo Heerjansdam
Tennisvereniging Ter Steeghe
Tennisvereniging Heer Jan
Tennisvereniging De Drie Heugels
Voetbalvereniging Groote Lindt
Voetbalvereniging Heerjansdam
Voetbalvereniging Pelikaan
Voetbalvereniging V.V.G.Z
Voetbalvereniging Z.B.C.
Volleybalvereniging Switch '89
Wandelsportvereniging Wij zullen doorgaan
Zaalvoetbal FC Nijverheid
Zaalvoetbal FC Ridderflex & Plastics
Zwem- en Poloclub De Devel
Zwijndrechtse zaalvoetbal

V Overige sport- en beweegaanbieders
Capital Sports
Dansschool Peter de Vries
Diamond Gym
Fit for free
Fitness city
Health City
PHV (politiehondenvereniging) Zwijndrecht
K’dans Balletstudio
KNLTB Regiokantoor Zuidwest
Kinderboerderij en speelbos Kiboehoeve
Kempo Bond Nederland
Kyoto Gym
Q Lounge Pool Snooker Dartcentrum
Rijsdijk fitness en cardiocentrum
Speeltuin West
Sportcomplex De Hoge Devel
Sportschool Muilwijk
Stichting Avondvierdaagse Zwijndrecht
Stichting Hattrick
Stichting Taekwando Zwijndrecht
Swikker Sport
Tai Chi Chuan Qigong ‘De Ruimte’
Tennisschool Luiten
Topspin Centre
Waal- en Weidebad Heerjansdam
Weeland Karateschool Budo Instituut
Wielercomité De Ronde van Zwijndrecht
Yogapraktijk Annelies Robberegt
Yogastudio
Yoga for Life

VI Overzicht sportaccommodaties Zwijndrecht

Kaart 5. Overzicht van accommodaties sport in Heerjansdam.

VII Overzicht van subsidies3
• Subsidie voor de accommodatie van ZZ en PC Devel
Bijdrage voor verenigingen die tegemoetkomt in de exploitatiekosten van het zwembad (maximaal
66.625 euro per jaar).
• Subsidie voor lidmaatschap van jongeren bij sportverenigingen
Bijdrage voor ondersteuning van sportverenigingen. Hoogte bedrag is gebaseerd op aantal
jeugdleden dat geregistreerd is (maximaal 115.698 euro per jaar).
• Subsidie voor jeugdkadervorming bij sport- en jeugdverenigingen
Bijdrage voor bevordering van deskundigheid van het jeugdkader bij sport- en jeugdverenigingen
(maximaal 4.097 euro per jaar).
• Subsidie voor verzekering van vrijwilligers
Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) via de vrijwilligersverzekering die door de gemeente is
afgesloten. Alle vrijwilligers in onze gemeente zijn verzekerd. De gemeente wil daarmee de
organisaties (waaronder sportverenigingen) ondersteunen en de administratieve lasten
verminderen. Het bedrag gaat rechtstreeks naar de verzekeringsnemer (maximaal 11.079 euro per
jaar).
• Subsidie voor het sporten overdag
Bijdrage voor sportverenigingen die zich inzetten om moeilijk bereikbare groepen aan het sporten te
krijgen (maximaal 6.740 euro per jaar).
• Subsidie voor incidentele sportactiviteiten/evenementen
Bijdrage om incidentele sportactiviteiten en –evenementen te organiseren die een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid en de sociale samenhang en die Zwijndrecht op sportgebied op de kaart zetten
(maximaal 10.250 euro per jaar).
• Subsidie voor sportstimulering ouderen (fifty-fit)
Bijdrage om ouderen die niet sportief actief zijn, te stimuleren tot sport en beweging (maximaal
15.053 euro per jaar).
• Subsidie voor sportactiviteiten voor kinderen met een motorische achterstand (club extra)
Bijdrage voor activiteiten om de fijne motoriek van kinderen met een motorische achterstand te
verbeteren. Met als doel dat zij binnen twee jaar aansluiting vinden op een gewone sportvereniging
en plezier krijgen in het bewegen (maximaal 5.220 euro per jaar).
• Subsidie voor speeltuinen
Bijdrage voor de organisatie van het speeltuinwerk waar kinderen onder toezicht veilig kunnen
spelen (maximaal 17.361 euro per jaar).

3

Zie voor uitgebreide informatie en voorwaarden beleidsregels subsidieverstrekking 2010 op
www.zwijndrecht.nl.

VIII Relatie sportbeleid met de Wmo
De Wmo is vanaf 1 januari 2007 van kracht. De Wmo heeft als doel dat iedereen volwaardig kan
deelnemen aan de samenleving. Met de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor het ondersteunen
van vooral kwetsbare groepen zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. De Wmo omschrijft
‘maatschappelijke ondersteuning’ in negen prestatievelden. Op een aantal prestatievelden is sport een
goed middel om in te zetten.
•

Prestatieveld 1
Leefbaarheid en sociale samenhang
Een voorbeeld is de bevordering van een sterkere betrokkenheid tussen de sportvereniging, de
school en de wijk door middel van subsidiemaatregelen.

•

Prestatieveld 2
Preventieve ondersteuning jeugd
Een voorbeeld is het terugdringen van overlast door jongeren via sport uit te dagen. Binnen de
BOS-impuls wordt met de aanpak WhoZnext gewerkt. Een groep jongeren organiseert
sportactiviteiten voor hun eigen leeftijdsgroep.

•

Prestatieveld 3
Informatie, advies en cliëntondersteuning
Een voorbeeld is het ontsluiten van informatie over sportmogelijkheden naar inwoners en
organisaties. Zo biedt de vrijwilligerscentrale SSKW trainingen aan sportverenigingen over
onderwerpen als sponsoring en ledenadministratie.

•

Prestatieveld 4
Mantelzorgers en vrijwilligers
Vrijwilligers houden de sportvereniging draaiende. Sportverenigingen kunnen ondersteuning krijgen
op verschillende thema’s als sponsoring, het opzetten van vrijwilligersbeleid of bijvoorbeeld de
ledenadministratie. Het SSKW verzorgt die ondersteuning (soms tegen een betaling) en geeft
(kosteloos) trainingen. Ook heeft de gemeente een brede vrijwilligersverzekering afgesloten zodat
alle vrijwilligers in Zwijndrecht verzekert zijn.

•

Prestatieveld 5 en 6
Participatie van - en individuele voorzieningen voor mensen met een beperking, een chronisch
psychisch probleem of psychosociaal probleem
Een voorbeeld is de sportcoach die in de Drechtsteden advies geeft over mogelijkheden voor
aangepast sporten. De sportcoach begeleidt mensen met een beperking naar sportverenigingen.
Het kan ook gaan om individueel te verlenen voorzieningen, die aan de behoefte van het individu
zijn aangepast. Zoals een tegemoetkoming in de reiskosten voor mensen met een handicap die
gaan sporten.

IX Initiatieven sportconferentie
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Initiatief
Platform sport en bewegen
Verkiezingen sportman/-vrouw van het jaar
Sportstrippenkaart: kaart waarmee men een aantal keer
gratis kan sporten bij aangesloten sportaanbieders
Meer ondersteuning sportverenigingen bij trainen
kaderleden
Wijkgericht onderzoek: behoefte inventarisatie bij
wijkbewoners, welke activiteiten gebeuren er op
wijkniveau
Jongeren opleiden tot sportleiders
Uitbreiding project huisgebonden moeders aan het
sporten.
Tricks en free-running voor ‘hangjongeren’.
Haalbaarheidsstudie gymzaal Heer Ouderlands Ambacht
Meer subsidiemogelijkheden voor stimuleren sport en
ouderen
Realiseren combinatiefuncties
Fitheidstest afnemen onder jongeren, daarna divers
sportaanbod aanbieden en fitheidstest opnieuw afnemen.
Verenigingen profileren zich via de Zwijndrechtse Sport
Week
Inzet individuele sportcoach om de niet-sporter aan het
bewegen te krijgen
Inzet individuele sportcoach om mensen met een
beperking naar sport toe te leiden

Wat doen we ermee?
Onderdeel uitvoeringsprogramma
Onderdeel uitvoeringsprogramma
Onderdeel uitvoeringsprogramma
Onderdeel uitvoeringsprogramma
(evaluatie subsidieregelingen)
Geen onderdeel
uitvoeringsprogramma. Nota
afgestemd met wijkaanpak.
Aandachtspunt voor het eventuele
platform sport en bewegen.
Onderdeel BOS-impuls
Onderdeel uitvoeringsprogramma
Onderdeel uitvoeringsprogramma
Onderdeel uitvoeringsprogramma
Onderdeel uitvoeringsprogramma
(evaluatie subsidieregelingen)
Onderdeel uitvoeringsprogramma
(onderzoek naar mogelijkheden)
Onderdeel van BOS-impuls
Onderdeel uitvoeringsprogramma
Geen inzet in uitvoeringsprogramma
Onderdeel uitvoeringsprogramma
(Stimuleren aangepast sporten
Drechtsteden. Sportcoach is al
onderdeel van werkwijze)
Onderdeel uitvoeringsprogramma

15.

Goede faciliteiten voor mogelijkheden om buiten te
sporten: trapveldjes, wandelpaden, speeltuinen etc.

16.

Meer bekendheid subsidieregelingen sport, met aandacht
voor mensen met een kleine beurs (zoals stichting
Leergeld, fifty fit).
Inzicht in gebruik accommodaties zodat een optimale
benutting mogelijk wordt.

Onderdeel uitvoeringsprogramma
(onderdeel communicatieplan)

Maatschappelijke stage inzetten voor sport

Onderdeel uitvoeringsprogramma

17.
18.

Onderdeel uitvoeringsprogramma

