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1 Algemeen
1.1 Gemeente Heerde
De laatste nota op het gebied van sportbeleid is door de gemeenteraad vastgesteld in 1983.
Daarom is het goed een nieuwe nota op te stellen, die is afgestemd op de huidige praktijk en
ontwikkelingen.
Daarnaast heeft de gemeenteraad in de vergadering van 12 maart 2007 bij de behandeling van de
Nota “Alles heeft zijn prijs” o.a. besloten dat er een nieuwe geactualiseerde Nota Sportbeleid moet
worden opgesteld.
Hierbij zal, zoals in de door de raad d.d. 7 juli 2003 vastgestelde Contourennota is aangegeven
vanuit de gemeente de eerste prioriteit liggen bij de doelgroepen jeugd tot 23 jaar en mensen met
een beperking (in de zin van de WMO/WWB etc.).
Over het huidige sportaanbod en de aanwezige sportvoorzieningen/-accommodaties kan gezegd
worden dat er op dit moment, met uitzondering van het verzoek om realisatie van een turnhal voor
Pegasus, geen signalen bekend zijn, waaruit zou blijken dat er gebrek is aan één of andere
sportvoorziening/-accommodatie.
Op plaatselijk niveau heeft Bintwerk in 2007 een enquete gehouden naar de wensen en behoeften
van jongeren (13 tot en met 17 jaar) in de gemeente Heerde op het gebied van vrije tijd. Er zijn
320 enquetes ingevuld.
Uitkomst was dat meer dan 1/3 niets aan sport doet; hiertegenover staat dat ruim 1/3 meer dan 5
uur per week aan sport doet.
Door 57% van deze jongeren worden de sportvoorzieningen als goed beoordeeld, redelijk 25% en
niet goed 18%.
Omdat het voorzieningenniveau, dat in de toekomst gewenst wordt, om te sporten en te bewegen
ook afhankelijk is van de bevolkingsontwikkeling hebben we onderstaand de bevolkingsprognose
Gelderland 2007 opgenomen.
Daarnaast zijn er ook andere prognoses van bv CBS, die in het kader van deze nota niet zijn
bekeken.
Bevolkingsprognose naar leeftijd gemeente Heerde
bron: Bevolkingsprognose Gelderland 2007
Datum
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari

2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

0 -14 jr
3428
3250
3008
2643
2459
2432
2463
2434

15 - 24 jr
2141
2129
2179
2261
2154
1843
1640
1578

25 – 39 jr
3414
2821
2564
2620
2735
2861
2777
2546

Percentage 65-plussers
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
15,9 17,4 20,3 22,0 24,1 25,7 27,5 28,3
Bijlage 3: 11-11-2009

40 – 54 jr
3986
4153
4046
3691
3191
2928
2984
3100

55 – 64 jr
2424
2501
2448
2553
2630
2573
2171
1881

65+
2910
3137
3627
3880
4183
4367
4561
4565

Totaal
18303
17991
17872
17648
17352
17004
16598
16104

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat in een periode van 35 jaren het aantal 65-plussers in de
gemeente Heerde met ruim 50% toeneemt.
Dit zal dan ook consequenties hebben voor het toekomstige voorzieningenniveau qua sport en
bewegen.
Hierop zal de gemeente moeten inspelen bij planologische ontwikkelingen en een ondersteunende
rol moeten spelen in initiatieven, die op het gebied van sport en bewegen worden ontplooid.
Verder zal ook in de nog op te stellen Nota Ouderenbeleid aandacht aan de toename van het aantal
65-plussers worden besteed.

1.2 Provinciaal
De provincie wil stimuleren dat meer Gelderse burgers gaan sporten. Het is goed voor de
gezondheid en het brengt mensen nader tot elkaar. De Gelderse Sport Federatie (GSF) staat
centraal bij de uitvoering van het provinciaal sportbeleid. Gemeenten, verenigingen, onderwijs en
bedrijven kunnen van de diensten van de GSF gebruik maken.
Provinciaal beleid Sport en bewegen
In de nota Sport en bewegen: 'Speelveld in beweging' (2005), is het sportbeleid van de provincie
Gelderland uiteengezet. In de nota is aandacht voor gezondheid, onderwijs, sport voor ouderen,
jeugd, mensen met een beperking, minderheden en speelruimte. Voor de uitvoering van de thema's
sporttalenten en sportaccommodaties was in de afgelopen periode geen budget beschikbaar.
In een afzonderlijke uitvoeringsnota voor de sport zijn concrete beleidsprestaties benoemd.
Speerpunt daarbij is de realisatie van B-Fit, een beproefde aanpak om overgewicht onder kinderen
en jongeren te voorkomen. Het project draait in ongeveer 20 Gelderse gemeenten. In 15 gemeenten
zijn sport- en speelpleinen, waaronder Krajicek- en Cruyff-courts, aangelegd en is sportaanbod
ontwikkeld. Andere projecten richten zich op de stimulering van vrijwilligerswerk en
fitnessfaciliteiten voor senioren. Ervaringen en kennis worden overgedragen aan andere gemeenten.
Beleidsaccenten sport 2009-2012
Uitgangspunt voor het sociaal beleid van de provincie Gelderland voor de komende jaren is ‘Voorzet
Twee’, het beleidskader Sociaal 2009-2012.
De beleidsaccenten voor sport zijn:
• Behouden en versterken van de sportinfrastructuur
• Sport en bewegen toegankelijk maken voor sociaal zwakkeren
• Gezondheid en participatie bevorderen door meer te bewegen
• Samenwerking tussen buurt, onderwijs, sport en cultuur stimuleren

1.3 GGD Regio IJsselland
Ook de GGD heeft in 2005 een gezondheidsmonitor gehouden m.b.t. de kinderen van 0 tot 12 jaar.
Hierover is in 2006 gerapporteerd.
Een van de conclusies was dat gemiddeld 10% van de kinderen overgewicht heeft, in de oudste
leeftijdsgroep is dit 14% en bij de jongere kinderen is dit 4% (0-6 jarigen).
In het activiteitenplan Jeugd voor 2009 is hier aandacht aan geschonken.
Landelijk is er een tendens waarneembaar dat er steeds meer kinderen zullen zijn die last hebben
van overgewicht. Het beweegpatroon (o.a sporten) kan hier verandering in aanbrengen.
Ruim 60% van de kinderen in de leeftijdsgroep van 0-12 jaar sport twee keer per week op school.
62% van de kinderen is lid van een sportclub.
Uit dit onderzoek is verder naar voren gekomen dat ruim 17% van de ouders van de “oudere”
kinderen hun kind geen lid laten worden van een (sport)club in verband met de hoge kosten.
Uit een GGD-onderzoek (2008) onder jongeren van 12-24 jaar is gebleken dat overgewicht ook bij
deze leeftijdsgroep een probleem is.
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1.4 Rijksoverheid
Door het Kabinet is aangegeven dat het kabinet wil investeren in een sportieve samenleving.
Hiertoe is o.a. de Nota “Tijd voor sport – Bewegen, Meedoen, Presteren” uitgebracht.
Hierin wordt tot uitdrukking gebracht dat de overheid vindt dat sport en bewegen nu extra
aandacht moet hebben, zowel van burgers, maatschappelijke organisaties als van de overheid zelf.
Het kabinet is van mening dat sport kan leiden tot een betere gezondheid (o.a verminderen
overgewicht) en meer maatschappelijke samenhang.
De doelen van de overheid zijn voor 2010 o.a.:
-minstens 65% van de Nederlandse volwassen bevolking voldoet aan de beweegnorm (30 minuten
per dag) en het aantal jeugdigen dat deze norm haalt stijgt van 35% in 2004 naar 40% in 2010;
-het aantal volwassenen dat gemiddeld geen enkele dag per week voldoende beweegt, is
teruggedrongen van 8% naar 7% van de bevolking;
-25% van de bedrijven besteedt aandacht aan sport en beweegactiviteiten tijdens of na de
werkuren;
-in 2010 kan op 90% van de scholen elke leerling dagelijks sporten binnen en buiten de schooluren.
Aanvullend hierop is een Nationaal Actieplan Sport en Bewegen gelanceerd. Dit plan heeft als doel
dat 70% van de volwassen Nederlanders in 2012 voldoende beweegt, 6% meer dan in 2007.
Tegelijkertijd moet het aantal inactieve mensen omlaag. Dit plan is medio 2008 van start gegaan.
De gemeenten worden opgeroepen aan dit plan invulling te geven.
In samenwerking met de minister voor jeugd en gezin probeert het ministerie van VWS ook
jongeren in beweging te krijgen. Het streven is dat in 2012 de helft van alle jongeren voldoet aan de
voor hen geldende –zwaardere - beweegnorm. In 2007 voldeed 45% aan deze norm.

1.5 Concluderend
Al met al zijn er voldoende ingrediënten die aangeven dat er op het gebied van de sport en ook
bewegen nieuw beleid moet worden geformuleerd en de inwoners van onze gemeente van jong tot
oud moeten worden gestimuleerd om hieraan te blijven deelnemen dan wel te gaan deelnemen.
Ook vanuit de diverse sportverenigingen is aangedrongen op een nieuw op te stellen beleid m.b.t.
sport en bewegen.

1.6 Definitie sport
Het formuleren van een definitie voor sport is erg lastig. Dit, omdat het begrip sport talloze
varianten kent.
Sport kent diverse elementen zoals: wedijver, strijd, competitie, gezelligheid, ontmoeting,
lichamelijke inspanning versus denksport, georganiseerd en ongeorganiseerd, individueel en
teamverband enz.
Onder het begrip sport vallen: verenigingssport, ongeorganiseerde sport, anders georganiseerde
sport, breedtesport en topsport.
Verenigingssport: de sportvereniging is bij de betreffende sportbond aangesloten en als zodanig
erkend bij het Nederlands Olympisch Comite (NOC) of bij de Nederlandse Sport
Federatie (NSF).
Ongeorganiseerd: de activiteiten verlopen min of meer volgens de regels van de verenigingssport.
De directe invloed van het georganiseerde raamwerk (bond) ontbreekt bij het
uitvoeren van de activiteiten. Hierbij kunnen we denken aan fietsen, wandelen,
trimmen, zwemmen etc.
Anders georganiseerd: is sportbeoefening die wel is georganiseerd, maar niet in NOC*NSF verband.
Hierbij denken we aan sportscholen, fitnesscentra e.d.
Breedtesport:
iedere inwoner kan, in elke fase van zijn of haar leven, naar eigen voorkeur aan
sport en bewegingsactiviteiten deelnemen, dan wel daarbij betrokken zijn. Het
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Topsport

gaat hier dus om de brede opvatting over sport en bewegen, actief en passief,
als deelnemer en als vrijwilliger, zowel ge- als ongeorganiseerd.
: het beoefenen van een tak van sport op minimaal nationaal niveau.

1.7 Visie op sport
De algemene visie op sport is de laatste jaren nogal aan verandering onderhevig. De
maatschappelijke betekenis van sportbeoefening is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Sport is, zoals hiervoor al aangegeven, een lastig te omschrijven begrip.
Was vroeger het beoefenen van sport een doelstelling op zich, de laatste tijd heeft sport ook een
functie gekregen bij andere ontwikkelingen, die zich binnen een gemeenschap afspelen. Denk bv.
aan sport en kinderopvang, sport en WMO (=Wet Maatschappelijke Ondersteuning), sport en
gezondheid, sport in de wijk (bv ontwikkelingen speelruimtebeleid) etc.
Sport werkt dus door in diverse beleidsterreinen en wordt ook steeds meer gebruikt als term om de
mensen in beweging te krijgen.
Bij de ontwikkeling van sportbeleid zal ook rekening moeten worden gehouden met de vraag vanuit
de bevolking/verenigingen. Wat willen ze, wat betekent dit voor het sport- en
sportaccommodatiebeleid en wat is haalbaar etc?
De gemeenteraad zal daarna moeten bepalen wat ze noodzakelijk/wenselijk/niet noodzakelijk en
financieel haalbaar vindt.
De gemeente heeft de volgende visie op sport.
Iedere inwoner van onze gemeente moet, binnen de door de raad aan te geven hiervoor genoemde
criteria, kunnen sporten c.q. bewegen in georganiseerd dan wel ongeorganiseerd verband. Dit,
omdat sport goed is voor de gezondheid en ook de maatschappelijke participatie van de inwoners
bevordert.

1.8 Doelstellingen sportbeleid
De doelstellingen van sportbeleid binnen onze gemeente zijn:
 inwoners (van jong tot oud, mensen met een beperking, allochtonen, sociale minima) gaan meer
sporten en bewegen voor hun gezondheid;
 via de sport meer elkaar ontmoeten en meedoen aan maatschappelijk activiteiten, waardoor de
samenhang binnen en leefbaarheid van de samenleving wordt versterkt;
 inwoners gedragen zich sportief en respecteren elkaar en (spel)regels, waardoor de deelnemers
waarden en normen, discipline en sociale vaardigheden worden bijgebracht;
 meer initiatief vanuit de sportverenigingen wordt verwacht voor het organiseren van
sportactiviteiten;
 meer verantwoordelijkheden en zelfredzaamheid bij de sporters ontstaat;
 een (optimale) afstemming van het voorzieningen- en sportaanbod in relatie tot de huidige en
toekomstige vraag.
De gemeente vervult bij het realiseren van deze doelstellingen een voorwaardenscheppende rol.
Dit kan o.a. door middel van subsidies dan wel door het realiseren en/of instandhouden van
sportaccommodaties.
Door regelmatige contacten met de sportverenigingen/-aanbieders kan worden bezien of de
doelstellingen worden behaald.
Ook kan onderzoek onder de bevolking worden gedaan of er meer inwoners zijn gaan sporten.
Dit kan bv door middel van een (door een stagiaire) uit te zetten enquete naar sportdeelname.
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2 Sportstimulering
Het stimuleren van sport bevordert de gezondheid, vitaliteit en leefbaarheid van de inwoners van de
gemeente.
Onderstaand wordt kort ingegaan op stimuleringsmogelijkheden.

2.1 Gemeente Heerde
1. Sportstimulering jeugd- en jongeren
In de in hoofdstuk 1 aangehaalde Contourennota is bepaald dat het beleid op diverse terreinen de
komende periode vooral gericht dient te zijn op jeugdigen tot 23 jaar en mensen met een beperking
in de zin van de WMO/WWB etc.
In het kader van een goed sportbeleid is het dan ook een goede zaak dat de jeugd wordt
gestimuleerd meer te gaan bewegen.
Uit landelijke onderzoeken is gebleken dat er een stagnering is en soms zelfs een terugloop van de
belangstelling voor sport in georganiseerd verband.
Ook de Regiegroep jeugdbeleid heeft gevraagd om het stimuleren van een gezonde
vrijetijdsbesteding, waaronder Sport.
De Regiegroep heeft daarom in het activiteitenplan 2009 opgenomen dat er activiteiten voor
jeugdigen moeten worden ontplooid, die een gezonde vrijetijdsbesteding bevorderen.
Hieraan moet nog wel concreet invulling worden gegeven in 2009. Op dit moment is nog niet exact
aan te geven wat dit qua kosten betekent in 2009.
Voorstel
Gelet op het bovenstaande een bedrag van € 5.000 in de begroting opnemen vanaf 2010 voor
projecten, die zijn gericht op de volgende aspecten:
-deelname aan sportactiviteiten in georganiseerd verband;
-projecten, die (op jaarbasis) eenmalig van karakter zijn en die plaatsvinden binnen het reguliere
activiteiten- en competitieverband van de sportverenigingen;
-de projecten moeten vooral gericht zijn op jongeren, die geen lid zijn van de organiserende
vereniging;
-activiteiten, die worden georganiseerd vanuit een integrale aanpak en/of een samenwerkingsverband vanuit meerdere sportverenigingen en/of onderwijs- of welzijnsinstellingen komen eerder
in aanmerking voor subsidie dan activiteiten die vanuit één organisatie worden opgezet.
Deze stimuleringssubsidie kan worden verstrekt op basis van een genormeerde tegemoetkoming in
de te maken kosten.
Activiteiten waar aan gedacht kan worden in dit verband zijn:
clinics voor de basisschooljeugd, tennis, voetbal, skeelerclinic en atletieksportdag.
Dit beleid is dan aanvullend op het beleid dat al is vastgesteld ten aanzien van incidentele
activiteiten jeugd- en jongeren. Hierover is al een besluit genomen tijdens de behandeling van de
Nota “Alles heeft zijn prijs” d.d. 12 maart 2007.
Dat beleid is nl. duidelijk niet op sport en bewegen gericht.
2. Mensen met een beperking en ouderen
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
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3. Ongeorganiseerden
In de gemeente zijn veel inwoners, die “ongeorganiseerd” sporten en bewegen. Te denken valt dan
aan trimmers, fietsers, wandelaars, zwemmers en mensen, die fitness etc. beoefenen.
Er is niet in beeld hoeveel mensen er niet sporten.
Om deze groep toch zover te krijgen dat ze gaan bewegen en sporten zal de gemeente
voorwaardenscheppend bezig moeten zijn. Vanuit het gemeentelijk beleidsuitgangspunt wordt met
name gedacht aan de infrastructuur.
Daarom zal het beleid erop gericht zijn te zorgen voor goede fietspaden, wandelpaden, looproutes,
goede verlichting, zodat ook deze groep als het ware wordt uitgenodigd om te gaan bewegen en
sporten. Goede voorzieningen nodigen daartoe immers uit. Een goed voorbeeld hiervan is de
inmiddels gerealiseerde KNAU route door de bebouwde kom van Heerde.
Het streven van de gemeente zal verder zijn te zorgen voor goede adequate speelvoorzieningen
voor kinderen in de wijken, waar ook een sportief element in zit, zodat ook zij voldoende
bewegingsmogelijkheden hebben.
Dit laatste punt wordt meegenomen in het op te stellen speelruimtebeleidsplan dat momenteel
wordt ontwikkeld. Te denken valt bv aan het plaatsen van een zgn. hufterproofvrije korfbalpaal of
het aanleggen van een fietscrossbaan. Genoemd plan wordt in 2009 vastgesteld.
Uiteraard zal overleg met de bewoners van de wijken plaatsvinden over hun wensen, zodat de
aangebrachte voorzieningen ook daadwerkelijk in een behoefte voorzien.
Het hiervoor aangehaalde beleid dient dan gestalte te worden gegeven binnen nieuwe
uitbreidingsplannen en bij renovatie/aanpassing van bestaande wijken, i.c. het wijkgerichte werken.
4. Allochtonen
Sport bindt ook mensen vanuit een gemeenschappelijke sportbeleving en –doelstelling.
De regels in de sport gelden voor iedereen, ongeacht afkomst, maatschappelijke positie,
geloofsovertuiging, taal of cultuur: zaken, die “autochtoon” en “allochtoon” in het dagelijkse leven te
vaak onderscheiden. Daarmee is sport een ideale plek voor binding en voor integratie van mensen in
de samenleving.
Daarom zijn er bestuurlijke afspraken op landelijk niveau gemaakt tussen de rijksoverheid, de
sportbonden, de gemeenten en de MO-groep (branche organisatie voor Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang).
Een uitvloeisel hiervan is het programma “Meedoen allochtone jeugd door sport” (0 tot 24 jaar). In
dit programma worden de specifieke kenmerken van sport benut voor opvoedings- en
integratiedoelen van allochtone jeugd. Dit gebeurt door het creëren van ontmoeting tussen
allochtone en autochtone jeugd in de sport, het betrekken van ouders daarbij en het inzetten van
sportverenigingen en sportscholen.
Geconstateerd is dat de allochtone bevolking over het algemeen al participeert binnen de diverse
sporten.
Daarnaast zijn geen signalen ontvangen dat hier specifiek beleid voor ontwikkeld moet worden.
De bezoekers van het wekelijkse inloop spreekuur van de St. Vluchtelingenwerk zullen een flyer
meekrijgen waarin ze attent worden gemaakt op het feit dat er ook voor hen mogelijkheden zijn om
aan diverse sociale en maatschappelijke activiteiten (w.o. sport) deel te nemen.
5. Minima
In de raadsvergadering van 13 mei 2008 is o.a. de Nota “Participatie, onderdeel inkomen 2009”
vastgesteld.
In deze nota is o.a. het beleid m.b.t. de zgn. “DoeMeePremie” vastgesteld. Hiermee wordt bedoeld
dat het goed is dat mensen met een laag inkomen onder in de Nota vermelde voorwaarden in staat
worden gesteld deel te nemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. Hiermee zijn ze in staat
deel te gaan nemen aan o.a. sportieve activiteiten.
De Premie bedraagt per persoon € 150,-- (ongeacht leeftijd en gezinssamenstelling).
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Conclusie kan zijn dat er dus voor wat betreft de minima al beleid is waardoor de betreffende
personen toch kunnen deelnemen aan o.a. sportieve activiteiten.
Daarnaast is er vanuit de overheid een project op gang gezet onder de titel “Kinderen doen mee”.
Met dit project wordt beoogd dat kinderen uit arme gezinnen kunnen gaan deelnemen aan
buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur en algemene ontwikkeling.
Voorlopig wordt de “DoeMeePremie” als voldoende beschouwd.
Verder bestaat in Nederland het zgn. Jeugdsportfonds. Omdat in Nederland niet alle kinderen gelijke
kansen hebben als het gaat om het deelnemen aan sport is dit fonds juist voor die kinderen
opgericht. Dit fonds wil kinderen de kans geven aan sport te gaan deelnemen. Dit fonds kan er dan
bv voor zorgen dat het lidmaatschapsgeld en de eerste sportattributen door het jeugdsportfonds aan
de sportvereniging wordt betaald.
E.e.a. loop via lokale jeugdsportfondsen.
Er zijn ondertussen contacten gelegd met een regionaal opererend fonds om te bezien of e.e.a. ook
in Heerde kan worden verwezenlijkt.
Zodra daar meer over bekend is, zal daarover worden gerapporteerd.
6. Sporter van het jaar
Om het sporten op lokaal niveau te stimuleren, kan worden overgegaan tot het kiezen van de
sporter van het jaar (sportman, sportvrouw, sportploeg en talent van het jaar).
Met de sportverenigingen zal overleg worden gepleegd of dit wordt gedragen en zo ja, op welke
wijze dit dan gezamenlijk kan worden georganiseerd.
7. Presentatie vereniging
Met de sportverenigingen zal worden overlegd of zij bereid zijn hun vereniging bv. 1 dag of avond
per jaar of per twee jaar te presenteren aan de Heerder gemeenschap in de vorm van een beurs of
iets dergelijks.
Dit zal dan wel per kern moeten worden opgepakt om zodoende de betrokkenheid van de inwoners
te vergroten.
Vanuit de sportverenigingen is de vraag gesteld of er een link op de website van de gemeente
Heerde kan worden geplaatst van die verenigingen die dat willen.
Deze mogelijkheid is ondertussen onderzocht.
Op de website van de gemeente Heerde staat een link naar de digitale gemeentegids (de gele knop
op de homepage).
Hier kunnen de sportverenigingen zich voor aanmelden. Ook staan hierin al veel sportverenigingen
vermeld.

2.2 Rijksoverheid
1. Impuls brede scholen, sport en cultuur
Dit betreft een Impuls, die vanuit het rijk is opgezet en waarover afspraken zijn gemaakt met o.a.
de VNG. Met deze Impuls wordt beoogd meer doelen tegelijkertijd te bereiken:
-uitbreiding van het aantal (brede) scholen met sport en cultuuraanbod in zowel het primair als het
voortgezet onderwijs;
-het versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van
sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
-het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;
-het bevorderen dat de jeugd vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het
onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.
Hiervoor worden zgn. combinatiefuncties in het leven geroepen. Dit is een functie waarbij een
werknemer in dienst is bij één werkgever en werkzaamheden verricht in of ten behoeve van de twee
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werkvelden van de hiervoor genoemde drie (onderwijs, sport en cultuur). Eén combinatiefunctie
bestaat dus uit twee delen.
De bedoeling is dat er landelijk in 2012 totaal 2500 fte aan combinatiefuncties zullen zijn.
Hierbij kan worden gedacht aan bv. vakleerkrachten en trainers die naast de gymlessen op school
ook naschoolse sportactiviteiten organiseren op school en op de sportvereniging, muziekdocenten,
die ook lesgeven binnen de brede school etc.
Voor de financiering moeten gemeenten, in aanvulling op een rijksbijdrage, eigen middelen inzetten.
De gemeenten, die voor de Impuls in aanmerking kunnen komen, worden aangewezen door het rijk.
Het criterium is het aantal jongeren onder de 18 jaar dat in een gemeente ingeschreven staat. In
Heerde waren er dat per 1 januari 2009: 4233.
Als gemeente Heerde zijn wij (nog) niet aangewezen.
Zodra de gemeente Heerde voor deze regeling wordt aangewezen zal hierover worden
gerapporteerd en zal er met een voorstel worden gekomen om hier al dan niet aan deel te gaan
nemen.
In de komende periode zal wel alvast met de betreffende geledingen van gedachten worden
gewisseld om te bezien of er vraag is naar een dergelijke functionaris binnen de gemeente en of
daadwerkelijk invulling aan de Impuls moet worden gegeven. Ook de ontwikkelingen rond de brede
school en multifunctionele accommodaties worden hierin meegenomen.
Voorstel
In het jaar 2010 voorlichting verzorgen over de (on)mogelijkheden voor Heerde betreffende de
Impuls brede scholen, sport en cultuur.
2. Landelijke regeling Sport en Bewegen
In het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs hebben de staatssecretarissen van VWS en OCW
aangegeven dat zij over de periode 2009 tot en met 2011 een bedrag van 28 miljoen euro
beschikbaar stellen.
Dit bedrag is bedoeld om sport en beweging onder de schoolgaande jeugd te stimuleren. Daarmee
wil de rijksoverheid ook de strijd aangaan tegen overgewicht en schooluitval.
Dit budget komt overigens bovenop o.a. de Impuls brede scholen, sport en cultuur, zoals hiervoor
beschreven.
Doel is het percentage jeugd dat voldoende beweegt te verhogen van 40% naar 50%. Dit sluit aan
bij het doel dat het kabinet zich heeft gesteld in het Nationaal Actieplan Sport en bewegen.
Daarvoor is het nodig een doorlopend binnenschools, naschools en buitenschools sport- en
beweegaanbod te creëren voor leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs.
Samenwerking tussen sport en onderwijs maar ook met partners zoals de naschoolse opvang, het
buurtwerk en gemeente is daarvoor noodzakelijk.
Dit Beleidskader moet nog worden omgezet in concrete uitvoeringsprogramma’s.
Voorstel
Zodra hierover meer bekend is, onderzoeken of de gemeente Heerde daar daadwerkelijk wat mee
kan.
Voordat hierover wordt besloten, zal overleg met de sportverenigingen plaatsvinden, zodat ook zij
hun mening hierover kunnen geven.
3. Overige landelijke stimuleringsregelingen
Vanuit de rijksoverheid, sportbonden en andere met de sport gelieerde verenigingen en
(commerciële) instellingen worden iedere keer weer initiatieven in de vorm van projecten ontplooid
om zo het sporten en bewegen voor diverse leeftijdsgroepen te stimuleren.
Hierbij kunnen we denken aan bv. Fun4All (richt zich op het communiceren naar jeugd d.m.v.
sport), Senioren op de Kaart (een initiatief van de Gelderse Sport Federatie), Streetball
(georganiseerd door een sportbedrijf).
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Er zijn veel van dergelijke projecten op de markt.
Het is onmogelijk om aan de vele projecten deel te nemen. Daarom zal daar in de toekomst ook
selectief mee worden omgegaan.
Verdieping zal alleen plaatsvinden in die projecten, waarvan zeker is dat het deelnemen aan een
dergelijk project meerwaarde zal hebben voor de doelgroep waar het project voor is bedoeld.
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3 Vrijwilligers
De bereidheid van burgers om zich vrijwillig in te zetten voor hun vereniging is in de gemeente
Heerde gelukkig nog steeds groot. Veel verenigingen krijgen er steeds meer moeite mee om
vrijwilligers te krijgen. Dit geldt zowel op het bestuurlijke vlak van de vereniging als het uitvoerende
vlak.
De inzet van vrijwilligers is ook voor de sportverenigingen onmisbaar.
Dit wordt ook door de gemeente onderkend.
In het visiedocument WMO dat op 18 september 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld is,
onder prestatieveld 4, waar o.a. het ondersteunen van vrijwilligers onder valt, onder meer
opgenomen dat de gemeente dit werk op zoveel mogelijk terreinen wil stimuleren en indien nodig
voorwaarden wil scheppen.
In de Nota “Alles heeft zijn prijs” die op 12 maart 2007 door de raad is vastgesteld, is besloten tot
het aanbieden (en eventueel bekostigen) van een collectieve (aanvullende) verzekering
aansprakelijkheid en ongevallen aan de betreffende verenigingen en dit punt te betrekken bij de op
te stellen notitie vrijwilligerswerk/mantelzorg.
In de betreffende Nota Mantelzorg en Vrijwilligers, die op 4 december 2007 is vastgesteld door het
college zijn m.b.t. de vrijwilligers aspecten opgenomen waaruit de waardering voor dit werk blijkt,
bepaalde risico’s worden afgedekt, begrip wordt getoond voor de (on)mogelijkheden van de
vrijwilligers en vrijwilligers en hun organisaties worden ondersteund.
Voor het sportgebeuren gaat het dan met name om het subsidiëren van kosten die zijn verbonden
aan het aanvullend verzekeren van de WA- en ongevallenverzekeringen voor vrijwilligers. Dit om de
vrijwilligers niet zelf te laten opdraaien voor de evt. gevolgen van hun inzet ten behoeve van de
Heerdense gemeenschap.
Vanuit de rijksoverheid is dit probleem ook onderkend.
Daarom krijgen gemeenten vanaf 2009 compensatie voor de dekking van de kosten van het
verzekeren van vrijwilligers in hun gemeente.
Er is hiervoor een structureel bedrag aan het gemeentefonds worden toegevoegd.
Het college heeft inmiddels op 20 januari 2009 besloten met ingang van 1 februari 2009 over te
gaan tot het afsluiten van de zgn. VNG Vrijwilligers Basis Polis en de – Plus Polis. Dit betekent dat
alle vrijwilligers binnen de gemeente Heerde vanaf 1 februari 2009 verzekerd zijn.
Ondersteuning van de vrijwilligers kan ook plaatsvinden vanuit het informatiepunt. Onderzocht zal
worden of het Vrijwilligersinformatiepunt (=VIP) een rol kan spelen richting de sportverenigingen
bijvoorbeeld m.b.t. opleidingen etc. Ook zal in overleg met het informatiepunt worden bekeken of de
sportverenigingen daadwerkelijk ondersteund kunnen worden en of hier dan beleid voor moet
worden ontwikkeld.
Maatschappelijke stage
Dit is een nieuw initiatief van de overheid. Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs zijn vanaf 2011
verplicht om tot 72 uur vrijwilligerswerk te verrichten gedurende hun schoolloopbaan. De stage kan
op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Naast maatschappelijk
bewustzijn en het doen van vrijwilligerstaken draagt het ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling
van jongeren.
Voor de sportclubs ligt hier een kans om jeugd meer te betrekken bij vrijwilligerswerk.
Iedere club zal leden hebben, die voortgezet onderwijs volgen.
Op deze manier kunnen de jongeren aan den lijve ervaren wat vrijwilligerswerk inhoudt en kunnen
ze worden gestimuleerd ook in de toekomst vrijwilligerswerk te blijven doen.
In overleg met de sportverenigingen en (in ieder geval) de Noordgouw, die op dit gebied behoorlijk
actief is, zal hier aandacht aan worden besteed en onderzocht worden of hier mogelijkheden liggen.
Diverse verenigingen hebben inmiddels aangegeven hierin wat te willen betekenen.
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Momenteel wordt een nota opgesteld waarin wordt aangegeven hoe het beleid m.b.t. vrijwilligers en
maatschappelijke stage binnen de gemeente Heerde gestalte zal moeten krijgen.
Het streven is deze nota in 2009 gereed te hebben.
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4 Subsidiebeleid
Sport is een niet meer weg te denken aspect binnen onze samenleving.
Ook vanuit onze gemeente wordt dat onderkend. Daarom is er in het verleden ook voor gekozen om
sport te stimuleren en hiervoor goede voorwaarden te scheppen.
Dat gebeurt o.a. door het subsidiëren van diverse sportverenigingen.
Gekozen is voor de volgende subsidiesystematiek:
 subsidie per lid gesplitst in leden jonger dan 16 jaar en ouder dan 16 jaar
 3% van de kosten van de sportleiding
 6% van de eventuele huurkosten
 5% van de contributie inkomsten
Deze systematiek betekent dat er door de verenigingen diverse zaken moeten worden overgelegd en
verder is deze systematiek behoorlijk arbeidsintensief.
Daarom is ervoor gekozen over te gaan tot een eenvoudiger wijze van subsidiëring en deze met
ingang van 1 januari 2010 in te laten gaan.
Voor de nieuwe systematiek betreffende de sportsubsidie worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
a. jeugdleden jonger dan 18 jaar op 1 januari van het subsidiejaar en afkomstig uit de gemeente
Heerde.
b. een bedrag per jeugdlid als onder a. aangegeven.
c. er dient actieve sportbeoefening te worden verricht door de leden. Hierbij is sprake van lichaams
training, waarbij actieve inspanning van het eigen lichaam is vereist en het doel is van de
activiteiten.
d. geen commerciële basis.
De gemeenteraad heeft in de begroting 2009 voor sportsubsidies een bedrag van € 50.810,-beschikbaar gesteld. Hiervan is € 48.000,-- bestemd voor subsidiëring van jeugdleden. Het restant
is voor individuele activiteiten.
Over de wijziging van de systematiek is diverse malen met de (tot nu toe gesubsidieerde)
sportverenigingen gesproken.
Er zijn verenigingen, die er qua subsidie op achteruitgaan in vergelijking met de oude systematiek of
waarvan het subsidie zelfs zal worden beëindigd.
Voor deze verenigingen hebben we gekozen voor een afbouwregeling in 5 jaar. Dezelfde termijn is
ook vastgesteld voor die verenigingen, die meer erfpacht moeten gaan betalen.
Hierbij wordt dan een vergelijk gemaakt tussen het bedrag dat de vereniging in 2009 nog ontvangt
en het nieuwe bedrag met ingang van 2010.
In 2010 wordt dan 80% gecompenseerd, 2011 60%, 2012 40% en 2013 20% en in 2014 10%.
Vanaf 2015 zal er dan geen compensatie meer worden gegeven.
De gemeenteraad stelt jaarlijks bij de perspectiefnota de kaders voor de eerstvolgende begroting
vast, waaronder het percentage van indexering. Dit percentage geldt ook voor de subsidie per
jeugdlid.
De raming wordt gebaseerd op het aantal jeugdleden per 1 januari van het kalenderjaar,
voorafgaand aan het begrotingsjaar (dus raming begroting 2010 wordt gebaseerd op het aantal
jeugdleden per 1 januari 2009).
Omdat gekozen wordt voor een andere subsidiesystematiek zal e.e.a. nog opgenomen moeten
worden in de Algemene Subsidieverordening en de Beleidsregels.
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Tot nu toe worden de sportverenigingen gesubsidieerd op grond van de Verordening algemene
subsidievoorwaarden 1972. Deze Verordening wordt ingetrokken.
Gemeentegarantie/renteloze leningen
Naar de gemeente komt soms de vraag of de gemeente gemeentegarantie of een renteloze lening
wil verstrekken bij (ver)bouw van een sportaccommodatie.
Om hier duidelijkheid in te scheppen naar de verenigingen zijn hiervoor regels opgesteld.
In oktober 2007 is het zgn. Treasurystatuut vastgesteld.
In artikel 7 van dit statuut is opgenomen dat het verstrekken van (renteloze) leningen, zoals in het
verleden enkele malen is gebeurd, niet meer is toegestaan.
In hetzelfde artikel is geregeld dat het college op basis van artikel 160, lid 1e, van de gemeentewet,
een garantstelling kan afgeven. Hieraan voorafgaand maakt het college een risico analyse. In het
kader van de actieve informatieplicht dient het college de raad vooraf hiervan op de hoogte te
stellen.
Daarnaast zijn er wel eens vragen om een eenmalige geldelijke bijdrage in de vorm van een
investeringsbedrag bij een (ver)bouw van een sportaccommodatie. Een dergelijk verzoek zal
individueel worden beoordeeld door college en raad.
Stichting Waarborgfonds
Er zijn ook mogelijkheden om sportverenigingen te ondersteunen met borgstelling via de Stichting
Waarborgfonds Sport.
Het gaat dan om investeringen m.b.t. het in eigen beheer ontwikkelen van accommodaties.
Door een borgstelling te verlenen, kunnen leningen eenvoudiger en goedkoper worden aangegaan
door de verenigingen.
Onder bepaalde voorwaarden kan bij deze Stichting een garantie worden verkregen voor maximaal
50% van het te lenen bedrag.
Over het algemeen stelt de Stichting als voorwaarde dat de gemeente of een bank garant staat voor
de andere 50%.
De gemeente zal dan toetsen, zoals hiervoor is aangegeven onder “Gemeentegarantie/renteloze
leningen”.
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5 Wmo/mensen met een beperking en sport
5.1 Gemeente Heerde
Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning is met ingang van 1 januari 2007 in werking getreden.
Er kan een groot aantal raakvlakken tussen sport en de Wmo worden geconstateerd;
 sport bevordert een brede maatschappelijke participatie;
 sport bevordert een actieve levensstijl en verhoogt de zelfredzaamheid;
 sport draagt bij aan een integratie van mensen met een beperking;
 sportverenigingen en sportaccommodaties kunnen dienen als preventieve ondersteuning van
jongeren en hun ouders door het creëren van een vindplaats voor vroegsignalering.
In het 4-jarig beleidsplan Wmo, dat 8 december 2008 is vastgesteld door de gemeenteraad, is ten
aanzien van de sport o.a. opgenomen dat:
a. de toegankelijkheid van accommodaties (dus ook sportaccommodaties) moet worden bezien;
b. in het kader van de leefbaarheid van de dorpen, wijken en buurten ook naar sportvoorzieningen
moet worden gekeken.
Via de wijkgerichte aanpak moet aandacht worden besteed aan het creëren van voldoende speel- en
bewegingsmogelijkheden voor met name de jeugd. Genoemde maatregelen bieden jeugdigen de
mogelijkheid tot een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Dit heeft mogelijk een gunstig effect op het gedrag van jongeren.
De doelstellingen op dit gebied voor de toekomst zijn:
 de toegankelijkheid van de diverse (sport)accommodaties (en uiteraard ook de openbare
gebouwen) in kaart brengen en tevens bezien of deze zijn aangepast voor mensen met een
beperking etc., zoals bv de aanwezigheid van een invalidentoilet;
 bij de ontwikkeling van de ruimte binnen de dorpen, wijken en buurten voldoende aandacht
schenken aan sport- en bewegingsmogelijkheden/speelruimte/openbare schoolpleinen etc.
Uiteraard zal over het vorenstaande het advies worden gevraagd van de Adviesraad WMO Heerde,
die o.a. hiervoor is ingesteld.
Mensen met een chronische aandoening
Inwoners met een chronische aandoening zijn over het algemeen minder lichamelijk actief dan de
doorsnee inwoners.
Uit onderzoek is gebleken dat juist bij deze doelgroep meer bewegen een positief effect heeft op de
gezondheid.
Daarom is er een landelijke campagne chronisch zieken opgestart. Deze campagne zet in op wat
mensen nog kunnen, vraagt sociale steun bij familie, vrienden, huisartsen, fysiotherapeuten en
andere professionals uit de zorgsector.
Deze campagne zal in 2009 het piekmoment hebben.
In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (=NASB) kunnen gemeenten en
uitvoerende partijen extra aandacht geven aan deze campagne en het in beweging krijgen van de
mensen met een chronische aandoening.
De Ketenaanpak Actieve Leefstijl (=KAL) is een aanpak die door versterking van samenwerking
tussen partijen hier een bijdrage aanlevert.
De KAL streeft ernaar mensen te stimuleren tot een actievere en gezondere leefstijl en is gericht op
het versterken van samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en de samenwerking tussen
professionals uit de zorg en sport- en beweegaanbiederes buiten de zorgsetting.
De KAL bestaat uit 4 stappen:
1. de huisarts schrijft een beweegrecept uit;
2. patiënten bewegen onder begeleiding in een gezondheidscentrum;
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3. patiënten nemen gezamenlijk deel aan externe beweegactiviteit;
4. definitieve doorverwijzing naar externe beweegaanbieders.
De gemeenten kunnen KAL faciliteren door bv. partijen bij elkaar te brengen.
Het streven is erop gericht in 2009 invulling aan de landelijke campagne en de KAL te geven.
Aangepast sporten
Op het gebied van het in kaart brengen van de mogelijkheden van aangepast sporten en de vraag
naar aangepast sporten is de gemeente nog een witte vlek.
Dat is geen goede zaak.
Mensen, die in hun sportbeoefening beperkt zijn, moeten worden geholpen om hieraan wel te
kunnen deelnemen. De gemeente moet op zijn minst de mogelijkheden, die er zijn, kunnen
aangeven.
Ook voor deze doelgroep zijn sociale contacten en het actief deelnemen aan sport immers heel
belangrijk.
In het budget dat de gemeenten ontvangen in het kader van de uitvoering van de WMO zit ook een
component voor het zgn. aangepast sportief bewegen.
Daarom zal onderzoek worden gedaan naar het bovenstaande en daarbij tevens worden bezien
welke mogelijkheden er zijn voor aangepast sporten in de regio en hoe wij deze mogelijkheden voor
de doelgroep bereikbaar kunnen maken.
Zodra e.e.a. in kaart is gebracht, zal hierover worden gerapporteerd en worden aangegeven wat er
eventueel moet gebeuren qua beleid van de gemeente.
Ouderen
Een uitgangspunt van de WMO is dat de participatie van ouderen moet worden bevorderd. Dit geldt
dan uiteraard ook voor het sporten en bewegen.
Zo is er in Heerde het Meer bewegen voor Ouderen. Hier zal in de nog op te stellen Nota
Ouderenbeleid op terug worden gekomen.
Daarnaast loop vanuit de Gelderse Sport Federatie het project “Verzilver je Club”.
Dit project ondersteunt sportverenigingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van seniorenbeleid en
bestaat uit een cursus en ondersteuning van de verenigingen.
Het gaat om:
-meer senioren (50+) laten sporten en bewegen
-meer betrokkenheid van senioren realiseren bij sportverenigingen
-meer senioren inzetten voor verschillende vrijwilligerstaken.
Onderzocht zal worden wat dit project voor de sportverenigingen binnen de gemeente Heerde kan
betekenen.
Verder zullen ook de regionale en landelijke ontwikkelingen m.b.t. bewegen voor ouderen in de
gaten worden gehouden en zonodig worden omgezet in beleid binnen onze gemeente.

5.2 Landelijke ontwikkelingen
Het ministerie van VWS stimuleert samen met NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland om
mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport.
Er zijn in totaal zo’n 1,7 mln mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking (motorisch,
visueel, auditief) die zelfstandig wonen en zo’n 200.000 mensen die semi- of intramuraal wonen.
Daarnaast zijn er 110.000 mensen met een matig of ernstige verstandelijke beperking, waarvan
ongeveer de helft ondersteund wordt of op een instellingsterrein woont.
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Dit programma is ingesteld omdat de sportdeelname van mensen met een handicap nog steeds
achter blijft in vergelijking tot mensen zonder beperking.
De oorzaken hangen, voor zover bekend, vooral samen met de aard van de beperkingen en de mate
waarin voorzieningen en randvoorwaarden zijn gecreëerd om bewegen en sporten mogelijk te
maken.
De insteek is dat sportdeelname maximaal moet worden aangeboden. Aan de jeugd maar ook aan
instellingen waar mensen met een beperking wonen.
Sport en beweging zijn voor de gezondheid, participatie en integratie van mensen met een
beperking van grote toegevoegde waarde.
Het budget voor gehandicaptensport dat de rijksoverheid beschikbaar stelt, is € 2,5 mln. per jaar.
De conclusie is dan ook dat de rijksoverheid sport voor mensen met een beperking wil stimuleren.
Hoe hieraan concreet vorm zal worden gegeven, is op dit moment nog niet bekend.
Zodra er meer duidelijkheid is voor de gemeente, wordt hierop teruggekomen en zullen de evt.
mogelijkheden verder worden uitgewerkt.
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6 Overige
In dit hoofdstuk worden enkele andere zaken aangegeven, die binnen het sportgebeuren (kunnen)
spelen.
Alcoholmatiging
Waarom zou een sportvereniging aandacht besteden aan gezondheid? Sporten is op zichzelf immers
al gezond? Dat is natuurlijk waar.
Maar wat gebeurt er na het sporten? Er wordt dan gezellig nagepraat met wat eten en een (
alcoholisch) drankje.
Met name het (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren is een punt van zorg.
Daarom hebben de gemeenten in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe,
Lochem, Voorst, Zutphen en ook Heerde) de handen ineengeslagen om deze trend te doorbreken.
Gekozen is voor een integrale aanpak met als doel alcoholmatiging onder jongeren in de regio te
bewerkstelligen. Het project sluit aan bij de landelijke campagnes.
Er is ondertussen een schema van activiteiten opgesteld voor de jaren 2008-2010.
Deze activiteiten richten zich op diverse onderwerpen, zoals ouders, handhaving, onderwijs en ook
sport.
De doelgroep van sport:
 bestuurders van sportverenigingen met een kantine in eigen beheer;
 kantinepersoneel;
 chauffeurs naar uitwedstrijden;
 jeugdcoaches en trainers.
De hoofddoelgroep zijn uiteraard de actieve sporters in brede zin in de leeftijd van 12 tot en met 23
jaar en waar mogelijk hun ouders.
De doelen zijn:
 binnen sportkantines wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 16 jaar;
 geen toename van het totale alcoholgebruik binnen sportkantines;
 sportverenigingen communiceren een duidelijk alcoholbeleid richting jongeren en (hun) ouders.
In de praktijk is het al zo dat veel verenigingen letten op de leeftijd, het zgn bestuursreglement
alcohol in sportkantines al hanteren en diverse andere maatregelen hebben genomen (zoals bv bij
jeugdactiviteiten geen alcohol).
Er zullen in de loop van 2009 en 2010 nog diverse activiteiten op touw worden gezet richting de
verenigingen om de gestelde doelen te bereiken.
Overleg met verenigingen
De laatste periode is er regelmatig overleg met alle door de gemeente gesubsidieerde
sportverenigingen. In dit overleg worden diverse zaken besproken, zoals de subsidiëring etc.
Dit overleg wordt als nuttig ervaren en zal in de toekomst in stand worden gehouden.
Schoolzwemmen
In de vergadering van de gemeenteraad d.d. 13 mei 2008 is besloten het schoolzwemmen voor de
groepen 7 en 8 af te schaffen met dien verstande dat na een jaar geëvalueerd wordt en dat via
verhoogde ouderbijdrage, een efficiënter rooster en effectiever vervoer, € 4.000,-- extra bezuinigd
moet worden.
Inmiddels is e.e.a. geëffectueerd.
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Vanuit het belang van bewegen voor de jeugd is er voor gekozen het schoolzwemmen voor de
groepen 5 en 6 te handhaven.
Schoolsportdag
Op de schoolsportdag zijn alle deelnemende kinderen volop in beweging. Dat is een goede zaak.
Daar zijn vast ook kinderen bij, die normaliter niet aan sporten deelnemen. Op deze manier kunnen
zij er misschien toch toe worden gebracht om deel te gaan nemen aan een sportactiviteit.
In de begroting 2009 staat voor het houden van een schoolsportdag een bedrag van € 1.940,-geraamd.
Defibrillatoren
Bij diverse verenigingen zijn zgn AED’s geplaatst. Hiermee kunnen bij een hartstilstand
mensenlevens worden gered. Van de verenigingen wordt wel verwacht dat ze aangeven dat in hun
accommodatie een AED aanwezig is.Ook zorgen de verenigingen er voor dat er voldoende
“getrainde” leden zijn die een AED kunnen bedienen.
Nu zou het in de praktijk kunnen voorkomen dat men bv een ruit of een deur moet forceren om in
een noodgeval bij een dergelijk apparaat te kunnen komen. Denk bv aan een tennisvereniging waar
overdag wordt getennist, maar de kantine/bestuurskamer niet de hele dag geopend is.
In een dergelijke situatie is het reëel dat de gemeente de geleden schade vergoed.
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7 Sportaccommodaties
Sportaccommodatiebeleid
7.1 Algemeen
Tegen de achtergrond van de maatschappelijke betekenis van sport heeft de gemeentelijke overheid
een (mede)verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de voor direct met de sportuitoefening
verband houdende accommodaties.
Dat daarbij ook aandacht wordt geschonken aan de toegankelijkheid van de betreffende
voorzieningen voor minder validen dient duidelijk te zijn.
In het vervolg van deze Nota wordt uitgegaan van het huidige accommodatiebestand. (eind
december 2009). Dit bestand wordt dan ook beschouwd als het zgn. basisvoorzieningenbestand
binnen onze gemeente.
Het streven binnen de gemeente is erop gericht dat die sportvoorzieningen aanwezig zijn die in de
wezenlijke sportbehoefte van de inwoners voorzien.
Hierbij is het niet vanzelfsprekend dat de gemeente dit ook daadwerkelijk realiseert. De
gemeentelijke rol hierin kan ook planologisch, subsidiërend of voorwaardenscheppend zijn.
Op dit moment zijn, met uitzondering van het verzoek om realisatie van een turnhal voor Pegasus,
er geen signalen bekend, die aangeven dat er gebrek is aan een of andere sportaccommodatie.
Wel is het goed t.z.t. te bezien of er gelet op de geprognotiseerde bevolkingsontwikkeling sprake zal
zijn van ander gebruik van accommodaties c.q. (gedeeltelijk) vrijkomen van accommodaties en wat
de gevolgen kunnen zijn voor de eventuele uitbreiding van bestaande accommodaties dan wel de
vraag naar andere nu nog niet aanwezige accommodaties.
Ook zal aandacht moeten worden geschonken aan de beveiliging van de gemeentelijke
sportaccommodaties. Daar zullen goede afspraken met de verenigingen over moeten worden
gemaakt, zoals bv. Wie is primair verantwoordelijk voor de beveiliging en wie betaalt dit?
Onderstaand wordt ingegaan op het sportaccommodatiebeleid.
Voor de helderheid is e.e.a. gesplitst in buitensport en binnensport.

7.2 Buitensport
Een specifiek beleid ten aanzien van de buitensportaccommodaties is niet ontwikkeld.
Veelal wordt er beleid gemaakt dan wel vastgesteld op basis van incidentele aanvragen van
verenigingen
en incidentele voorvallen waar in de praktijk tegenaan wordt gelopen.
Zo is er geen duidelijk beleid/zijn er geen duidelijke afspraken over o.a.:
 hoe de verantwoordelijkheden liggen als het gaat om het onderhoud, vervanging en
instandhouding van de buitensportaccommodaties;
 de bepaling van het aantal velden en kleedkamers voor de voetbalverenigingen;
 de jaarlijkse en meerjarenonderhoudsplanning van de diverse accommodaties en wie wat betaalt.
Dit geldt zowel voor de gebouwen als de gronden;
 wie eigenaar waarvan is;
 wie wat verzekert en hoe verzekerd heeft;
 het al dan niet overgaan tot privatisering van de accommodaties (gebouwelijk en/of gronden).
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In het vervolg van dit hoofdstuk wordt hierop teruggekomen.
De eerste vraag is over welke buitensportaccommodaties we het hier hebben.
In de bijgevoegde bijlage 1 zijn de buitensportaccommodaties aangegeven, incl. de afspraken, die
zijn gemaakt m.b.t. het onderhoud etc. en de kosten/baten vergelijking.
1. Verantwoordelijkheidsverdeling
In genoemde bijlage is verder per accommodatie/vereniging aangegeven welke afspraken zijn
gemaakt m.b.t. het onderhoud etc.
Ook is aangegeven over welke zaken/onderwerpen nog nadere afspraken moeten worden gemaakt
c.q. beleid moet worden vastgesteld.
Onderstaand gaan we in op deze zaken/onderwerpen.
a. Algemeen
Gebleken is dat voor alle buitensportaccommodaties, dus zowel de accommodaties waar de
gemeente als de vereniging eigenaar van is, nog geen jaarplanningen/beheersplannen en
meerjarenonderhoudsplanningen aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor de gebouwen als voor de
aanwezige gronden/terreinen.
Dit houdt in dat niet in beeld is welke investeringen, wanneer op de gemeente en/of de verenigingen
zullen afkomen.
Dit betekent wel dat er eerst een zgn. nulmeting op kosten van de gemeente zal moeten worden
gedaan, zodat kan worden bezien of er sprake is van achterstallig onderhoud.
Ook zal er om voor de toekomst goed in beeld te hebben wat er qua investeringen op de gemeente
en/of vereniging afkomt een jaarplanning/beheersplan en meerjarenonderhoudsplanning moeten
worden opgesteld voor alle buitensportaccommodaties.
Voorstel
 Eerst een nulmeting naar de onderhoudstoestand van alle buitensportaccommodaties laten
verrichten op kosten van de gemeente, zodat kan worden bezien of er sprake is van achterstallig
onderhoud
 Tevens overgaan tot het opstellen van jaarplannen/beheersplannen en
meerjarenonderhoudsplanningen voor alle buitensportaccommodaties op kosten van de
gemeente, zodat duidelijk is wat er in de toekomst qua kosten op de gemeente en/of
verenigingen afkomt.
 Daarna een meerjareninvesteringsplan opstellen.
 Ruimtebehoefte en verwachte toekomstige ruimtebehoefte in kaart brengen.
b. AV De Gemzen
Er zijn in het verleden geen duidelijke afspraken gemaakt met de vereniging over het groot
onderhoud, het vervangen van de toplaag c.q. de vervanging van de atletiekbaan.
Om helderheid te verkrijgen voor de toekomst zal daar wel duidelijkheid over moeten worden
verschaft.
Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 9.
c. Skeelerclub
De baan en piste en de kantine en kleedruimten zijn grotendeels met eigen middelen aangelegd dan
wel gebouwd door de vereniging.
Er zijn ook met deze vereniging geen duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. de vervanging/
renovatie/groot onderhoud.
Ook daar moet nu een standpunt over worden ingenomen, zodat ook hierin duidelijkheid wordt
verkregen.
Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 9.
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d. IJsbaan Wapenveld
De ijsbaan in Wapenveld is lek. Dit betekent dat er water moet worden bijgepompt.
Voorstel
Een onderzoek in (laten) stellen naar de toekomstige situatie. Hierin zal moeten worden betrokken
of het zinvol is de baan te herstellen/vervangen/renoveren of dat andere maatregelen kunnen
worden genomen.
2. Aantal velden/kleedruimten
Tot nu toe is qua beleid niet bepaald welke normen worden gehanteerd voor de berekening van het
aantal velden of kleedkamers dat een voetbalvereniging nodig heeft.
Ook is nooit bepaald waar de gemeente vanuit gaat als het gaat om de afmetingen van de velden en
kleedruimten. Op zich kunnen we aan de bestaande accommodaties niets veranderen. Het is echter
wel goed om hiervoor ook normeringen af te spreken in het geval van nieuwbouw dan wel
uitbreiding of vermindering met een veld.
Om hier eenduidigheid en helderheid in te verkrijgen voor de toekomst is hantering van de normen,
zoals de koepelorganisatie, in dit geval de KNVB, die hanteert het beste en meest zuivere
uitgangspunt.
Voorstel
 Voor de bepaling van het aantal velden/kleedruimten m.i.v. 2009 uitgaan van de KNVB normen.
 Voor de berekening van de afmeting van de velden en kleedruimten in geval van nieuwbouw of
uitbreiding met een veld in principe ook uitgaan van de KNVB normen.
Onderstaand wordt aangegeven hoe deze normeringen er uitzien.
a. Aantal velden
De methodiek, die de KNVB hiervoor hanteert, is gebaseerd op de NOC*NSF Planningsnorm, die ook
een officiële status heeft bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De berekening is daarbij gebaseerd op het aantal elftallen/teams dat deelneemt aan de KNVBcompetities.
Het gaat dan om zowel de jongens-/meisjesteams als de mannen-/vrouwenteams.
Ook evt. aanwezige G(ehandicapten)teams worden meegeteld.
Voor het seizoen 2008-2009 betekent dit dat er geen enkele vereniging een speelveld tekort heeft.
Voor het berekenen van de trainingsveldcapaciteit hanteert de KNVB een methode, die aansluit bij
de methodiek van de hiervoor aangehaalde NOC*NSF Planningsnorm.
Toetsing aan de lokale situatie i.c. het trainingsschema dient wel plaats te vinden.
Dit zal jaarlijks onderwerp van gesprek met de voetbalverenigingen moeten zijn.
b. Aantal kleedruimten
Het uitgangspunt is dat het aantal kleedruimten wordt gekoppeld aan het aantal benodigde
speelvelden.
Per wedstrijd op een speelveld is dan voor beide teams een eigen kleedruimte aanwezig.
De KNVB gaat uit van een minimum aantal kleedruimten en een optimale kleedruimte situatie. De
door de KNVB gehanteerde norm wordt onderschreven door de NOC*NSF.
Voor het minimum aantal kleedruimten wordt als norm gehanteerd het aantal speelvelden zoals dat
volgens de hierboven aangegeven systematiek wordt berekend.
Voor de situatie in Heerde betekent dat het volgende. In Heerde hebben de voetbalverenigingen
maximaal 3 speelvelden.
Voor een aantal speelvelden t/m 3, geldt als basis een aantal kleedruimten per veld van 2.
Aanvullend zijn er dan nog 2 kleedruimten nodig. M.a.w.: heeft een vereniging 3 speelvelden, dan
heeft men 8 kleedruimten nodig.
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Dat laatste heeft te maken met het feit dat het wel eens voorkomt dat verschillende wedstrijden
direct achter elkaar worden ingepland door de KNVB.
Omdat het criterium is: ieder team zijn eigen kleedruimte zijn dan deze 2 extra ruimten nodig.
Voor de optimale kleedkamersituatie gaat de KNVB uit van 4 kleedruimten per speelveld.
Zo kan ieder team zeker over zijn eigen kleedruimte beschikken.
Voorstel
Voor de berekening van het aantal kleedruimten voor de voetbalverenigingen in onze gemeente
uitgaan van de minimum variant, die de KNVB hanteert.
Verder is het zo dat de KNVB samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vereniging
Sport en Gemeenten en de NOC*NSF bezig is een voorstel te maken voor een vernieuwde
normeringssystematiek.
In dit voorstel zal ook het knelpunt van kleedruimten voor meisjes/dames, die voetballen, worden
betrokken.
Clubs worden door de KNVB verzocht om een aparte kleedruimte voor meisjes beschikbaar te
stellen.
Zodra hierover meer bekend is, zal daar over worden gerapporteerd.
3. Verzekeringen
Momenteel wordt een onderzoek ingesteld binnen de buitensportaccommodaties hoe het geregeld is
met de verzekeringen.
De verenigingen en de gemeente hebben verzekeringen afgesloten.
De bedoeling is om op deze manier duidelijk te krijgen of er geen sprake is van onderverzekering,
dubbele verzekering of zelfs geen verzekering.
Bij dit onderzoek worden de verenigingen, die de accommodatie gebruiken, ook betrokken.
4. Privatisering
Enkele jaren geleden is met de sportverenigingen overleg geweest over evt. privatisering.
Als uitvloeisel hiervan hebben de verenigingen gelden ontvangen van de gemeente om achterstallig
onderhoud te herstellen en hun accommodatie weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen.
Hierbij dient te worden aangetekend dat daarbij ook veel zelfwerkzaamheid aan te pas is gekomen.
Over het onderwerp privatisering is eigenlijk nooit een duidelijke uitspraak gedaan.
Voorstel
Een vereniging, die de behoefte heeft te privatiseren, de mogelijkheid bieden zich hiervoor aan te
melden. Daarna zal in overleg met de betreffende vereniging worden bekeken hoe en onder welke
voorwaarden dit dan daadwerkelijk gestalte kan krijgen.
5. Kunstgras en/of kunststofbanen
a. Kunstgras
Met de 5 voetbalverenigingen is in 2007 gesproken over kunstgras.
Hier is o.a. een voorlichtingsavond aan besteed. De algemene conclusie van de aanwezigen was dat
het op dat moment voor de voetbalverenigingen niet echt nodig was om over te gaan tot kunstgras.
Dit omdat het aanbrengen van een kunstgrasveld qua aantal aanwezige speelvelden in verhouding
met het aantal teams niet nodig is. Ook het financiële plaatje betekent nogal wat voor zowel de
gemeente als voor de vereniging.
De aanlegkosten van 1 kunstgrasveld, incl. lichtmasten en afrastering bedragen ong. € 300.000/€
400.000 (prijspeil 2009).
Dit is ook weer afhankelijk van de ondergrond waar het kunstgras nodig is.
Wel is toen afgesproken, dat, mocht een vereniging te weinig velden hebben om te bespelen of om
op te trainen, dan bekeken zal worden of het aanleggen van een kunstgrasveld een technisch en
financieel haalbare optie is.
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b. Kunststofbanen
Hierbij valt te denken aan de tennisverenigingen, de atletiek en de skeelerclub.
Op dit gebied is de laatste jaren nogal wat gebeurd in onze gemeente.
-nieuwe atletiekbaan voor de AV De Gemzen: Geheel bekostigt door de gemeente
-nieuwe tennisbanen HLTC (7 kunstgrasbanen) en TV Wapenveld (2 kunststofbanen): Geheel
bekostigt
door de verenigingen
-parabolische piste Skeelerclub: Geheel bekostigt door de vereniging.
Tot nu toe is voor de eerste investering, noch voor de vervanging van deze banen geen beleid
ontwikkeld hoe hiermee vanuit de gemeente wordt omgegaan.
Dit geeft bij de verenigingen onzekerheid en een gevoel van oneerlijke verdeling van de financiële
gemeentelijke middelen.
Daarom wordt in Hoofdstuk 9 hiervoor een oplossing aangedragen om zo een eenduidig beleid te
hebben richting de verenigingen.
6. Onroerendzaak belasting
Vanaf het belastingjaar 2001 is in de verordening ozb een facultatieve vrijstelling opgenomen voor
sportvelden bij sport –en recreatieterreinen. Juridisch gezien is deze vrijstelling niet juist. De
bepaling is in strijd met de gemeentewet.
De reden van het opnemen van de vrijstelling was destijds het tegemoetkomen van de verenigingen
in de heffing van de ozb. Deze verkapte vorm van subsidieverstrekking kan niet geregeld worden in
de belastingverordening.
In totaal gaat het om een bedrag op jaarbasis van ong. € 2.400,00.
In onderstaande tabel is weergegeven wat dat per hiervoor in aanmerking komende vereniging aan
extra OZB betekent, uitgaande van bedragen 2009.
Naam vereniging
AV De Gemzen
HLTC
TV Wapenveld
Wapenvelds Gerij
vv Wapenveld
vv WZC
vv SEH
vv Heerde

OZB
263,19
219,86
61,30
63,42
303,36
544,35
540,12
414,34

Als deze vrijstelling wordt ingetrokken, betekent dat voor de verenigingen ook een verhoging van de
waterschapsomslag.
Onderstaand volgt een overzicht van de adressen met de betreffende verenigingen, die OZB en
riolering betalen. In verschillende gevallen betaalt de gemeente de OZB/riolering als eigenaar.
Betaalde OZB op basis van aanslag 2009.
Naam vereniging

Adres

AV De Gemzen
Horsthoekruiters
Schaapskooiruiters
HLTC
TV Wapenveld

Veldweg 1b
Mussenkampseweg 9a
Krimpenbos 17
Oldekampshof 1
W.H. vd Pollstraat 46
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Gemeente Heerde
OZB
Riolering
459,14
-,--,--,--,--

135,84
-,--,--,--,--

Kosten Vereniging
OZB
Riolering
365,72
343,30
820,10
317,07
524,48

-,-135,84
135,84
135,84
135,84

Wapenvelds Gerij
vv Wapenveld
vv WZC
IJsclub Eendracht
vv SEH
SKOV
vv Heerde
vv Vevo

Zandbergen 8
Zandbergen 2
Zandbergen 4
Zandbergen 6
Veldkampseweg 2
Kommerseweg 2a
Veldweg 1a
Veesser Enkweg 39

39,81
213,65
520,18
-,--,-322,46
713,93
975,35

135,84
135,84
135,84
-,--,-135,84
271,68
135,84

31,71
170,18
414,34
250,23
1.144,32
256,85
568,67
776,90

-,--,--,--,-543,36
-,--,--,--

Uit dit overzicht blijkt dat vv SEH in tegenstelling tot alle andere verenigingen alle kosten van OZB
en riolering betaald.
Dit wordt z.s.m. uitgezocht.
Voorstel
 Constructie bedenken dat verenigingen er hierdoor financieel niet op achteruit gaan.
Daarom nader onderzoek instellen hoe dit kan worden voorkomen. (bv pro forma aanslag, geen
aanslag opleggen, compenseren in de vorm van subsidie etc).
 De situatie rond vv SEH in overleg met de vereniging oplossen.
7. Leges vergunningen en sport
Als een sportvereniging een actie wil organiseren om de clubkas aan te vullen (bv een worstactie
etc) dient hiervoor een vergunning te worden aangevraagd.
Voor deze vergunning is dan leges verschuldigd. Op grond van de legesverordening 2009 is dat €
44,05.
Voorstel
Voor dergelijke vergunningen geen leges meer heffen. Dit is mogelijk ogv artikel 63 van de
Algemene Wet Rijksbelastingen.

7.3 Binnensport
Bij de binnensportaccommodaties denken we aan de diverse gymnastiekzalen, sporthallen en de
accommodatie De Noord te Veessen.
NB: In deze nota wordt het zwembad niet betrokken, omdat daar momenteel de discussie rond de
privatisering onderwerp van gesprek is.
Zoals al eerder is aangegeven, gaan we in de Nota uit van het huidige bestand aan accommodaties
(december 2008).
Het beleid is erop gericht dat de accommodaties op een zo efficiënt mogelijke wijze worden benut,
waarbij de doelstelling is het aanbieden van een accommodatie die voldoet aan de eisen van de
landelijke overkoepelende organisaties.
1. Verantwoordelijkheid materialen
De gemeente vervangt in principe de schoolmaterialen/materialen, die normaliter in een
gymzaal/sporthal aanwezig dienen te zijn.
De gebruikersspecifieke zaken dienen door de verenigingen/gebruikers zelf te worden
aangeschaft/vervangen. Een voorbeeld hiervan is het zelf aanschaffen van de benodigde
turnmaterialen door de gymnastiekverenigingen, alsmede de vereiste keuringen van de zelf
aangeschafte toestellen.
2. Onderhoud
Het reguliere en het groot onderhoud aan de gebouwen is een zaak van de gemeente.
In tegenstelling tot de buitensportaccommodaties zijn voor deze gebouwen wel
onderhoudsplanningen aanwezig.
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Ten aanzien van de gymlokalen aan de Schotkamp en Roggeweg wordt deze planning niet gevolgd.
Daar wordt, in afwachting van de uitkomsten van de discussie rond de Brede School West, alleen het
meest noodzakelijke onderhoud gepleegd.
Dit betekent wel, dat de kwaliteit van de gebouwen snel achteruit gaat. Verder zijn deze gebouwen
op dit moment niet rolstoelvriendelijk en eigenlijk gedateerd.
3. Hygiëne
In 2009 is een onderzoek ingesteld naar de hygiëne binnen de gymnastiekgebouwen, sportzaal
Wapenveld en de sporthal.
De uitkomsten hiervan waren positief.
Het streven is erop gericht dat het keurmerk hygiëne voor deze gebouwen wordt verstrekt met
ingang van 1 januari 2010.
4. Verzekeringen
De gemeente heeft zowel de gebouwen als de inboedel/materialen binnen de
binnensportaccommodaties verzekerd.
Een uitzondering hierop vormen de door de verenigingen/gebruikers zelf aangeschafte materialen.
Deze dienen zij zelf te verzekeren.
5. Huisregels
Er zijn huisregels vastgesteld voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Deze zijn als bijlage 7 bijgevoegd.
6. Ontwikkelingen
Zoals bekend, zijn er in de kern Heerde allerlei ontwikkelingen rond de brede School/Mfa.
Dit heeft ook gevolgen voor de binnensportaccommodaties.
En dan gaat het met name om Heerde West.
Daar zijn nl. 2 gymnastieklokalen bij betrokken, de Schotkamp en de Roggeweg.
Het ligt in de bedoeling bij de nieuw te vormen Brede School Heerde West 2 gymnastieklokalen te
realiseren.
Gekozen is voor gymnastieklokalen met een vloeroppervlakte van 14 x 22 meter, i.c. 308 m2 en een
vrije hoogte van 7 meter.
Dit in afwijking van de huidige oppervlakte van 252 m2 en 5,5 meter hoogte.
Op deze manier kunnen de zalen multifunctioneler worden gebruikt. De huidige accommodaties zijn
qua vloeroppervlakte puur gericht op het basisonderwijs.
Ook ontstaan zo meer mogelijkheden om te ruilen/schuiven met gebruikers van de
binnensportaccommodaties.
De NOC*NSF geeft dit ook aan als norm voor een gymnastieklokaal.
In onderzoek is het verzoek van Pegasus om een turnhal te bouwen.
In de loop van 2009 vindt hierover besluitvorming plaats. Ook ligt er een verzoek van de TTV Vined
om vervangende speelruimte als het pand Zwolseweg 29 van functie verandert.
Met betrekking tot de MFA Heerde Oost is het zo dat enkele scholen, die daar in onder zullen worden
gebracht gymnastiekonderwijs geven in de gymzaal van het Deltion College.
Deze zaal zal worden afgebroken als de mfa op die locatie wordt gerealiseerd.
Dit betekent dat in overleg met de betreffende scholen zal worden bekeken of deze uren nog in de
Faberhal kunnen worden ondergebracht.

7.4 Bedrijfsmatige sportaccommodaties
Naast de ongeorganiseerde sport in de openbare ruimte is ook het commerciële sportaanbod sterk in
opkomst. De opkomst van een commercieel sportaanbod in aanvulling op het gemeentelijk aanbod
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is op zichzelf een goede ontwikkeling die wijst op een mate van zelfvoorzienendheid van de markt
en een verbreding van het voorzieningenniveau voor de inwoners.
Voor de volledigheid worden de accommodaties, waar bedrijfsmatig sport kan worden beoefend, ook
aangegeven.
Het gaat dan om sportschool Sportscenter Bijsterbosch aan de Molenweg te Heerde, het Achmea
Health Center aan de Kwartelweg te Wapenveld en Fysiocentrum d’ Olde Bank, H.G.D. Cramerstraat
11, 8191 AW Wapenveld.
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8 Tarievenbeleid
8.1 Algemeen
Gebruikers van accommodaties betalen huur dan wel een gebruikstarief voor het gebruik van
accommodaties.
Deze huren/gebruikstarieven worden ieder jaar bij de behandeling van de begroting
vastgesteld/aangepast.
Gebruikers mogen verwachten dat:
-ze kunnen zien waarom een huurbedrag/bepaald tarief in rekening wordt gebracht;
-dat voor hen inzichtelijk is;
-er sprake is van een rechtmatige verdeling van de kosten van de sportbeoefening over de
gebruikers;
Daarom dienen heldere uitgangspunten te worden geformuleerd.
Deze worden hieronder als discussiepunten verwoord.
Uitgangspunten:
a. -duidelijk/rechtvaardig/inzichtelijk systeem;
b. -verschillende huren/tarieven bepalen voor verenigingen en commerciëlen;
c. -verschillende huren/tarieven bepalen voor verenigingen van binnen en buiten de gemeente;
d. -het sporten moet betaalbaar blijven;
e. -indien mogelijk meervoudig gebruik van accommodaties.
f. –verhoging van dan wel nieuwe huren/tarieven mogen in principe niet leiden tot sportuitval;
Ook hier is verderop in deze nota een splitsing gemaakt tussen de buitensport en binnensport.

8.2 Buitensport
Tot nu toe zijn de huren/tarieven, die in rekening worden gebracht bij de verenigingen niet
gerelateerd aan de kosten, die met de betreffende accommodaties zijn gemoeid.
Er zijn zelfs enkele verenigingen, waar de gemeente bijna geen kosten voor maakt of in het
verleden voor heeft gemaakt, waar de gemeente wel huur of erfpacht van ontvangt.
Doordat de huur/erfpacht voor deze verenigingen is dan wel nog zal worden bepaald op
marktconforme basis kan dit tot niet rechtvaardige toestanden leiden.
Zo kan het zijn dat de gemeente minder kosten voor een vereniging maakt dan de marktconforme
huur/erfpacht opbrengt.
Dit moet worden voorkomen.
Voorstel
De vereniging, die huur dan wel erfpacht aan de gemeente verschuldigd is, is maximaal niet meer
aan huur/erfpacht kwijt aan de gemeente, dan de gemeentelijke kosten zijn voor deze vereniging.
Minimaal blijft de huur/erfpacht gehandhaafd, die de vereniging aan de gemeente betaalt voor de
overgang naar marktconforme huurprijzen/erfpachtprijzen.
De gebruikelijke indexeringen worden wel toegepast.
De kosten waar het dan om gaat, zijn met name de kapitaallasten van investeringen, de
onderhoudskosten van de accommodaties en de kosten van het gemeentelijk personeel, die
gemaakt worden voor toezicht etc.
Deze kosten, op basis van de begroting 2009 van de gemeente Heerde, zijn per
accommodatie en daarna per gebruiker in beeld gebracht in bijlage 1.
Ook zijn de te betalen huren en erfpachten in beeld gebracht.
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Dit levert zo een duidelijk beeld op qua dekkingspercentage. Dit varieert nogal per
accommodatie/gebruiker.
De vraag is nu hoe hier verder mee om te gaan in de toekomst.
Voordat hier verder op wordt ingegaan moet eerst worden geconstateerd dat er verenigingen binnen
de gemeente zijn, die een eigen accommodatie hebben.
Dat betreft dan zowel gebouwen en/of terreinen.
Deze verenigingen maken kosten, die in deze nota niet worden vermeld. Deze kosten zijn immers
niet opgenomen binnen de gemeentelijke begroting.
Voor deze verenigingen betekent dit wel dat zij de uitgaven voor onderhoud e.d. van hun
accommodatie/terrein zelf (gedeeltelijk) moeten dekken.
Het gaat dan met name om de HLTC, de TV Wapenveld, de Horsthoekruiters en de Skeelerclub
(gedeeltelijk).
1. Huur
De verenigingen, die huur betalen voor gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodatie,
worden met uitzonderingen van het Wapenvelds Gerij en de IJsclub in Wapenveld, qua huur
allemaal aangeslagen op basis van een aantal velden.
Per veld wordt in 2009 een bedrag van € 2.400,00 in rekening gebracht.
Voor de Menvereniging is de huur € 870,00 en voor de IJsclub € 270,00.
De verhouding kosten/baten is onderstaand weergegeven per vereniging. Kosten zijn incl.
kapitaallasten.
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 1.
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2009. Hierin zijn de subsidies NIET
meegenomen
Vereniging
VV Heerde
AV De Gemzen
Skeelerclub
SEH
WZC
vv Wapenveld
IJsclub
Wapenvelds Gerij
Vevo
Horsthoekruiters
(erfp.)
TV Wapenveld
(erfp.)
HLTC (eigendom
ver.)
TOTALEN

Kosten
67.639
73.288
21.361
71.400
59.679
31.569
1.950
4.067
30.296
1.558

Baten
9.600
4.800
2.400
9.600
9.600
4.800
270
870
3.600
0

Dekkingspercentage
14,19
6,55
11,24
13,45
16,09
15,20
13,85
20,73
11,88
0,00

533

572

107,32

492

0

0,00

363.622

46.122

12,68

Hieruit blijkt dat over het algemeen het dekkingspercentage van de verenigingen ligt tussen de 12
en 15%.
Uitgaande van de totaal uitgaven in relatie met de totaal baten komt het dekkingspercentage uit op
11,98%.
Om dit percentage te verhogen zullen de kosten moeten worden verlaagd of de huren c.q. de
erfpachten moeten worden verhoogd.
Onder punt 2. wordt ingegaan op de erfpachten.
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Voor de volledigheid geven we onderstaand nog aan welke gemeentelijke kosten het in de hierboven
aangegeven opsomming per vereniging betreft.
Vereniging
VV Heerde

AV De Gemzen

Skeelerclub

SEH

WZC

vv Wapenveld
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Kosten (excl.
Betreft volgende kosten
subsidie)
67.639
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Erfpacht gemeente
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
73.288

21.361

71.400

59.679

31.569

Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Erfpacht gemeente
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Erfpacht gemeente
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen

Bedrag
1.549
1.622
39.589
3.292
6.960
12.846
1.781
774
811
19.794
1.646
3.480
3.210
43.572
387
450
9.897
491
1.740
8.396
2.130
1.361
44.060
3.270
12.846
7.733
720
1.432
31.383
1.968
12.846
8.270
360
2.244
15.690
1.091
6.423
6.880

IJsclub

Wapenvelds Gerij

Vevo

Horsthoekruiters
(erfp.)

TV Wapenveld
(erfp.)

HLTC (eigendom
ver.)

TOTALEN

1.950

4.067

30.296

1.558

533

492

Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen
Algemeen onderhoud
Gem.
belastingen/verzekeringen
Felua
Divers klein onderhoud
Personeel gem. Heerde
Kapitaallasten/investeringen

200
1.730
210
170
4.067
1.760
18.000
2.320
6.423
2.133
1.558
533
492

363.622

Geconstateerd wordt dat er verenigingen zijn, die de onderhoudskosten zelf betalen.
Dit zijn verenigingen,die de accommodatie in eigendom hebben.
Zij ervaren dit als onrechtvaardig.
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Er zal een onderzoek worden ingesteld naar deze ongelijke verdeling van de onderhoudskosten en
ook zal dan bekeken worden of hier een oplossing voor mogelijk is.
Voorstel
 Gelet op de diversiteit van de verenigingen en het ontstaan van kosten/baten is uniformiteit in
het (maximale) dekkingspercentage niet haalbaar.
 Een nader onderzoek instellen naar de verdeling van de onderhoudskosten tussen de diverse
verenigingen.
2. Erfpacht
De volgende sportverenigingen betalen erfpacht aan de gemeente. De TV Wapenveld, De
Horsthoekruiters, De Schaapskooiruiters, de Motorsportvereniging Noord Oost Veluwe en ook twee
postduivenverenigingen.
In onderstaande tabel wordt aangegeven in welk jaar de lopende erfpachtovereenkomsten aflopen.

Vereniging
TV Wapenveld
Horsthoekruiters

Schaapskooiruiters
Motorsportver. NO Veluwe
Postduivenver. Wapenveld
Postduiverver. Juliana

Jaar van
afloop
2009
Nog nieuwe
overeenkomst
maken
2021
2012
2012
2014

Ten aanzien van de te betalen erfpacht is d.d. 1 mei 2007 besloten dat er wordt overgegaan naar
marktconforme vaststelling van de te betalen canon. Dit geldt dan zowel voor de welzijns- als
sportinstellingen.
Dit betekent dat de ondergrond, die wordt gebruikt door een extern deskundige wordt getaxeerd.
Over deze grondwaarde is een percentage berekend, dat als canon wordt gehanteerd. Dit
percentage varieert tussen de 4 en 6%.
Uiteraard heeft dit voor de betreffende sportverenigingen consequenties. Onderstaand zijn de
gevolgen aangegeven.
Deze wijziging is overigens al met de verenigingen besproken.
Vereniging
TV Wapenveld
Horsthoekruiters
Schaapskooiruiters
Motorsportver. NO
Veluwe

Canon oud
572
n.v.t.
50
690

Canon nieuw
6.200
2.025
5.320
moet nog worden
bepaald

Verschil
5.628
nieuwe overeenkomst
5.270

Omdat er ondertussen al enkele erfpachtovereenkomsten verlengd moesten worden is met de
betreffende verenigingen afgesproken dat de verhoging van de canon tot 1 januari 2010 volledig zal
worden gecompenseerd, zodat het te betalen bedrag gelijk blijft aan het bedrag dat ze over 2008
betaalden.
Verder is met hen afgesproken dat de compensatie van de canon gefaseerd zal afnemen, zoals
hieronder is aangegeven als voorstel, tot het niveau is bereikt dat door de gemeenteraad zal worden
bepaald in deze Nota.
M.a.w. er zal nu een uitspraak moeten worden gedaan over de canon, die de verenigingen in de
komende jaren zullen moeten gaan betalen.
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Voorstel
a. de canon, die de verenigingen vanaf 2010 moeten gaan betalen, bepalen op 50% van de canon,
die de verenigingen op grond van de taxatie zouden moeten gaan betalen.
b. De vereniging, die huur dan wel erfpacht aan de gemeente verschuldigd is, is maximaal niet meer
aan huur/erfpacht kwijt aan de gemeente, dan de gemeentelijke kosten zijn voor deze
vereniging. Minimaal blijft de erfpacht gehandhaafd, die de vereniging aan de gemeente betaalt
voor de overgang naar marktconforme erfpachtprijzen.De gebruikelijke indexeringen worden wel
toegepast.
c. de verenigingen de eerste 5 jaren (t/m 2014) een compensatie verlenen in de meer te betalen
canon.
d. deze compensatie voor het 1e jaar 2010 bepalen op 80% van de meer te betalen canon, het 2e
jaar op 60% en het 3e jaar op 40%, het 4e jaar op 20% en het 5e jaar op 10%. Vanaf 2015 zullen
ze dan de volledig door hen te betalen canon, zoals vermeld onder a., moeten opbrengen zonder
enige vorm van compensatie.
e. Vanaf 2015 wordt om de 5 jaar hernieuwd door het college besloten omtrent een eventuele
verandering van de canon.
De vraag, die beantwoord dient te worden, is wat er gebeurd met de extra ontvangsten, die bij de
gemeente binnenkomen als gevolg van het overgaan tot marktconforme huur- en erfpachtprijzen.
Omdat het hier gaat om meerontvangsten m.b.t. sport is het alleszins te verdedigen dat deze
meerontvangsten dan ook ten goede komen aan de sport.
Voorstel
De meerontvangsten als gevolg van het overgaan naar marktconforme huur en erfpachtprijzen voor
de sportvoorzieningen, aanwenden binnen de sport, bv. Achterstallig onderhoud of nieuwe
investeringen.
3. Zelfwerkzaamheid
Over het algemeen wordt er bij de verenigingen veel aan zelfwerkzaamheid gedaan.
Dat dient ook te worden gestimuleerd. Het beleid tot nu toe is dat de gemeente, om de
zelfwerkzaamheid te stimuleren, de materiaalkosten vergoedt, die de verenigingen maken m.b.t. de
zgn. natte ruimten.
Deze omschrijving is tot nu toe niet helder gedefinieerd.
Daarom is in hoofdstuk 9 een voorstel geformuleerd om hier voor de toekomst duidelijkheid in te
scheppen.

8.3 Binnensport
In de gemeente zijn de volgende gymnastiekzalen, sportzalen en sporthal.
In Heerde de gymnastieklokalen aan de Schotkamp en de Roggeweg en verder de sporthal De
Faberhal.
In Veessen is de sportzaal De Noord en in Wapenveld de sportzaal ’t Olde Veld.
Het bewegingsonderwijs voor scholen wordt in principe in deze zalen aangeboden conform de regels
die hiervoor vanuit het ministerie worden aangegeven.
Het gaat dan om 1,5 klokuur per week bewegingsonderwijs voor de groepen in de leeftijd van 6-12
jaar.
De kosten, die ten behoeve van deze accommodaties worden gemaakt, zijn met name de
kapitaallasten van investeringen, de onderhoudskosten van de accommodaties en de kosten van het
gemeentelijk personeel, die gemaakt worden voor toezicht etc.
Deze kosten, op basis van de begroting 2009, zijn per accommodatie en daarna per gebruiker in
beeld gebracht in bijlage 1.
Ook zijn de te betalen huren in beeld gebracht.
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Dit levert zo een duidelijk beeld op qua dekkingspercentage. Dit varieert nogal per
accommodatie/gebruiker.
Voor de helderheid is het dekkingspercentage weergegeven op basis van de totale uitgaven en
inclusief en exclusief het gymnastiekonderwijs (=binnensport) van het basisonderwijs.
Onderstaande cijfers zijn op basis van de begroting 2009.
Accommodatie

Kosten

Baten

Dekkingspercentage Dekkingspercentage
incl. onderwijs
binnensport
7,45
14,75
11,27
15,11
16,49
22,19
8,83
12,91

Roggeweg
Schotkamp
Faberhal
Sportzaal W’veld
(excl. tennishal)
Gymzaal De Noord
Zwolseweg 29
Vined
TOTALEN

78.572
76.688
220.189
140.947

5.850
8.640
36.300
12.440

96.282
14.493

4.450
1.180

4,62
-

6,15
8,14

627.171

68.860

10,98

16,04

Zwembad

637.095

353.790

55,53

Om het totaalbeeld qua binnensport compleet te krijgen zijn ook de uitgaven en baten van het
zwembad weergegeven.
Omdat rond het zwembad de discussie rond de privatisering speelt wordt daar in deze nota niet
verder op ingegaan.
Uit het bovenstaande blijkt dat de het kostendekkingspercentage m.b.t. de binnensport nogal
varieert per accommodatie.
In drie gevallen varieert deze tussen de 13 en 15%. Dit is redelijk vergelijkbaar met de buitensport,
waar het merendeel een dekkingspercentage tussen de 12 en 15% heeft.
Voorstel
Gelet op de diversiteit van de verenigingen en het ontstaan van kosten/baten is uniformiteit in het
(maximale) dekkingspercentage niet haalbaar.
Ter verduidelijking zijn onderstaand de gehanteerde tarieven bijgevoegd,zoals deze gelden vanaf 1
januari 2009.
Sportparken Molenbeek, Monnikenbos, Eeuwlanden en De Noord
Per jaar per terrein € 2.348,-Roggeweg en Schotkampseweg te Heerde en “de Noord” te Veessen:
Per uur of gedeelte van een uur € 7,95
Sportzaal Wapenveld:
Halve zaal per uur of gedeelte van een uur € 7,95
Hele zaal per uur of gedeelte van een uur € 15,95
Podium en de bijzaal in “de Noord” te Veessen:
Per uur of gedeelte van een uur € 3,95
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Burgemeester Faberhal:
maandag t/m vrijdag

1/3 sporthal
2/3 sporthal
gehele sporthal

verenigingen/instellingen/
bedrijven en personen in
de gemeente Heerde:
€ 11,90 p.u.
€ 23,50 p.u.
€ 33,55 p.u.

verenigingen/instellingen/
bedrijven en personen buiten
de gemeente Heerde:
€ 14,40 p.u.
€ 28,65 p.u.
€ 41,10 p.u.

zaterdag en zondag
1/3 sporthal
2/3 sporthal
gehele sporthal

€ 14,40 p.u.
€ 28,65 p.u.
€ 41,10 p.u.

€ 17,90 p.u.
€ 33,85 p.u.
€ 48,80 p.u.

De gemeente hanteert verschillende tarieven voor verenigingen/instellingen/bedrijven en personen
van binnen en buiten de gemeente bij gebruik van de Faberhal.
Voor de andere accommodatie geldt dit niet.
In de praktijk wordt nl. 95% van de accommodaties verhuurd aan verenigingen etc. uit de
gemeente Heerde.
Afspraken m.b.t. verhuur
Het kan voorkomen dat verschillende verenigingen etc. op een en hetzelfde tijdstip gebruik willen
maken van een accommodatie.
Het is dan ook goed hier prioritering in aan te brengen.
Voorstel
a. de accommodaties worden overdag in eerste instantie verhuurd aan het gymnastiekonderwijs
t.b.v. de basisscholen, daarna de plaatselijke sportverenigingen etc. en daarna de verenigingen
etc. van buiten de gemeente, waarbij de maatschappelijke verenigingen etc. voor de commerciële
gaan.
b. het avondgebruik (na 18.00 uur) is in eerste instantie voor de plaatselijke verenigingen etc.,
waarbij de maatschappelijke verenigingen etc. voor de commerciële gaan en daarna pas voor de
verenigingen etc. van buiten de gemeente.
c. Bij verhuur aan evenementen, die door derden worden georganiseerd, wordt vanaf 2010 een
borgsom gevraagd van € 250,--. (bv Rabo Night of the Proms)
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9 Financiering
Het is noodzakelijk dat eerst de nulmeting, de jaarplannen/beheersplannen en de
meerjarenonderhoudsplanning voor alle buitensportaccommodaties wordt opgesteld.
De uitkomsten hiervan zullen daarna worden uitgewerkt, zodat inzichtelijk is wat e.e.a.
financieel betekent voor de verenigingen dan wel de gemeente.
Daarna zal over dit hoofdstuk 9 een besluit moeten worden genomen, omdat dan ook
goed kan worden bezien wat de besluiten voor financiële gevolgen hebben voor zowel
gemeente als vereniging.
Hierbij zal informatie voorhanden zijn van het sportbeleid van de omliggende gemeenten
(Epe, Hattem en Oldebroek).
M.a.w. de raad zal over dit hoofdstuk pas een besluit nemen als de uitkomsten van de
nulmeting en de meerjarenonderhoudsplanning, die eind 2009 zullen worden opgesteld,
zijn uitgewerkt.

Er zijn zoals hiervoor al aangegeven duidelijke afspraken gemaakt –of deze worden binnenkort
gemaakt- over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeente en de diverse verenigingen.
Het is goed in deze nota aan te geven wanneer en waarvoor in principe een beroep op de gemeente
kan worden gedaan voor de financiering van een bepaalde voorziening.
Dit beleid zal dan ook moeten gelden voor verenigingen, die een eigen accommodatie beheren en
instandhouden. Tot nu toe is daarvoor nl. geen beleid op papier gezet.
Uiteraard dient de raad daarover ten allen tijde een beslissing te nemen. Hiermee wordt bedoeld dat
de raad aangeeft of ze de betreffende investering geheel of gedeeltelijk wil financieren.
De financiering waar in dit hoofdstuk over wordt gesproken heeft betrekking op de volgende
voorzieningen:
-velden en banen/parabolische piste. Hieronder vallen dus ook de zgn. buitenpaardenbakken.
E.e.a. is dan incl. verlichting, hekwerken en beregeningsinstallaties.
-kleedruimten van alle gesubsidieerde sportverenigingen.
-zgn. natte ruimten.
Hieronder vallen voor de duidelijkheid dus niet de kantines van de gesubsidieerde
sportverenigingen.
Investeringen m.b.t. de kantines zijn voor rekening van de verenigingen zelf.
Natte ruimte
Over het algemeen wordt er bij de verenigingen veel aan zelfwerkzaamheid gedaan.
Dat dient ook te worden gestimuleerd. Het beleid tot nu toe is dat de gemeente, om de
zelfwerkzaamheid
te stimuleren, de materiaalkosten vergoed, die de verenigingen maken m.b.t. de zgn. natte ruimten.
Deze omschrijving is tot nu toe niet helder gedefinieerd.
Voorstel
a. onder natte ruimten worden verstaan, de toiletten zowel in de kleedruimten als in het
kantine- gedeelte, de douchegedeelten en de benodigde kleedruimten en gangen, die daarbij
horen. (dus niet massageruimten, balhokken etc.). Met andere woorden de natte ruimten
betreffen het inpandige gebeuren.
b. de materiaalkosten voor de zgn. natte ruimten vergoeden aan de verenigingen als ze
daarvoor zelfwerkzaamheid verrichten.
c. onder materiaalkosten worden niet verstaan de technische installaties, die nodig zijn om het
kantine gedeelte van energie en warmwater te voorzien. Indien de technische installatie
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zowel voor de kleedruimten als voor het kantine gedeelte is dan worden de kosten gedeeld
op basis van 50% gemeente en 50% vereniging;
d. de verenigingen dienen voor 1 april van een jaar aan te geven dat ze het jaar erop dit willen
realiseren. Dit i.v.m. begrotingscyclus van de gemeente;
e. bij calamiteiten (bv. plotselinge vervanging van de cv-ketel) zal over het bovenstaande nader
overleg moeten plaatsvinden tussen gemeente en vereniging.
f. Uitpandige aanpassingen (bv. vervangen dakbedekking boven natte ruimten) vallen hier dus
niet onder.
Onderstaand wordt aangegeven in welke gevallen een beroep op de gemeente kan worden gedaan.
Voorstel
1. Er kan een beroep worden gedaan op (gedeeltelijke) financiering van een investering door de
gemeente, als er sprake is van:
a. autonome ontwikkelingen, zoals bv. groei bevolking en realisering van nieuwbouwwijken.
b. toename van het ledental waardoor uitbreiding van een accommodatie structureel nodig is.
c. veranderende vraag naar sportvoorzieningen.
d. instandhouden van bestaande accommodaties.
2. de raad bepaalt of de financiering geheel dan wel gedeeltelijk zal plaatsvinden.
Zie ad 2.
3. het bovenstaande geldt ook voor verenigingen, die een eigen accommodatie beheren en
instandhouden.
ad. 1a.
Hiervoor dient een goed onderbouwd plan te worden ingediend. Vervolgens is het de vraag of de
raad bereid is hiervoor extra gelden vrij te maken binnen de begroting. In dit geval gaat het dan nl.
om zowel kapitaallasten als (gedeeltelijke) exploitatielasten (bv onderhoud extra veld), die daaruit
voortvloeien.
ad. 1b.
In het kader van het faciliteren van voorzieningen kan het gebeuren dat een vereniging een beroep
doet op uitbreiding van de accommodatie.
Dan zal een besluit moeten worden genomen of daar (investerings)gelden voor beschikbaar worden
gesteld dan wel dat eerst gekeken wordt naar leegstaande accommodaties dan wel oud voor nieuw
beleid wordt ingeruild.
De betreffende vereniging zal wel moeten aantonen dat de uitbreiding structureel nodig is.
ad.1c.
Hiervoor geldt hetzelfde als onder b. Ook in een dergelijk geval zal bestuurlijk gekozen moeten
worden: of extra gelden vrijmaken of oud voor nieuw beleid.
ad.1d.
Hierbij valt te denken aan vervangingsinvesteringen/renovatieachtige activiteiten.
Vervangingsinvestering: Hiermee wordt bedoeld de kosten, die nodig zijn om een veld etc. in zijn
geheel te vervangen.
Renovatieachtige investering: Hierbij moeten we denken aan het zgn groot onderhoud. Dit
onderhoud wordt gepleegd om de levensduur van een veld etc. te verlengen.
Hieruit vloeien weer kapitaallasten voort, die een extra uitgaaf betekenen en binnen de
gemeentebegroting moeten worden opgenomen. Tenzij andere kosten kunnen worden verlaagd (bv.
onderhoudskosten) of inkomsten kunnen worden verhoogd.
Bij terugloop van ledenaantallen zal in goed overleg met de betreffende vereniging worden bekeken
of en in welke mate de accommodatie in stand moet worden gehouden en wat de bijdrage van de
gemeente daarin zal zijn.
Dit uiteraard weer ter bepaling door de raad.
Bijlage 3: 11-11-2009

Daarnaast zal in de jaarlijks vast te stellen Perspectiefnota een inflatiepercentage moeten worden
bepaald om de stijgende exploitatiekosten op te kunnen vangen van die accommodaties waar de
gemeente (mede)eigenaar van is. Alleen op deze wijze kunnen de accommodaties in een goede
staat van onderhoud worden gehouden.
Ad 2.
Omdat de raad het budgetrecht heeft bepaalt zij of een investering al dan niet volledig door de
gemeente wordt betaald.
Om misverstanden te voorkomen worden de volgende criteria voorgesteld, die als uitgangspunt
dienen:
Voorstel
a. Als de gemeente initiatiefnemer is dan betaalt de gemeente de volledige investeringskosten van
de eerste aanleg.
Van vervangings-/renovatieachtige activiteiten neemt de gemeente 1/3 deel van de
investeringskosten voor haar rekening. Dit alleen als de vereniging voldoende onderhoud heeft
gepleegd in de loop der jaren en het gaat om dezelfde soort van ondergrond. De vereniging
bekostigt dan zelf 2/3 deel.
b. Als een vereniging het aantal velden/banen moet uitbreiden o.g.v. landelijke planningsnormen
betaalt de gemeente ook 100% van de investeringskosten
Bij vervanging/renovatie van de velden/baan betaalt de gemeente weer 1/3 deel en de vereniging
2/3 deel. De gemeente betaalt dan het 1/3 deel van de kosten uitgaande van dezelfde soort
ondergrond. (zie onder d.)
c. De gemeenteraad is bevoegd ieder verzoek op zijn eigen waarde te beoordelen en evt. van punt
a en b af te wijken.
d. Wenst een vereniging een veld/baan te vervangen door een andere ondergrond om hen
moverende redenen dan zal de raad een dergelijk verzoek afzonderlijk behandelen, waarbij dan
rekening zal worden gehouden met het gestelde onder b..
Ad 3
Tot nu toe is er geen beleid voor verenigingen, die een eigen accommodatie beheren en
instandhouden.
Dit geeft bij hen een gevoel van rechtsongelijkheid. Dit is begrijpelijk.
Voorstel
Daarom wordt voorgesteld het bovenstaande beleid te laten gelden voor alle verenigingen, die onder
de criteria van deze nota vallen.
Meerjareninvesteringsplan
Het bovenstaande zal behoorlijke gevolgen hebben voor de begroting van de gemeente Heerde.
Op dit moment kunnen de financiële consequenties van het vorenstaande nog niet worden
aangegeven.
Daarom is het goed, zoals hiervoor in de nota al is aangegeven, meerjarenonderhoudsplanningen te
hebben van alle verenigingen, zodat er een gedegen meerjareninvesteringsplan kan worden
opgesteld en zo de gevolgen voor de begroting van de gemeente in kaart kunnen worden gebracht.
Dit zal na vaststelling van deze nota dan ook een van de eerste zaken zijn, die op worden gepakt.

Bijlage 3: 11-11-2009
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Bijlage 1

Overzicht sportaccommodaties
- Financieel overzicht
- Afspraken onderhoud

Bijlage 3: 11-11-2009

Overzicht sportaccommodaties
Naam

MOLENBEEK/VV HEERDE

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering

1.549
960
662
3.171

Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden

39.589
400
560
354
373
154
1.451
42.882

Erfpacht

6.960
6.960

Interne doorberekeningen
personeel etc.

12.846
12.846
65.858

Kapitaallasten
Investeringen

1.781
1.781
1.781

Totaal uitgaven

Baten

Huur vv Heerde
Huur Skeelerclub Oost Veluwe
Huur AV De Gemzen
Overige opbrengsten
Totaal ontvangsten

67.639

9.600
9.600
58.039

Bijlage 3: 11-11-2009

Dekkingspercentage

Taakstellende
bezuiniging

Opmerking

Bijlage 3: 11-11-2009

14,19

10.437

Kosten Molenbeek zoveel mogelijk toegerekend aan de betreffende
vereniging.
Niet direct toerekenbare kosten verdeeld op basis van aantal velden
dat
wordt gehuurd van de gemeente.

Overzicht sportaccommodaties
Naam

MOLENBEEK/AV DE GEMZEN

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering

774
480
331
1.585

Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden

19.794
199
280
177
187
77
726
21.440

Erfpacht

3.480
3.480

Interne doorberekeningen personeel

3.210
3.210
29.716

Kapitaallasten
Investeringen

43.572
43.572
43.572

Totaal uitgaven

Baten

Huur vv Heerde
Huur Skeelerclub Oost Veluwe
Huur AV De Gemzen
Overige opbrengsten

73.288

4.800
-

Totaal ontvangsten

4.800
68.488

Dekkingspercentage

Bijlage 3: 11-11-2009

6,55

Opmerking

Bijlage 3: 11-11-2009

Kosten Molenbeek zoveel mogelijk toegerekend aan de betreffende vereniging.
Niet direct toerekenbare kosten verdeeld op basis van aantal velden dat
wordt gehuurd van de gemeente.

Overzicht sportaccommodaties
Naam

MOLENBEEK/SKEELERCLUB

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering

387
450
837

Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden

9.897
89
39
363
10.388

Erfpacht

1.740
1.740

Interne doorberekeningen personeel etc.

12.965

Kapitaallasten
Investeringen

8.396
8.396
8.396
21.361

Totaal uitgaven

Baten

Huur vv Heerde
Huur Skeelerclub Oost Veluwe
Huur AV De Gemzen
Overige opbrengsten

2.400
-

Totaal ontvangsten

2.400
18.961

Dekkingspercentage

Bijlage 3: 11-11-2009

11,24

Opmerking

Bijlage 3: 11-11-2009

Kosten Molenbeek zoveel mogelijk toegerekend aan de betreffende vereniging.
Niet direct toerekenbare kosten verdeeld op basis van aantal velden dat
wordt gehuurd van de gemeente.

Overzicht sportaccommodaties
Naam

EEUWLANDEN/SEH

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering

2.130
50
1.311
3.491

Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden

44.060
480
300
300
270
560
1.360
47.330

Interne doorberekeningen personeel etc.

12.846
12.846
63.667

Kapitaallasten
Investeringen

7.733
7.733
7.733
71.400

Totaal uitgaven

Baten

Huur SEH

Overige opbrengsten

9.600

-

Totaal ontvangsten

9.600
61.800

Dekkingspercentage

Bijlage 3: 11-11-2009

13,45

Naam

MONNIKENBOS/WZC

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering

720
661
1.790
3.171

Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden

33.214
320
200
200
180
373
905
35.392

Interne doorberekeningen
personeel etc.

12.846
12.846
51.409

Kapitaallasten
Investeringen

8.270
8.270
8.270
59.679

Totaal uitgaven

Baten

Huur WZC
Overige opbrengsten

9.600
-

Totaal ontvangsten

9.600
50.079

Dekkingspercentage

Taakstellende bezuiniging
Bijlage 3: 11-11-2009

16,09

10.437

Overzicht sportaccommodaties
Naam

MONNIKENBOS/WAPENVELD

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering

360
330
895
1.585

Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden

15.590
160
100
100
90
187
454
16.681

Interne doorberekeningen
personeel etc.

6.423
6.423

Kapitaallasten
Investeringen

6.880
6.880

Totaal uitgaven

Baten

Huur WZC
Overige opbrengsten

31.569

4.800
-

Totaal ontvangsten

4.800

26.769

Dekkingspercentage
Taakstellende bezuiniging

Bijlage 3: 11-11-2009

15,20
10.437

Overzicht sportaccommodaties
Naam

MONNIKENBOS/IJSBAAN

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden

1.730
110

110
1.950

1.950

Kapitaallasten
Investeringen

-

Totaal uitgaven

Baten

Huur IJsbaan
Overige opbrengsten

1.950

270
-

Totaal ontvangsten

270
1.680

Dekkingspercentage

Bijlage 3: 11-11-2009

13,85

Overzicht sportaccommodaties
Naam

MONNIKENBOS/WAPENVELDS GERIJ

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Onderhoud velden:
-Felua (incl. parkeerplaats)
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden

4.067

4.067
Verstrekte subsidie
o.b.v. voorschot 2008

130
130
4.197

Kapitaallasten
Investeringen

-

Totaal uitgaven

Baten

Huur Wapenvelds Gerij
Overige opbrengsten

4.197

870
-

Totaal ontvangsten

870
3.327

Dekkingspercentage

Bijlage 3: 11-11-2009

20,73

Overzicht sportaccommodaties
Naam

DE NOORD/VEVO

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering

1.420
1.420

Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-waterverbruik
-inboeten
-derden

18.000
400
270
220
210
430
210
580
20.320

Interne doorberekeningen personeel etc.

6.423
6.423

Kapitaallasten
Investeringen

2.133
2.133

Totaal uitgaven

Baten

Huur vv Heerde
Overige opbrengsten

30.296

3.600
-

Totaal ontvangsten

3.600
26.696

Dekkingspercentage

Bijlage 3: 11-11-2009

11,88

Overzicht sportaccommodaties
Naam

HORSTHOEKRUITERS

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Onderhoud velden:
-Felua (incl. parkeerplaats)
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden
-

Kapitaallasten (grondaankoop)
Investeringen

1.558
1.558

Totaal uitgaven

1.558

Baten

Totaal ontvangsten
1.558

Dekkingspercentage

Bijlage 3: 11-11-2009

0,00

Overzicht sportaccommodaties
Naam

TVWAPENVELD

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden
-

Kapitaallasten
Investeringen

533
533
533

Totaal uitgaven

Baten

Erfpacht

533

572

Totaal ontvangsten

572
39-

Dekkingspercentage

Bijlage 3: 11-11-2009

107,32

Overzicht sportaccommodaties
Naam

GYMZAAL ROGGEWEG

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Energieverbruik
Waterverbruik
Schoonmaakkosten
Ledigen containers
Telefoonkosten

14.430
1.100
307
6.370
480
220
320
23.227

Personeel gem. Heerde (div. afdelingen)
Personeel gem. Heerde (Ruimte binnen)

38.705
2.692
41.397

Kapitaallasten
Investeringen

11.987
300
12.287

76.911

Totaal uitgaven

Baten

Huren: diverse gebruikers
-Pegasus
9 uur
-Funky Factory
4,25 uur
-Bintwerk
1 uur
-dhr. Scholten
1,5 uur

5.850

Totaal ontvangsten

5.850
71.061

Obv kosten Obv totaal
plaats begr. van de
2009.
uitgaven

Verdeling kosten

Bijlage 3: 11-11-2009

Openbaar onderwijs
Bijzonder basisonderwijs
Binnensport

7.161
12.013
18.712

14.537
24.387
39.648

37.886

Dekkingspercentage -incl. onderwijs
-alleen binnensport

15,44
31,26

78.572

7,45
14,75

NB: Kostenplaats 2009 is excl. telefoonkosten, personeel gem Heerde (div.afdelingen) en verstrekt
subsidie obv voorschot 2008.

Bijlage 3: 11-11-2009

Overzicht sportaccommodaties
Naam

GYMZAAL SCHOTKAMP

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Energieverbruik
Waterverbruik
Schoonmaakkosten
Ledigen containers
Toevoeging voorziening onderhoud
Telefoonkosten

13.890
1.680
384
5.930
880
15.240
210
10.300
320
48.834

Personeel gem. Heerde (div. afdelingen)
Personeel gem. Heerde (Ruimte binnen)

6.391
2.692
9.083

Kapitaallasten
Investeringen

13.399
250
13.649

Totaal uitgaven

Baten

Huren: diverse gebruikers
-Pegasus
27,75 uur
-diversen
3,5 uur
-Mw de Wilde
-dhr. Scholten
1,5 uur

71.566

8.640

Totaal ontvangsten

8.640
62.926

Obv kosten Obv totaal
plaats begr. van de
2009.
uitgaven

Verdeling kosten

Bijlage 3: 11-11-2009

Openbaar onderwijs
Bijzonder basisonderwijs

17.688

19.518

Binnensport

Dekkingspercentage -incl. onderwijs
-alleen binnensport

47.167
64.855

13,32
18,32

57.170
76.688

11,27
15,11

NB: Kostenplaats 2009 is excl. telefoonkosten, personeel gem Heerde (div.afdelingen) en verstrekt
subsidie obv voorschot 2008.

Bijlage 3: 11-11-2009

Naam

GYMZAAL WAPENVELD

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Energieverbruik
Waterverbruik
Schoonmaakkosten
Ledigen containers
Beheerskosten
Toevoeging voorziening onderhoud
Telefoonkosten

19.900
3.100
4.073
10.590
480
1.350
530
7.560
14.950
320
62.853

Personeel gem. Heerde (div. afdelingen)
Personeel gem. Heerde (Ruimte/bedr.v)

6.393
62.408
68.801

Kapitaallasten
Investeringen

6.483
400
6.883

Totaal uitgaven

Baten

Huren: diverse gebruikers
-Gymvereniging
11
uur
-Volleybal PSH
10,5 uur
-diversen
7,5 uur

138.537

12.440

Totaal ontvangsten

12.440
126.097

Obv kosten Obv totaal
plaats begr. van de
2009.
uitgaven

Verdeling kosten

Bijlage 3: 11-11-2009

Openbaar onderwijs
Bijzonder basisonderwijs
Binnensport

18.273
24.146
89.405

19.203
25.375
96.369

131.824

Dekkingspercentage -incl. onderwijs
-alleen binnensport

9,44
13,91

140.947

8,83
12,91

NB: Kostenplaats 2009 is excl. telefoonkosten, personeel gem Heerde (div.afdelingen) en verstrekt
subsidie obv voorschot 2008.

Bijlage 3: 11-11-2009

Naam

GYMZAAL DE NOORD

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Energieverbruik
Waterverbruik
Schoonmaakkosten
Ledigen containers
Bijwonen vergaderingen
Toevoeging voorziening onderhoud
Telefoonkosten

22.400
2.750
1.363
10.030
730
7.800
870
2.080
12.400
320
60.743

Personeel gem. Heerde (div. afdelingen)
Personeel gem. Heerde (Ruimte/bedr.v)

6.229
4.615
10.844

Kapitaallasten
Investeringen

18.292
750
19.042

90.629

Totaal uitgaven

Baten

Huren: diverse gebruikers
-Pegasus
1 uur
-Topido
1,5 uur
-Vivo muziekver.
14,5 uur
-diversen
8,5 uur

4.450

Totaal ontvangsten

4.450
86.179

Obv kosten Obv totaal
plaats begr. van de
2009.
uitgaven

Verdeling kosten

Bijlage 3: 11-11-2009

Openbaar onderwijs
Bijzonder basisonderwijs
Binnensport

9.728
11.118
63.234

11.140
12.732
72.410

84.080

Dekkingspercentage -incl. onderwijs
-alleen binnensport

5,29
7,04

96.282

4,62
6,15

NB: Kostenplaats 2009 is excl. telefoonkosten, personeel gem Heerde (div.afdelingen) en verstrekt
subsidie obv voorschot 2008.

Bijlage 3: 11-11-2009

Overzicht sportaccommodaties
Naam

FABERHAL

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Energieverbruik
Waterverbruik
Schoonmaakkosten (pers. Gem)
Ledigen containers
Beheerskosten
Toevoeging voorziening onderhoud
Telefoonkosten

30.340
4.190
4.273
23.840
660
1.250
11.930
2.100
320
78.903

Personeel gem. Heerde (div. afdelingen)
Personeel gem. Heerde (Ruimte/bedr.v)

73.392
14.615
88.007

Kapitaallasten
Investeringen

44.424
1.900
46.324

213.234

Totaal uitgaven

Baten

Huren: diverse gebruikers
-opbrengst reclame
-Pegasus
1 uur
-HEC
31 uur
-HBC
21 uur
-diversen
16 uur

35.000
1.300

Totaal ontvangsten

36.300
176.934

Obv kosten Obv totaal
plaats begr. van de
2009.
uitgaven

Verdeling kosten

Bijlage 3: 11-11-2009

Openbaar onderwijs
Bijzonder basisonderwijs

17.084
19.932

26.110
30.461

Binnensport

Dekkingspercentage -incl. onderwijs
-alleen binnensport

102.506
139.522

26,02
35,41

163.612
220.183

16,49
22,19

NB: Kostenplaats 2009 is excl. telefoonkosten, personeel gem Heerde (div.afdelingen) en verstrekt
subsidie obv voorschot 2008.

Bijlage 3: 11-11-2009

Overzicht sportaccommodaties
Naam

ZWOLSEWEG 29 (TTVINED)

Uitgaven

Diverse onderhoudsuitgaven
doorberekend vanaf kostenplaats
Zwolseweg

13.998

13.998

-

-

Totaal uitgaven

Baten

Huur TTVined

13.998

1.180

Totaal ontvangsten

1.180
12.818

Dekkingspercentage

8,43

NB: de € 13.998 betreft de verdeling van alle gemeentelijke onderhoudsuitgaven m.b.t. pand
Zwolseweg 29. Betreft o.a. onderhoud, gas, water, electra etc.

Bijlage 3: 11-11-2009

Overzicht sportaccommodaties
Naam

HLTC

Uitgaven

Algemeen onderhoud
Gemeentelijke belastingen
Brandverzekering
Onderhoud velden:
-Felua
-beregeningsinstallatie
-onderhoud verlichting
-onderhoud afrastering
-onderhoud verhardingen
-inboeten
-derden
-

Kapitaallasten
Investeringen

492
492
492
492

Totaal uitgaven

Baten

Totaal ontvangsten

492

Dekkingspercentage

Bijlage 3: 11-11-2009

0,00

IJsbaan Wapenveld
Gemeente

: Hekwerk
Gras maaien/bijhouden (enkele keren per jaar)
Zorgt voor water op de baan

Vereniging

: Kantine/clubgebouw
Verlichting is verantwoordelijkheid van de vereniging.

Gemeente pompt de baan vol water via de beregeningsinstallatie van de sportvelden. Komt voor
rekening gemeente qua electriciteitskosten.
Moet wel worden verrekend met de ijsbaan.
Op Monnikenbos staat de electrameter van de gemeente. Dhr. J. van Bemmel of zijn opvolger dient
2x per jaar de meterstand te bekijken, nl. in oktober en maart. Dan kan het verbruik voor de ijsbaan
worden bepaald en bij hen in rekening worden gebracht.
De baan is lek. Betekent dat er water moet worden bijgepompt. Eigenlijk zou de baan moeten
worden vervangen.
NB: De ijsbaan in Heerde heeft de gemeente geen bemoeienis mee. Ook niet in andere plaatsen.
Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

M. Leurink.

F. Dijkstra.

Bijlage 3: 11-11-2009

Tennisverenigingen
Heeft gemeente geen bemoeienis mee.
TV Wapenveld: Erfpachtovereenkomst mee afgesloten. Verder geen onderhoudsverplichtingen
vanuit de gemeente.
HLTC: Het terrein, dat de HLTC gebruikt is in eigendom van de vereniging en wordt ook door hen
zelf onderhouden.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.

Bijlage 3: 11-11-2009

Motorcrossbaan en hondenclubs
Geen bemoeienis van de gemeente.
Wel dienen de verenigingen bij het hakken van bomen contact op te nemen met de bosbeheerder,
dhr. P. Horstman.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.

Bijlage 3: 11-11-2009

Menvereniging Wapenveld
Doen alles zelf. Alleen de gemeente doet het groen/beplanting.
Gebouwen/keet voor rekening menvereniging. Incl. onderhoud veld.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.

Bijlage 3: 11-11-2009

Horsthoekruiters
De Horsthoekruiters hebben het door hen gebruikte terrein in erfpachtgebruik.
De gemeente heeft daar verder qua onderhoud etc. geen enkele bemoeienis mee.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.

Bijlage 3: 11-11-2009

Schaapskooiruiters
De Schaapskooiruiters hebben het door hen gebruikte terrein in erfpacht.
De gemeente heeft daar verder qua onderhoud etc. geen enkele bemoeienis mee.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.

Bijlage 3: 11-11-2009

Gymlokalen/sporthallen
In principe vervangt de gemeente de schoolmaterialen/materialen die normaliter in een gymzaal
aanwezig dienen te zijn.
Gebruikersspecifieke zaken dienen door de verenigingen/gebruikers zelf te worden vervangen.
M.b.t. Pegasus: Er dienen goede afspraken te worden gemaakt wie vervanging van welke spullen die
Pegasus nodig heeft betaald.
Tot nu toe is dat blijkbaar niet goed afgeregeld.
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Atletiekver. De Gemzen
Eigendomssituatie: -Zowel het clubgebouw als de opslagruimte zijn eigendom van
de vereniging.
Felua

: -Maait en onderhoud het binnenveld en omliggende terreingedeelte
-Blaast enkele malen per week het blad van de baan. Is afhankelijk van de
de hoeveelheid blad/eikels/bloeisel etc.
De vereniging heeft een bladblazer voor de “tussendoortjes”.
-Goot langs de baan: Houdt Felua schoon. (1 a 2 x per jaar)
-Beplanting: Snoeiwerk verrichten

Baan

: -Onderhoud en vervanging: Gemeente of derden in opdracht van de
gemeente. Hiervoor zal een meerjarig onderhoudsplan moeten worden
opgesteld waarin e.e.a. wordt opgenomen.

Riolering

: -Recentelijk zijn er problemen geweest met de afvoer van zowel het
vuilwater- als het regenwatersysteem behorend bij de riolering.
Gebleken is dat de systemen binnen het complex/terrein niet deugdelijk
zijn aangelegd. Er zijn ook vraagtekens bij de capaciteit en werking van
het regenwatersysteem.
Het huidige systeem is aangelegd door de vereniging zelf. Bij problemen wordt de gemeente betrokken.
De gemeente is echter niet betrokken geweest bij de aanleg. Het is ook
niet meer na te gaan hoe e.e.a. is aangesloten en of dit voldoet.
De verantwoording voor de riolering binnen het complex/terrein rust
dan ook bij de vereniging zelf.

Toestellen:
-2 Zandbakken

: -Vervangen zand: Rekening gemeente.

-2 Hoogspring en
Polsstok
: -eerste aanschaf heeft gemeente betaald. Vervanging kussens/staanders/
en beschermingsoverkapping voor rekening vereniging, vlonders voor
rekening vereniging. Is altijd al zo geweest.
-Discuskooi

: -Onderhoud/vervanging kogelstootring en kunstgras in discuskooi:
gemeente.

-Kogelstootplaats : -Onderhoud voor rekening gemeente
Overige
Materialen
Belijning
Verlichting

: -Gebruiksmaterialen: Vereniging
: -voor rekening vereniging (Net als voetbal). Betreft ook herbelijnen van
de baan.
: -Net als bij voetbalvereniging: Bij vervanging van de lampen/masten:
Maximaal 2 per jaar voor rekening gemeente. .

Onderhoudsplan

: er is een meerjarenplanning voor sec de baan aanwezig bij de gemeente.
Is nog niet financieel vertaald binnen de gemeente.

Keuring baan

: Door AtletiekUnie; mbt voldoen aan de wedstrijdeisen: rekening
vereniging.

Aldus overeengekomen d.d.
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het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,
F. Dijkstra.
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Monnikenbos (nb: voor wzc geldt dit niet voor veld 4, worden aparte afspraken
over gemaakt)
Maaien/bemesten/
rollen/beregenen/
prikken/blad
verwijderen
: Felua
Belijning
: Felua : Inbranden eenmaal per jaar aan begin seizoen
Vereniging: belijning. Houdt dit gedurende seizoen zelf bij.
Velden
: (Groot) onderhoud/vervanging/inzaaien: Felua/rekening gemeente
Groen/beplanting
: Felua houdt dit bij.
Doel/Netten
: Vervangen totaal doel (incl. net) doet de gemeente.
Onderhoud doel (witten/schoonmaken) nieuwe haken, nieuwe
onderdelen ook voor rekening gemeente.
Tussentijdse vervanging net: rekening vereniging
Oefendoelen zijn voor rekening vereniging
Cornervlaggen
: -Vervangen: vereniging
-Na de wedstrijden cornervlaggen eruit halen: vereniging
Ballen
: Kosten voor rekening vereniging.
Balvangers
: Vervangen netten en balvanger: gemeente
Tegelpaden
: Herstraten tegelpaden: Gemeente levert materiaal (zand/tegels) en
vereniging legt e.e.a. aan in zelfwerkzaamheid. Hierover vindt altijd
overleg tussen gemeente en vereniging plaats.
Afrastering
: Veld en terrein: Rekening gemeente
Verlichting
: Lichtmasten trainingsveld: verv. 2 lichtmasten per vereniging voor
rekening gemeente per jaar
lampen: max 2 per jaar rekening gemeente
Lichtmasten speelveld: Zowel vervangen mast als lampen voor
rekening vereniging.
Dug-outs/kaartverkoophokjes
: Rekening vereniging
Sproeien (incl.alle
toebehoren, incl.
vervanging)
: -rekening gemeente
-electraverbruik: rekening vereniging. Zit wel op de meter van de
gemeente. Moet worden verrekend o.b.v. aantal velden dat de
betreffende verenigingen gebruiken. Gaat dan om verbruik april/
september. Dat registreert de gemeente (Jaap van Bemmel of zijn
opvolger).
Prullenbakken
: Gemeente, incl. vervanging.
Algemeen
: De vereniging zorgt dat de velden (zowel trainings- als wedstrijdvelden) na gebruik “schoon” zijn, dus alles eraf (doeltjes), netten
omhoog etc.
Dat geldt voor doordeweeks en de zaterdag.
Electra

: Sleutels van het electrahok zijn in bezit van vereniging.

Gebouwelijk
Kantine
: Alles rekening vereniging.
Vervangen bv CVInstallatie/ketel
: Gebeurt in overleg tussen vereniging en de gemeente (bouwkunde)
Riolering
: Idem
Vervangen/onderhoud
dak
: In overleg bepalen wie wat betaald.
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Kleedaccommodaties : Renovatie: In principe rekening gemeente. Wel wordt zelfwerkzaamheid verwacht.
Regulier onderhoud: Vereniging. Bij de gemeente is per vereniging
een potje van € 1.000 aanwezig waarvoor men
rekeningen kan indienen.

Electra
Op Monnikenbos heeft iedere vereniging zijn eigen aansluiting.
Electriciteit beregening is voor gemeente: Moet met verenigingen worden afgerekend.

Onderhoudsprogramma
Nog niet aanwezig voor gebouwen
Velden: -Eenmaal per 3 jaar NOC/NSF (ISASport) keuring: rekening gemeente. Betreft
grotere onderhoud, zoals evt. vervangen/renoveren velden, bemestingsadvies etc..
-Beheersplannen: In ontwikkeling. Meer gericht op dagelijkse onderhoud.

Aldus overeengekomen d.d.
namens het bestuur,
de secretaris,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

J. Nijmeijer

F. Dijkstra.
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Molenbeek (vv Heerde)
Maaien/bemesten/
rollen/beregenen/
prikken/blad
verwijderen
: Felua
Belijning
: Felua : Inbranden eenmaal per jaar aan begin seizoen
Vereniging: belijning. Houdt dit gedurende seizoen zelf bij.
Velden
: (Groot) onderhoud/vervanging/inzaaien: Felua/rekening gemeente
Groen/beplanting
: Felua houdt dit bij.
Doel/Netten
: Vervangen totaal doel (incl. net) doet de gemeente.
Onderhoud doel (witten/schoonmaken) nieuwe haken, nieuwe
onderdelen ook voor rekening gemeente.
Tussentijdse vervanging net: rekening vereniging
Oefendoelen zijn voor rekening vereniging
Cornervlaggen
: -Vervangen: vereniging
-Na de wedstrijden cornervlaggen eruit halen: vereniging
Ballen
: Kosten voor rekening vereniging.
Balvangers
: Vervangen netten en balvanger: gemeente
Tegelpaden
: Herstraten tegelpaden: Gemeente levert materiaal (zand/tegels) en
vereniging legt e.e.a. aan in zelfwerkzaamheid. Hierover vindt altijd
overleg tussen gemeente en vereniging plaats.
Afrastering
: Veld en terrein: Rekening gemeente
Dug-outs/kaartverkoophokjes
: rekening vereniging.
Verlichting
: Lichtmasten trainingsveld: verv. 2 lichtmasten per vereniging voor
rekening gemeente per jaar
lampen: max 2 per jaar rekening gemeente
Lichtmasten speelveld: Zowel vervangen mast als lampen voor
rekening vereniging.
Sproeien (incl.verv) : -rekening gemeente
-electraverbruik: rekening vereniging dmv tussenmeters.
Prullenbakken
: Gemeente, incl. vervanging.
Algemeen
: De vereniging zorgt dat de velden (zowel trainings- als wedstrijdvelden) na gebruik “schoon” zijn, dus alles eraf (doeltjes), netten
omhoog etc.
Dat geldt voor doordeweeks en de zaterdag.
Gebouwelijk
Kantine
: Alles rekening vereniging.
Vervangen bv CVInstallatie/ketel
: In overleg vereniging/gemeente wie wat betaalt. (bouwkunde)
Riolering
: Idem
Vervangen/onderhoud
dak : Kleedkamer gedeelte : rekening gemeente en
Kantine: rekening vereniging
Kleedaccommodaties : Renovatie: In principe rekening gemeente. Wel wordt zelfwerkzaamheid verwacht.
Regulier onderhoud: Vereniging. Bij de gemeente is per vereniging
een potje van € 1.000 aanwezig waarvoor men
rekeningen kan indienen.
Oude kleedkamers : Worden gebruikt als berging. Geen onderhoud gemeente. Alles voor
rekening vereniging incl. evt electra.
Electra
Verloopt via tussenmeter. Gemeente rekent af met de vereniging en maakt verdeling tussen
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SEH, Heerde en de Gemzen. SKOV heeft zelf aansluiting aan de Kommerseweg.
Bij nieuwbouw van de accommodatie van de gemzen zullen zij worden afgekoppeld.
Onderhoudsprogramma
Nog niet aanwezig voor gebouwen
Velden: -Eenmaal per 3 jaar NOC/NSF (ISA Sport) keuring: rekening gemeente.
Betreft grotere onderhoud, zoals evt. vervangen/renoveren velden, bemestingsadvies
etc..
-Beheersplannen: In ontwikkeling. Meer gericht op dagelijkse onderhoud.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.
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Eeuwlanden
Maaien/bemesten/
rollen/beregenen/
prikken/blad
verwijderen
: Felua
Belijning
: Felua : Inbranden eenmaal per jaar aan begin seizoen
Vereniging: belijning. Houdt dit gedurende seizoen zelf bij.
Velden
: (Groot) onderhoud/vervanging/inzaaien: Felua/rekening gemeente
Groen/beplanting
: Felua houdt dit bij.
Doel/Netten
: Vervangen totaal doel (incl. net) doet de gemeente.
Onderhoud doel (witten/schoonmaken) nieuwe haken, nieuwe
onderdelen ook voor rekening gemeente.
Tussentijdse vervanging net: rekening vereniging
Oefendoelen zijn voor rekening vereniging
Cornervlaggen
: -Vervangen: vereniging
-Na de wedstrijden cornervlaggen eruit halen: vereniging
Ballen
: Kosten voor rekening vereniging.
Balvangers
: Vervangen netten en balvanger: gemeente
Tegelpaden
: Herstraten tegelpaden: Gemeente levert materiaal (zand/tegels) en
vereniging legt e.e.a. aan in zelfwerkzaamheid. Hierover vindt altijd
overleg tussen gemeente en vereniging plaats.
Afrastering
: Veld en terrein: Rekening gemeente
Dug-outs/kaartverkoophokjes
: Rekening vereniging
Verlichting
: Lichtmasten trainingsveld: verv. 2 lichtmasten per vereniging voor
rekening gemeente
lampen: max 2 per jaar rekening gemeente
Lichtmasten speelveld: Zowel vervangen mast als lampen voor
rekening vereniging.
Sproeien (incl.verv) : -rekening gemeente
-electraverbruik: rekening vereniging d.m.v. tussenmeters.
Prullenbakken
: Gemeente, incl. vervanging.
Algemeen
: De vereniging zorgt dat de velden (zowel trainings- als wedstrijdvelden) na gebruik “schoon” zijn, dus alles eraf (doeltjes), netten
omhoog etc.
Dat geldt voor doordeweeks en de zaterdag.
Gebouwelijk
Kantine
: Alles rekening vereniging.
Vervangen bv CVInstallatie/ketel
: In overleg tussen vereniging en gemeente (bouwkunde)
Riolering
: Idem
Vervangen/onderhoud
dak : Idem
Kleedaccommodaties: Renovatie: In principe rekening gemeente. Wel wordt zelfwerkzaamheid verwacht.
Regulier onderhoud: Vereniging. Bij de gemeente is per vereniging
een potje van € 1.000 aanwezig waarvoor men
rekeningen kan indienen.
Electra
Verloopt via tussenmeter. Gemeente rekent af met de vereniging en maakt verdeling tussen
SEH en Heerde. SKOV heeft zelf aansluiting aan de Kommerseweg net als De gemzen in hun
nieuwbouw.
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Onderhoudsprogramma
Nog niet aanwezig voor gebouwen
Velden: -Eenmaal per 3 jaar NOC/NSF keuring: rekening gemeente. Betreft grotere
onderhoud, zoals bemestingsadvies, evt. vervangen/renoveren van de velden etc..
-Beheersplannen: In ontwikkeling. Meer gericht op dagelijkse onderhoud.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.
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VEVO
Maaien/bemesten/
rollen/beregenen/
prikken/blad
verwijderen
: Felua
Belijning
: Felua : Inbranden eenmaal per jaar aan begin seizoen
Vereniging: belijning. Houdt dit gedurende seizoen zelf bij.
Velden
: (Groot) onderhoud/vervanging/inzaaien: Felua/rekening gemeente
Groen/beplanting
: Felua houdt dit bij.
Doel/Netten
: Vervangen totaal doel (incl. net) doet de gemeente.
Onderhoud doel (witten/schoonmaken) nieuwe haken, nieuwe
onderdelen ook voor rekening gemeente.
Tussentijdse vervanging net: rekening vereniging
Oefendoelen zijn voor rekening vereniging
Cornervlaggen
: -Vervangen: vereniging
-Na de wedstrijden cornervlaggen eruit halen: vereniging
Ballen
: Kosten voor rekening vereniging.
Balvangers
: Vervangen netten en balvanger: gemeente
Tegelpaden
: Herstraten tegelpaden: Gemeente levert materiaal (zand/tegels) en
vereniging legt e.e.a. aan in zelfwerkzaamheid. Hierover vindt altijd
overleg tussen gemeente en vereniging plaats.
Afrastering
: Veld en terrein: Rekening gemeente
Verlichting
: Lichtmasten trainingsveld: verv. 2 lichtmasten per vereniging voor
rekening gemeente
lampen: max 2 per jaar rekening gemeente
Lichtmasten speelveld: Zowel vervangen mast als lampen voor
rekening vereniging.
Sproeien (incl.verv) : -rekening gemeente
-electraverbruik: Zit in de verdeling van de electra op basis van
in verleden vastgestelde verhoudingen.
Prullenbakken
: Gemeente, incl. vervanging.
Algemeen
: De vereniging zorgt dat de velden (zowel trainings- als wedstrijdvelden) na gebruik “schoon” zijn, dus alles eraf (doeltjes), netten
omhoog etc.
Dat geldt voor doordeweeks en de zaterdag.
Gebouwelijk
Kantine
: Alles rekening vereniging.
Vervangen bv CVInstallatie/ketel
: In overleg tussen vereniging en gemeente (bouwkunde)
Riolering
: Idem
Vervangen/onderhoud
dak : Kantine: rekening vereniging
Rest: gemeente
Kleedaccommodaties: Alles: Wordt tot nu toe door de gemeente betaald.

Electra en overige energie
Wordt verdeeld op basis van in verleden vastgestelde verhoudingen tussen Felua, gemeente en Vevo
Onderhoudsprogramma
Nog niet aanwezig voor gebouwen
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Velden: -Eenmaal per 3 jaar NOC/NSF (ISA Sport) keuring: rekening gemeente.
Betreft grotere onderhoud, zoals bemestingsadvies en evt. vervangen/renoveren
velden etc.
-Beheersplannen: In ontwikkeling. Meer gericht op dagelijkse onderhoud.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.
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SKOV
Felua onderhoudt alleen gras en groen/beplanting en blaast met een bepaalde frequentie blad van
de baan.
Banen : Onderhoud en vervanging: Zaak vereniging
Verlichting: Vereniging zowel qua onderhoud als vervanging.
Hekwerk: Gemeente: Deel buitenom het terrein
Vereniging: de rest

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.
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Speeltuinen
Terrein
Bergingen/
Kantines

: Eigendom gemeente

: Eigendom en voor rekening vereniging zowel qua onderhoud als vervanging
Nog wel recht van opstal vestigen. Is Jacqueline Dijkslag mee bezig.

Toestellen

: -Onderhoud: vereniging
-Valondergrond: vereniging. Gemeente wil evt wel zand leveren
-Vervanging: Gemeente heeft geld op de begroting staan. I.o.m gemeente.
Wel verantwoordelijkheid vereniging.
-Logboek: Vereniging moet dit per toestel bijhouden.
-Zandbak: wordt beschouwd als speeltoestel dus gemeente incl de omranding
van de zandbak.

Zandbak

: Zand vervangen: Gemeente

Groen/
beplanting : Onderhoud en evt vervanging gemeente.
Omheining

: idem

OnderhoudsPlanning
: Er zal nog een meerjarenplanning moeten worden opgesteld, waaruit blijkt
wanneer welk toestel in welke speeltuin vervangen moet worden.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

F. Dijkstra.
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Speeltuinvereniging Kindervreugd
Terrein

: Eigendom gemeente

Bergingen/
Kantines : Eigendom en voor rekening vereniging zowel qua onderhoud als vervanging
(indien aanwezig)
Nog wel recht van opstal vestigen. Is Jacqueline Dijkslag mee bezig.
Toestellen

: -Onderhoud: vereniging c.q. gemeente. In overleg met elkaar afstemmen.
-Valondergrond: vereniging. Gemeente wil evt wel zand leveren
-Vervanging: Gemeente heeft geld op de begroting staan. I.o.m gemeente.
Wel verantwoordelijkheid vereniging.
-Logboek: Vereniging moet dit per toestel bijhouden.
-Zandbak: wordt beschouwd als speeltoestel dus gemeente incl de omranding
van de zandbak.

Zandbak

: Zand vervangen: Gemeente

Groen/
beplanting : Onderhoud en evt vervanging gemeente.
Omheining

: idem

OnderhoudsPlanning
: Er zal nog een meerjarenplanning moeten worden opgesteld, waaruit blijkt
wanneer welk toestel in welke speeltuin vervangen moet worden.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

J.W. Fidder.

F. Dijkstra.

SV Kindervreugd
dhr. J.W. Fidder
Brandstraat 8b
8181 GD Heerde
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Speeltuinvereniging Pinkeltje
Terrein

: Eigendom gemeente

Bergingen/
Kantines : Eigendom en voor rekening vereniging zowel qua onderhoud als vervanging
(indien aanwezig)
Nog wel recht van opstal vestigen. Is Jacqueline Dijkslag mee bezig.
Toestellen

: -Onderhoud: vereniging c.q. gemeente. In overleg met elkaar afstemmen.
-Valondergrond: vereniging. Gemeente wil evt wel DekoWood
(=houtsnippers) leveren.
-Vervanging: Gemeente heeft geld op de begroting staan. I.o.m gemeente.
Wel verantwoordelijkheid vereniging.
-Logboek: Vereniging moet dit per toestel bijhouden.
-Zandbak: wordt beschouwd als speeltoestel dus gemeente incl de omranding
van de zandbak.

Zandbak

: Zand vervangen: Gemeente

Groen/
beplanting : Onderhoud en evt vervanging gemeente.
Omheining

: idem

OnderhoudsPlanning
: Er zal nog een meerjarenplanning moeten worden opgesteld, waaruit blijkt
wanneer welk toestel in welke speeltuin vervangen moet worden.

Aldus overeengekomen d.d.
het bestuur,

namens het college van Heerde,
de secretaris,

K. van Velzen.

F. Dijkstra.

SV Pinkeltje
p/a dhr. K. van Velzen
Zwaaikolk 11
8191 XL Wapenveld
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Bijlage 2

Huisregels gebruik gemeentelijke
sportaccommodaties
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Huisregels
voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties
1.

In de sportzaal van Wapenveld is voetbal, tennis en hockey niet toegestaan. Deze regel geldt
niet voor pupillen.

2.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede orde en de goede gang van zaken tijdens het
gebruik van de ruimten alsmede was- en kleedruimtes en dient deze na gebruik opgeruimd en
netjes achter te laten. Hij/zij is verplicht ervoor te zorgen dat deelnemers, leden, leerlingen of
bezoekers zich aldaar ordelijk gedragen.

3.

Het gebruik van consumpties is niet toegestaan in de sportaccommodatie.

4.

De sportvloer mag slechts worden betreden met gymnastiekschoenen c.q. sportschoenen
waarvan de zolen niet afgeven (beslist geen zwarte zolen) en waarmee niet buiten het gebouw
is gelopen.

5.

In de sportaccommodatie mogen geen deelnemers, leden of leerlingen worden toe-gelaten vóór
de leid(st)er(s) aanwezig is/zijn. Evenmin mag/mogen de leid(st)er(s) zich verwijderen voordat
de deelnemende leden of leerlingen uit de sportaccommodatie zijn vertrokken.

6.

Toestellen en installaties mogen niet door onbevoegde personen gebruikt worden.

7.

Het verplaatsen van toestellen en spelmaterialen moet zodanig geschieden, dat de vloer niet
beschadigd wordt.

8.

Bij het verlaten van de sportaccommodatie dient te worden nagegaan of:
- toestellen en materialen zijn opgeborgen conform de aangegeven instructie (dit geldt ook
voor ballen, kegels, springtouwen etc.);
- geen papieren of andere voorwerpen zijn achtergebleven;
- de kranen van de douches en de wastafels zijn dicht gedraaid;
- de verlichting is uitgeschakeld (geldt niet voor de Burg. Faberhal).

9.

Alle schade door of ten gevolge van het gebruik van de sportaccommodatie, inventaris etc.
moet door de gebruiker onmiddellijk ter kennis worden gebracht aan de dienstdoende
beheerder.

10.

Indien de gebruiker bij het betreden van de door hem/haar gehuurde ruimte(n) enigerlei schade
constateert die niet door hem is veroorzaakt, is hij/zij verplicht hiervan onmiddellijk kennis te
geven aan de dienstdoende beheerder.

11.

Wordt schade, welke niet werd doorgegeven geconstateerd door de met het toezicht belaste
personen, dan is de laatste gebruiker aansprakelijk voor de herstelkosten.

12.

Ouders of volwassenen, die kinderen bij zich hebben, zijn verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de daden van hun kinderen en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

13.

Huisdieren zijn in de accommodatie niet toegestaan.

14.

Het gebruik maken van de sportaccommodatie en de bijbehorende voorzieningen geschiedt op
eigen risico. De gemeente Heerde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van
een ongeval dat een deelnemend lid, leerling of bezoeker in de sportaccommodatie of het
daarbij behorende terrein overkomt; noch voor vermissing, verlies of beschadiging van
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goederen door oorzaken die redelijkerwijs niet voor rekening van de gemeente Heerde behoren
te komen.
15.

16.

De gebruiker dient de aanwijzingen van de met toezicht op het gebruik c.q. onderhoud belaste
personen stipt en onmiddellijk op te volgen.
Het is absoluut niet toegestaan om plakband of i.d. op de sportvloeren te plakken,
kosten die gemaakt worden voor verwijdering zullen verhaald worden op de
veroorzaker.

Voor inlichtingen met betrekking tot gevonden voorwerpen, kunt u kontakt opnemen met
de beheerder dhr. G.W. van den Berg , tel.038-4478955 of 0578-699469.
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Bijlage 3

Contributies
gesubsidieerde
verenigingen per 1-1-2009
op jaarbasis
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Contributies per 1-1-2009 op jaarbasis van de gesubsidieerde sportverenigingen
Voetbalverenigingen
Naam

E-pupillen D-pupillen Cjunioren
57,00
57,00
69,00
70,00
70,00
80,00
78,00
84,00
96,00
84,00
64,00
64,00
64,00

F-pupillen

vv Heerde
vv SEH
sv WZC
vv W’veld
vv Vevo

57,00
70,00
78,00
64,00

Bjunioren
78,00
80,00
108,00
84,00
64,00

Ajunioren
93,00
90,00
120,00
84,00
64,00

Senioren
138,00
110/140
162,00
120,00
120,00

Tennisverenigingen
Contributie
Welpenleden t/m 7 jaar
Junioren geb. 1992 t/m 1996
Junioren geb. 1997 t/m 2001
Junioren geb. 2002 en later
Senioren

HLTC Heerde
39,50
80,00
80,00
80,00
160,00

TV Wapenveld
61,20
51,00
25,50
122,40

Tafeltennis
Naam
Vined

Junioren
72,00

Senioren basislid
90,00

Senioren comp.speler
124,32

Badminton
Naam
Heerder Badminton Club

Junioren
63,00

Senioren
100,00

Volleybal
Naam

Langhenkel HEC

Jeugdleden tot 18
jr.
1x trainen per
week
64,00
Spelend
seniorenlid

Jeugdleden tot 18
jr.
2x trainen per
week
96,00
Spelend jeugdlid
Tot 14 jaar

81,60

27,00

Seniorenlid
65,00

2e lid gezin
32,50

PSH/volleybal en
badminton
Topido

Senioren
1x trainen per
wk.

Senioren
2x trainen per
wk.

128,00
Spelend
jeugdlid
14-17 jaar
60,00

192,00

Paardensport
Naam
De Horsth.ruiters
Schaapskooiruiters
Wapenvelds Gerij

Ponyleden

Paardenleden

150,00
150,00
Seniorenleden
34,00

212,00
180,00
Junioren
11,50
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Kleuterleden

40,00

Niet rijdende
leden
54,00

Skeeleren
Naam

Trainend lid

Skeelerclub
OostVeluwe

Trainend jeugdlid
(pupillen geb. na
1996)
72,00

132,00

Trainend jeugdlid
(kadetten en
junioren)
96,00

Atletiek
Naam
AV De
Gemzen

A/B
Senioren/ Loop- TrimPupillen C/D
junioren junioren veteranen groep groep
67,40
84,80
92,80
92,80
92,80
92,80

Gymsport/turnen
Naam

Pegasus
GVW

Jeugd tot Jeugd tot
16 jr.
16 jr., 2de
en
volgende
les
92,00
78,00

Volwassenen Volwassenen 60+
groepen
vanaf 16 jr. 2de en
volgende les

140,00

116,00

2de les
55+
en 60+

105,00

84,00

Ouder
en
kindgym

93,00

Toerclub
Naam
Toerclub Heerde

Senioren
40,46

Junioren
37,33

Basketbal
Naam
Dunking ‘86

Senioren
54

Zwemvereniging
Naam

Recreant
Recreant
Zwemse1x per wk 2x per wk Lectie
zwemmend zwemmend afhankelijk
van
Zwemminuten
Octopus
120,00
180,-155,00/245,00
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Pololid Pololid Trimzwem- Master65+
tot 16 vanaf men
Zwemmen zwemmen
jr.
16 jr.

150,00 204,00

108,00

114,00

102,00

Bijlage 4

Jeugdsubsidie per 1 januari 2010
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Obv aantal jeugdleden
Naam vereniging

AV De Gemzen
Bridgeclub Heerde
Horsthoekruiters
Damclub Wapenveld
Schaapskooiruiters
Dunking
Pegasus
Gym Wapenveld
Heerder badminton Club
De Sportvisser
HEC Langhenkel
HLTC
Wapenvelds Gerij
Modelvliegclub
PSH
SEH
Schaakver. Heerde
SKOV
Toerclub Heerde
Topido
Vined
TV Wapenveld
Vevo
vv Heerde
vv Wapenveld
WZC
Octopus

Uitgangspunten:
Beschikbaar 2009

Aantal
jeugdleden

Totaal Subs 2008 Verschil
27,75

3.663

132
0
28
9
24
0
192
66
33
65
65
94
4
0
18
262
0
92
14
0
11
94
81
184
14
182
142

2.553
389
305
2.609
2.248
5.106
389
5.051
3.941

1.795

48.063

777
666
5.328
1.832
916
1.804
2.609
111
500
7.271

48.000

Alleen actieve sportbeoefening
Alleen jeugdleden afkomstig uit de gemeente Heerde
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2.322
452
1.266
257
1.013
171
7.842
1.645
2.550
272
4.865
3.008
139
249
1.052
4.080
200
1.196
226
183
483
3.207
1.082
2.448
523
3.010
9.973

1.341
4524892573471712.514187
1.6342723.061400282495533.191
2001.357
163
1831785991.166
2.658
1352.041
6.033-

53.714

5.651-

