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Inleiding
Deze nota is gebaseerd op raadpleging van diverse betrokkenen. In de eerste plaats heeft een
representatieve steekproef van 1200 inwoners een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Daarnaast
hebben 89 sportverenigingen en vier sportcentra een schriftelijke enquête gehad. Verder zijn 15
vertegenwoordigers van organisaties van specifieke doelgroepen geïnterviewd. En tenslotte hebben
er drie publieksbijeenkomsten plaatsgevonden. Daarin is gediscussieerd over een aantal stellingen.
Hieronder wordt nadere informatie gegeven over de resultaten, waarbij wordt ingegaan op de
werkwijze en de resultaten per onderzoeksvorm.
Begonnen wordt met de resultaten van de sportenquête gericht aan de sportaanbieders. Gevolgd
door de respons van de inwoners.
Daarna beschrijven we de reacties van de geïnterviewden.
Tenslotte volgen verslagen van de discussiebijeenkomsten.
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Sportenquête
Aan 1.200 inwoners en 89 sportaanbieders1 in de gemeente Boxmeer is een uitgebreide
sportenquête gestuurd. Het doel van deze enquêtes was te achterhalen wat er leeft binnen de
gemeentelijke sportwereld. De eerste enquête is via een willekeurige selectie verzonden aan 1.200
inwoners van de gemeente Boxmeer en ging in op de sportbeoefening en de sportbeleving. De
tweede vragenlijst is verzonden aan alle sportaanbieders in de gemeente Boxmeer en ging in op de
onderwerpen accommodaties, samenwerking, subsidie, informatie, vrijwilligers en ledenbestand.
Onderstaand volgen in vogelvlucht de belangrijkste resultaten. Voor een uitgebreid verslag van de
enquêteresultaten verwijzen we u naar de bijlagen.
Enquêterespons
Van de 1.200 aangeschreven inwoners hebben er 408 gereageerd. 375 respondenten geven aan te
sporten; 33 respondenten sporten niet. Van de inwoners die hebben gereageerd is 56% vrouw en
44% man; 97% is autochtoon en 3% allochtoon. Dit komt met een kleine afwijking overeen met de
geslachtsverhouding van de inwoners van de gemeente Boxmeer (50%- 50%) en de verhouding
autochtoon – allochtoon (97,2% - 2,8%). Van de 408 inwoners die gereageerd hebben is 32%
jonger dan 20 jaar, 53% is tussen de 20 en 65 jaar en 15% is 65 jaar en ouder. De groep jongeren
is in de respons met 7% oververtegenwoordigd: 25% van de inwoners van de gemeente Boxmeer
is jonger dan 20 jaar. De groep 65 jaar en ouder komt precies overeen met de leeftijdsverdeling
van de ouderen binnen de gemeente Boxmeer: 15% van de inwoners van de gemeente Boxmeer is
65 jaar en ouder. De responsgroep voor de enquête aan de inwoners is hiermee redelijk
representatief voor de inwoners van de gemeente Boxmeer.
Van de 89 aangeschreven sportaanbieders hebben 42 sportverenigingen, twee commerciële
sportcentra en drie beheerders van binnensportaccommodaties de vragenlijst ingevuld
teruggestuurd. De 42 sportverenigingen die hebben gereageerd beoefenen 18 van de 28
verschillende soorten sporten die de gemeente Boxmeer kent. Twee van de vier commerciële
sportaanbieders hebben gereageerd. Drie van de vijf beheerders van binnensportaccommodaties
hebben de enquête ingevuld. Gekeken naar bovenstaande resultaten kan gezegd worden dat de
responsgroep sportaanbieders ruimschoots de totale groep sportaanbieders vertegenwoordigt.

Enquêteresultaten sportaanbieders
De beschrijving van de respons volgt de vraagstelling in de enquête.
1. Sportaanbod
De belangrijkste drie redenen dat mensen sporten zijn volgens de sportaanbieders “voor sociale
contacten”, “als vrijtijdsbesteding” en “om gezond en fit te blijven”.
De belangrijkste redenen dat mensen sporten
Reden
Aantaal keer dat de reden is genoemd
Voor sociale contacten
42
Vrijetijdsbesteding
38
Om gezond en fit te blijven
37
Omdat zij graag aan competitie doen
21
Verbeteren zelfstandigheid
5
Verplicht voor gezondheid
5
Anders
4
Bereiken/behouden streefgewicht
3
Voor revalidatie
3
N= 47
-
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32% van de sportaanbieders wil meer uren per week sport aanbieden.
In de schoolvakantieperiodes kunnen mensen bij 37 aanbieders (79%) sporten.
In alle vakantieperiodes bieden de aanbieders voldoende sport aan alle
leeftijdscategorieën.
Het bieden van sportmogelijkheden in de schoolvakantieperiodes wordt vaak gezien als
een taak van de verenigingen en de gemeente.

Met sportaanbieders wordt bedoeld sportverenigingen en sportcentra.
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Met uitzondering van 12 aanbieders, bieden de Boxmeerse sportaanbieders geen
speciale sportactiviteiten aan voor sporters met een functionele lichaamsbeperking. In
totaal doen 74 mensen met een lichamelijke functiebeperking aan sport bij zeven
verenigingen of centrums in de gemeente Boxmeer.

2. Sportstimulering
De sportaanbieders zijn merendeels niet in staat om over het huidige sportaanbod een oordeel te
geven; volgens 32 % van de aanbieders is het huidige sportaanbod niet voldoende ten aanzien van
de behoeften van bepaalde doelgroepen.
Bijna de helft van de sportaanbieders vindt dat er binnen hun vereniging / centrum voldoende
mogelijkheden zijn om extra sportactiviteiten aan te bieden aan de volgende doelgroepen:
Mogelijkheden om extra sportactiviteiten aan te bieden aan bepaalde groepen (in procenten)
Groep
Ja
Nee
Niet bekend/ niet van
(aantal)
(aantal)
toepassing
Jeugd tot 18 jaar
47
36
17
18- 55 jaar
46
32
22
55-65 jaar
41
38
21
65+ers
35
40
25
Allochtonen
38
40
22
Mensen met een
19
53
28
functiebeperking
3. Topsport
De sportaanbieders zijn niet op de hoogte van de situatie rond topsporters en van de voorzieningen
op het gebied van topsport. Ze kunnen geen oordeel geven of er in Boxmeer voldoende aandacht
wordt besteed aan topsport. 20 % geeft aan dat hun vereniging topsporters heeft voortgebracht.
30 % vindt dat er binnen hun vereniging of centrum voldoende mogelijkheden of faciliteiten
bestaan voor jonge sporttalenten. 63% van de aanbieders weet niet of er voldoende aandacht
besteed wordt aan topsport in de gemeente Boxmeer. 64% vindt dat de gemeente Boxmeer als
organisatie niet voldoende aandacht besteedt aan topsport.
Aandacht voor topsporters (in procenten)
Heeft uw sportvereniging/ sportcentrum
topsporters voortgebracht?
Heeft uw vereniging/ centrum voldoende
mogelijkheden/ faciliteiten om (jonge)
sporttalenten te begeleiden?
Bent u op de hoogte van (provinciale)
voorzieningen (trainingen, begeleiding)
voor (jonge) sporttalenten?
Vindt u dat er voldoende aandacht
besteed wordt aan topsport in de
Gemeente Boxmeer?
Vindt u dat er voldoende aandacht
besteed wordt aan topsport door de
Gemeente Boxmeer?

Ja
21

Nee
79

Nvt

Weet niet

30

47

23

36

64

13

24

63

9

64

27

4. Ledenbestand
De Boxmeerse sporters bevinden zich in alle bevolkingsgroepen: jong, oud, dames, heren,
gehandicapt, allochtoon en autochtoon. Jongeren doen meer aan sport dan ouderen. Vanaf 25-35
jaar doen mannen meer aan sport dan vrouwen.
In totaal zoals eerder gezegd hebben 47 sportverenigingen of centrums gereageerd op de
sportenquête. Maar de vraag over ledenbestaand per leeftijdscategorie wordt niet altijd
beantwoord. Met andere woorden deze vraag wordt door maximaal 26 sportverenigingen of
sportcentrums beantwoord.
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Ledenbestand naar leeftijdscategorieën en
Man
Aantal
N
0-12 jaar
616
19
12-18 jaar
461
20
18-25 jaar
281
19
25-35 jaar
321
24
35-45 jaar
439
25
45-55 jaar
445
24
55-65 jaar
344
26
65 jaar of ouder
149
17
Totaal
3056

geslacht
Vrouw
Aantal
594
424
218
153
172
218
150
68
1997

Totaal
N
20
22
17
19
20
22
18
11

1210
885
499
474
611
663
494
217
5053

Negen verenigingen en/of centra geven aan dat ze in totaal 108 leden van allochtone afkomst
hebben.
Zeven sportaanbieders geven aan dat ze in totaal 75 leden met een lichamelijke functiebeperking
hebben.
Daarnaast kennen de Boxmeerse sportverenigingen of sportcentrums geen groot ledenverloop.
83% van de sportaanbieders geeft aan dat ze geen groot ledenverloop hebben.
5. Ledenwerving
Hoewel de sportaanbieders aangeven dat ze geen groot ledenverloop kennen, beschouwt 15% van
deze aanbieders het verloop van de ledenwerving als goed. 60% vindt het redelijk. Volgens 25%
verloopt het slecht.
Op de vraag ‘Op welke manier werft u leden?’ antwoorden de sportaanbieders dat “persoonlijke
benadering niet-leden” de meest gebruikte manier is. Daarnaast komen “via weekblad/ dorpsblad”
en “via eigen website” aan de orde.
Wijze van ledenwerving
Wijze
Persoonlijke benadering niet-leden
Via weekblad/ dorpsblad
Via eigen website
Via scholen
Door posters e.d. te verspreiden bij
gemeenschaphuis, cafés etc.
Via digitale nieuwsbrieven/ verenigingsblad
Anders
N: 47

Aantal keer dat de wijze is genoemd
25
22
22
16
14
6
18

Op de vraag ‘Op welke manier communiceert u over uw sportvereniging/ sportcentrum?’ volgt de
onderstaande beantwoording.
Communicatiewijze over sportvereniging of sportcentrum
Manier
Aantal keer dat de manier is genoemd
Via de website
30
Via publicaties in weekbladen/ dorpbladen
25
Via (digitale) nieuwsbrieven/ verenigingsblad
21
Anders
9
N: 47
Op de vraag ‘Welke instanties kunnen volgens u een rol spelen bij de ledenwerving?’ wordt als
volgt geantwoord.
Instanties die een rol kunnen spelen bij de ledenwerving
Instantie
Aantal keer dat de instantie is genoemd
Gemeente
30
Sportbond
23
Collega-sportverenigingen
17
NOC/NSF
7
Anders
11
N: 47
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6. Sport en vrijwilligerswerk
Om het aanbod en de vraag van vrijwilligers en vrijwilligerswerk in de sportsector op elkaar af te
stemmen en na te gaan welke rol het vrijwilligerspunt hierin kan spelen, werden de volgende
vragen gesteld:
Hoe werft u vrijwilligers (bestuurleden, onbetaalde kaderleden, kantinepersoneel etc.)?
Wijze van vrijwilligerswerving
Wijze
Persoonlijk vragen van leden
Via ouders van jeugdleden
Persoonlijk vragen van niet-leden
Door opleiden/ benaderen van jeugdleden
Via buurtkrantjes /eigen website/ ander
communicatiemiddel
Via bladen van koepelorganisaties
Benaderen van vrijwilligers bij andere
verenigingen
Navragen bij vrijwilligerssteunpunt
Anders
Niet
N: 47

Aantal keer dat de wijze is genoemd
38
20
16
14
11
1
1
1
1

Wijze waarop gediplomeerde kaderleden(trainers/begeleiders) worden geworven
Wijze
Aantal keer dat de wijze is genoemd
Persoonlijk vragen van leden
18
Persoonlijk vragen van niet-leden
15
Door opleiden/ benaderen van jeugdleden
9
Via ouders van jeugdleden
7
Navragen bij de sportbond
7
Via buurtkrantjes /eigen website/ ander
5
communicatiemiddel
Via bladen van koepelorganisaties
5
Benaderen van kaderleden bij andere
5
verenigingen
Anders
5
Niet
11
N:47
Sport en vrijwilligerswerk (in procenten)
Kent u het vrijwilligerssteunpunt Boxmeer?
Bent u bekend met de werkzaamheden en taken van het
vrijwilligerswerk?
Verwacht u dat het vrijwilligerssteunpunt iets voor kan
betekenen?
Bent u bereid eventuele vrijwilligersvacatures te
plaatsen bij het vrijwilligerssteunpunt?
Kunnen leden via uw vereniging/ sportcentrum
cursussen en / of opleidingen volgen?

Ja
60
36

Nee
40
64

Totaal
100
100

21

79

100

41

59

100

67

33

100

7. Sportaccommodaties
68% van de sportaanbieders vindt dat er binnen de gemeente Boxmeer voldoende gelegenheid is
voor de beoefening van de sport die ze aanbieden.
In de gemeente Boxmeer zijn diverse binnen- en buitensportaccommodaties en andere locaties
waar het mogelijk is te sporten of aan lichaamsbeweging te doen. Op de vraag of de
sportaanbieders een vorm van sportlocatie missen, wordt als volgt geantwoord.
Gemiste sportlocaties in Boxmeer (in procenten)
Locaties
Ja

Nee

Overdekte sportlocaties
Open lucht sportlocaties
Speelpleinen

21
19
19

34
23
9

Weet niet/geen
antwoord
45
58
72
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Voldoet uw accommodatie of uw accommodatie waar u gebruik van maakt, als het gaat om de
volgende onderdelen?
Tevredenheid met de sportlocaties als het gaat om de volgende onderdelen (in procenten)
Ja
Nee
Weet niet
Ligging/ bereikbaarheid met auto
95
5
Ligging/ bereikbaarheid per fiets
97
3
Ligging/ bereikbaarheid met openbaar vervoer
38
59
3
Parkeervoorzieningen
89
11
Fietsenstallingen
76
24
Buitenverlichting
74
26
Gevoel van veiligheid rondom de accommodatie
63
34
3
Hygiëne van de kleedkamers en/of de sportzaal
68
26
6
Onderhoud accommodatie binnen
71
26
3
Onderhoud accommodatie buiten
78
16
6
Aanbod van beschikbare ruimte
57
40
3
Toegankelijkheid voor sporters met een
52
30
18
functiebeperking
Hoe belangrijk vindt u dat sportaccommodaties aanwezig zijn in de omgeving van winkels/
winkelcentrum, scholen, bedrijven en natuur-/ recreatiegebieden?
Het belang van aanwezigheid in de omgeving van sportaccommodaties (in procenten)
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Scholen
28
46
27
Natuur- /
17
20
63
recreatiegebieden
Winkels/winkelcentrum 7
14
79
Bedrijven
7
20
73

8. Het belang van sport
Wat is volgens u de maatschappelijke taak van een sportvereniging en sportcentrum, behalve
sportbeoefening?
De maatschappelijke taak van de sportvereniging/sportcentrum behalve sportbeoefening
De maatschappelijke taak
Aantal keer dat de taak is genoemd
Vrijetijdsbesteding bieden
45
Voorkomen van gezondheidsproblemen door
33
sport
Zorgen voor sociale samenhang
32
Samenspel en samenwerking
30
Respect leren voor elkaar
30
Teamgeest
30
Rekening leren houden met elkaar
28
Elkaar aanspreken op normen en waarden
26
Begrip en respect ontwikkelen voor de ander
24
Bijbrengen van sociale vaardigheden
23
Opvang bieden voor jongeren (hangjongeren)
19
Jongeren begeleiden op weg naar zelfstandig/
17
verantwoordelijkheidsgevoel
Integratie van diverse doelgroepen
17
Alternatief bieden voor vandalisme
15
Interactie
12
Ouderen een zinvolle dagbesteding door
11
vrijwilligerswerk
Intermediair zijn voor jongeren
6
Anders
2
N: 47
Voorgaande tabel geeft aan dat de sportaanbieders “vrijetijdsbesteding bieden “ zien als hun eerste
maatschappelijke functie. De gezondheidsfunctie komt in de tweede plaats. Bijdrage aan de sociale
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cohesie wordt ook heel duidelijk als een functie van de sportvereniging en het sportcentrum
gezien. Sport draagt dus volgens de sportverenigingen bij aan een saamhorige maatschappij.
Kortom de associatie tussen sport, opvoeding en sociale cohesie is sterk. Sport wordt ook heel
duidelijk als een opvoedingsmiddel gezien.
Wat zijn volgens u de taken van een sportvereniging/ sportcentrum?
Taken van een sportvereniging/ sportcentrum
Taken
Wedstrijden spelen
Trainingen organiseren
Jeugdopleiding
Zorgen voor een goede onderlinge
verstandhouding
Sporters begeleiden bij de sportbeoefening
Waardering vrijwilligers
Begeleiding (jonge) sporttalenten
Bieden van begeleiding
Verzorgen accommodaties en spelmaterialen
Trainers bieden van/ begeleiden naar
kaderopleidingen ter bevordering van
deskundigheid
Sportactiviteiten aanbieden voor specifieke
doelgroepen
Intermediair zijn voor jongeren
Organiseren van vervoer van specifieke
doelgroepen van en naar de sportaccommodatie
Bieden van kinderopvang
Anders
N: 47

Aantal keer dat de taak is genoemd
38
37
34
33
31
26
26
24
22
21

18
6
5
5
4

9. Sport en (medische) veiligheid
Ervan uitgaande dat gediplomeerde trainers/sportbegeleiders ook informatie hebben over
(medische) veiligheid zijn er vragen gesteld over het aantal (gediplomeerde) krachten in relatie tot
veiligheid.
37 van de 47 respondenten hebben op deze vraag gereageerd. 33 organisaties hebben de
beschikking over 1 tot zelfs 120 trainers/sportbegeleiders, afhankelijk van de grootte van de
vereniging.
Deze organisaties geven aan dat daarvan slechts een klein percentage gediplomeerd is. Dit varieert
van 1 gediplomeerde kracht tot 20 gediplomeerde krachten bij de grotere verenigingen. Dezelfde
cijfers gelden bij de beantwoording van de vraag hoeveel leden/ trainers/begeleiders gediplomeerd
EHBO-er of BHV-er zijn.
Op de vraag hoe de sportaanbieder de medische veiligheid van sporters garandeert wordt als volgt
geantwoord (meerdere antwoorden mogelijk):
6 aanbieders hebben een defibrillator
33 aanbieders hebben een EHBO-kit
24 aanbieders hebben EHBO-/ BHV-er
10 aanbieders hebben iemand die eerste hulp kan verlenen
6 aanbieders hebben "anders" gekruist.
Op de vraag hoe de sportaanbieder de brand- en spelveiligheid garandeert wordt als volgt
geantwoord (meerdere antwoorden mogelijk):
12 aanbieders hebben een brandalarm
32 aanbieders hebben brandblussers
25 aanbieders voldoen aan de verplichtingen conform gebruiksvergunning
28 aanbieder hebben nooduitgang
22 aanbieders hebben voldoende toezicht
24 aanbieders hebben veilig spel- en sportmateriaal
7 verenigingen hebben "anders" gekruist.
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10. Sport bij bedrijven
De sportaanbieders zien overwegend geen rol voor hun sportvereniging/ sportcentrum weggelegd
in het aanbieden van sport onder werktijd. Zeven van de 47 sportaanbieders vindt dat dat een
bijkomende rol kan zijn. 13% geeft aan dat er te weinig vrijwillige sportbegeleiders hiervoor zijn.
11. Sport en buitenschoolse opvang
De meeste sportaanbieders hebben geen belangstelling om een bijdrage te leveren aan naschoolse
activiteiten voor kinderen van 2-13 jaar. Acht aanbieders geven aan zo’n functie te kunnen
invullen.
Het is slechts voor zes sportaanbieders mogelijk direct aansluitend aan schooltijd (rond 15.00 /
15.30 uur) bepaalde naschoolse activiteiten te organiseren. Volgens deze aanbieders kunnen de
activiteiten van maandagmiddag tot en met vrijdagmiddag georganiseerd worden.
Daarnaast is het slechts voor vier sportaanbieders mogelijk om deze activiteiten op of nabij een
basisschool te organiseren.
Veel sportaanbieders hebben geen antwoord gegeven op de vraag of het voor hen mogelijk is om
de activiteiten op of nabij een basisschool te organiseren. Als het antwoord “nee” is, dan worden
“onvoldoende budget” , “te weinig toezicht” en “te weinig gediplomeerde en vrijwillige
sportbegeleiders” als redenen genoemd.
Op de vraag ‘Wie zou u willen inzetten om de activiteiten te organiseren?’ wordt als volgt
geantwoord. De voorkeur van de aanbieders gaat meestal uit naar een verenigingslid met
jeugdtrainersdiploma . 18 verenigingen (centrums) hebben dat aangegeven. Daarentegen geven
zeven verenigingen (centrums) aan dat ze een gediplomeerde sportbegeleider willen inzetten om
de activiteiten te organiseren.
Op de vraag in welke kernen of wijken van de gemeente Boxmeer zou u een activiteit kunnen
organiseren, hebben 32 sportaanbieders van de 47 geen antwoord gegeven. De gereageerde 15
aanbieders hebben bijna alle kernen genoemd en de meest genoemde kern is Oeffelt (zes keer).
12. Sport en samenwerking
Is er sprake van een samenwerking tussen de sportaanbieders? Werken de sportaanbieders ook
samen met scholen, maatschappelijke organisaties en andere Boxmeerse verenigingen? Om dat
boven water te kunnen krijgen, worden er de onderstaande vijf vragen gesteld. De volgende tabel
geeft de reacties van de aanbieders op deze vragen weer.
Sport en samenwerking in Boxmeer (in procenten)
Onderhoudt u contacten met andere (besturen van)
(Boxmeerse) sportverenigingen?
Onderhoudt u contacten met (besturen van) scholen of
sportverenigingen
Onderhoudt u contacten met (besturen van) andere
(Boxmeerse), niet noodzakelijk sportverenigingen,
verenigingen?
Ziet u samenwerkings- of fusiemogelijkheden met andere
(Boxmeerse) sportverenigingen?
Is uw vereniging aangesloten bij een sportbond?
N: 47

Ja
54

Nee
44

Weet niet
2

35

61

4

29

60

11

18

61

21

77

23

13. Sport en sportsubsidie
Vraag: Bent u van mening dat ook op andere momenten, voor andere sportdoelgroepen, en/of
voor andere dan bovengenoemde activiteiten subsidie verstrekt zou moeten worden?
51% van de respondenten heeft op deze vraag niet gereageerd. 49% wel.
Van die 49% vindt 65% dat voor andere dan voor sportdoelgroepen en/of sportactiviteiten subsidie
verstrekt moet worden.
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14. Sport en informatie
Om sport voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar te maken zijn er diverse (gemeentelijke)
regelingen van kracht. Van belang is dat de doelgroep op de hoogte is. Verder is van belang dat
intermediairen (zoals sportorganisaties) op de hoogte zijn om leden er op attent te kunnen maken.
Het informatiegehalte van de sportaanbieders is onderwerp van de volgende vragen.
Bekendheid van de regeling “Onbenutte Rechten” en de gemeentelijk website (in procenten)
Ja
Nee
Bent u bekend met het project “Onbenutte Rechten”?
30
70
Zo ja, wijst u leden wel eens op de mogelijkheden van dit project? 20
80
Kijkt u wel eens op de gemeentelijk website www.boxmeer.nl?
67
33
Mist u op de gemeentelijk website informatie over sport?
19
81
N: 47
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Enquêteresultaten inwoners
De beschrijving van de respons volgt de vraagstelling in de enquête.
1. Persoonskenmerken van de respondenten
Geslacht
Vrouw
Man
Totaal

Aantal / percentage
219 (56%)
172 (44%)
392 (100%)

Nationaliteit
Autochtoon
Allochtoon
Totaal

Aantal / percentage
379 (97%)
13 (3%)
392 (100%)

Leeftijd
11-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 >
totaal

Aantal / percentage
128 (32%)
49 (12%)
37 (9%)
62 (15%)
43 (11%)
36 (9%)
31 (8%)
15 (4%)
401 (100%)

Verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke
functiebeperking
Ja
Nee
totaal

Aantal / percentage
41 (10%)
357 (90%)
398

De Boxmeerse bevolking bestaat uit 14.261 manen en 14.337 vrouwen (GBA). De
geslachtsverhouding van de respondenten wijkt 6% af van de geslachtsverhouding van de
bevolking van Boxmeer ten gunste van vrouwen. Het verschil is dus niet groot.
25% van de bevolking van Boxmeer is jonger dan 20. Deze groep werd in het respons 7%
oververtegenwoordigd, maar dit is ook logisch, want jongeren zijn meer geïnteresseerd in sport
dan ouderen. Tevens is 15% van de bevolking 65 jaar of ouder en dat komt precies overeen met
de leeftijdsverdeling van de respondenten.
De allochtonen hebben weinig interesse getoond voor de sportenquête: ze zijn dus
ondervertegenwoordigd. In de gemeente Boxmeer wonen 788 niet westerse allochtonen: 2,8% van
het inwoneraantal.
10% van de respondenten heeft een zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijk functiebeperking. Wij
beschikken niet over het totaal aantal gehandicapte mensen in Boxmeer. 10% van de respons is
een behoorlijk aandeel en dus concluderen wij dat deze groep mensen zeer betrokken is geweest
bij het onderzoek.
34% van de aangeschrevenen heeft gereageerd. Van dit percentage geeft 92% aan te zorgen voor
lichaamsbeweging via sport of via recreatieve lichaamsbeweging.

11

2. Redenen om aan sport te doen
De belangrijkste redenen dat mensen aan sport doen
Reden
Aantal keer dat de redenen zijn
genoemd
Om gezond en fit te blijven
257
Vrijetijdsbesteding
150
Voor de sociale contacten
106
Omdat ik graag aan competitie doe
57
Bereiken/ behoud streefgewicht
41
Verplicht voor mijn gezondheid
25
Revalidatie
12
Verbetering zelfstandigheid
9
Gezond en fit blijven is de belangrijkste reden. Vrijetijdsbesteding en de sociale contacten komen
respectievelijk in de tweede en derde plaats. Het doen aan competentie is ook een belangrijke
motivatie.
3. Sportbeoefening
Beoefende sporten
Sport of sportieve
activiteit

Aantal keer dat de sport of
sportieve activiteit is genoemd

Fietsen
Wandelen
(Zaal)voetbal
Fitness
Tennis
Zwemmen
Dans
Volley
Gymnastiek
Hockey
Nordic walking
Paardrijden
Atletiek
Skaten
Motorsport

145
95
72
66
54
50
33
33
32
22
22
21
18
13
13

De gemeente Boxmeer kent een zeer breed sportaanbod. Binnen dit aanbod zijn bovenstaand de
15 populairste c.q. meest beoefende sporten genoemd. De top drie bestaat uit fietsen, wandelen
en voetbal.
De meest beoefende 10 sporten in Boxmeer in rangorde naar geslacht en beperking (verstandelijk,
lichamelijk en zintuiglijk)
Mannen
Vrouwen
Gehandicapten
Fietsen (1)
Fietsen (1)
Fietsen (1)
(Zaal)voetbal (2)
Wandelen (2)
Wandelen (2)
Wandelen (3)
Fitness (3)
Zwemmen (3)
Tennis (3)
Zwemen (4)
Fitness (4)
Fitness (4)
Dans (5)
Nordic walking (5)
Zwemen (5)
Tennis (6)
Dans (6)
Hockey (6)
Gymnastiek (7)
Gymnastiek (6)
Atletiek (7)
Nordic walking (8)
Motorsport (7)
Motorsport (7)
(Zaal)voetbal (9)
Atletiek (8)
Gymnastiek (7)
Paardrijden (10)
Gevechtssport (8)
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De gemiddelde sporturen per week naar geslacht, beperking (verstandelijk, lichamelijk en
zintuiglijk) en leeftijd.

<1
uur
>1
uur
<3
uur
>3
uur
Totaal

Man

Vrouw

Beperking

8 (5
%)
29
(19%)
28
(18%)
89
(58%)
154
(100%)

5 (3%)

2 (6%)

38
(19%)
37
(19%)
116
(60%)
196
(100%)

7 (23%)
9 (29%)
13 (42%)
31 (100%)

11-19
jaar
1 (1%)

20-29
jaar

30-39
jaar
2 (7%)

40-49
jaar
4 (7%)

50-59
jaar
3 (8%)

60-69
jaar
1 (3%)

70-79
jaar
2 (8%)

< 80
jaar

17
(14%)
5 (4%)

7 (15%)

9 (29%)

13(25%)

4 (11%)

8 (25%)

2(15%

9 (20%)

14(45%)

11(21%)

11(30%)

6 (19%)

7
(29%)
7(29%)

97
(8%)
120
(100%)

30(65%)

6 (19%)

25(47%)

19(51%)

17(53%)

46
(100%)

31
(100%)

53
(100%)

37
(100%)

32
(100%)

Ca. 59% van de mannen en vrouwen geeft aan meer dan drie uren per week te sporten.
Ook 42% van de respondenten met een beperking sport meer dan drie uren per week.
Binnen de diverse leeftijdscategorieën haalt nagenoeg iedereen ruim de 30minuten-beweegnorm.
Opgemerkt wordt dat 92% van de respondenten aangeeft te sporten en/of te bewegen.
Belangrijkste 10 redenen waarom mensen meer zouden gaan sporten
Voorwaarden
Aantal keer dat de reden genoemd
Ik zou meer vrije tijd hebben
Sporten goedkoper zou zijn
De sportvereniging/-club dichter bij huis zou zijn
De trainings- en wedstrijduren anders zou zijn
Ik zou niet alleen hoeven gaan

87
39
17
16
15

Ik zou me er op mijn gemak voelen
De sfeer zou er goed zijn
Er in mijn woonomgeving / deze gemeente een
sport zou zijn die past bij mijn persoonlijke situatie
Het inschrijfgeld lager zou zijn
Sport op het werk aangeboden zou worden
N=402

13
13
11
10
9

Wat deze voorwaarden betreft is er geen significant verschil tussen geslacht en leeftijd.
Waar en hoe sport u meestal?
Locatie en vorm
Bij een sportvereniging
Bij een sportcentrum
Via school
Via particulier initiatief
Via een gezondheidscentrum
Via het werk

percentage
56%
17%
9%
4%
2%
1%

Individueel
Met vrienden
In gezinsverband
Anders

32%
24%
8%
9%

92% van de respondenten doet niet aan sport; 8% van de respondenten beoefent momenteel geen
sport. De redenen daarvoor zijn zeer wisselend. De meest genoemde redenen zijn “Ik heb er geen
belangstelling voor”, “Ik besteed mijn vrije tijd al volledig aan andere hobby’s”, “Ik kan door
gezondheidsredenen niet aan sport doen”.
40% van de niet-sportbeoefenaren wil in ieder geval in de toekomst aan sport gaan doen. 27% wil
dat niet en 33% is nog niet zeker over de toekomstige keuzes.
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8
(33%)
24
(100%)

5
(39%
6(46%

13
(100%

Mensen die van plan zijn om in de toekomst aan sport te gaan doen hebben daarvoor diverse
voorwaarden. De belangrijkste drie voorwaarden zijn meer vrije tijd, er meer bij de persoonlijke
situatie passende sport aangeboden zou worden, sporten goedkoper zou zijn.
In de toekomst zouden de niet-sportbeoefenaren merendeels bij een sportvereniging aan sport
gaan doen. Sporten met vrienden is de tweede belangrijke wens. Het individueel sporten komt op
de derde plaats.
4. Verwachtingen van een sportclub of vereniging
Verwachtingen (aantal keer dat de verwachting is genoemd) ten aanzien van de sportclub of
vereniging naar geslacht, leeftijd en beperking (lichamelijk, zintuiglijk en verstandelijk).
Man
Vrouw
Beperkin
11-19
203040506070> 80
N=
N=219
g
N=128
29
39
49
59
69
79
N=1
N=3
N=3
5
173
N=41
N=4
N=3
N=6
N=4
9
7
2
3
6
1
Trainingen
116
134
11
105
36
29
35
21
18
5
4
organiseren
Jeugdopleidi
56
58
5
38
13
15
22
9
12
5
2
ng
Waardering
62
72
5
41
19
15
21
12
18
5
4
vrijwilliger
Kaderopleidi
33
47
4
21
13
13
16
7
7
4
1
ngen
Activiteiten
32
47
7
22
11
5
16
9
10
6
1
specifieke
doelgroepen
Wedstrijden
96
115
10
98
31
26
26
14
12
3
5
spelen
Verzorgen
98
118
8
75
35
27
33
20
20
5
3
accommodat
ie en
spelmaterial
en
Begeleiding
52
47
6
41
10
12
17
6
11
2
(jonge)
sporttalente
n
Anders
11
15
4
6
2
3
4
5
3
3
1
Over het algemeen wordt van een sportaanbieder verwacht dat deze trainingen organiseert en de
accommodatie en de spelmaterialen verzorgt.
Mensen met een beperking verwachten in hoofdzaak trainingen en wedstrijden, vervolgens zorg
voor de accommodatie.
Vanaf 60 jaar stelt men waardering van de vrijwilliger op prijs. De leeftijdsgroep 70-79 geeft aan
activiteiten voor specifieke doelgroepen te verwachten. 80+ers gaan voor de wedstrijden.
5. Sportaccommodaties
Mist u binnen en buiten sportaccommodaties (horizontaal gepercenteerd)
Ja
Nee
Weet niet/
geen antwoord
Mist u overdekte sportlocaties?
97 (24%) 151 (38%) 151 (38%)
Mist u open lucht sportlocaties?
78 (20%) 154 (39%) 167 (41%)
Mist u speelpleinen?
57 (14%) 114 (29%) 228 (57%)

Totaal
399 (100%)
399 (100%)
399 (100%)

Ongeveer de helft van de respondenten mist niets in het sportlocatieaanbod. Mensen die meer dan
1 uur per week sporten zijn meer ontevreden dan mensen die minder dan 1 uur sporten.
Mensen die gemiddeld per week meer dan 3 uur sporten zijn meer ontevreden met het
locatieaanbod in Boxmeer dan mensen die gemiddeld per week minder dan 1 uur sporten.
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Mist u binnen- en buiten- sportaccommodaties naar de gemiddelde sporttijd
Overdekte
Openlucht
Speelpleinen
sportlocaties
sportlocaties
Minder dan 1 uur per
week
Ja
Nee
Weet niet

4 (33%)
3 (25%)
5 (42%)

2 (20%)
5 (50%)
3 (30%)

1 (11%)
4 (44%)
4 (44%)

19 (38%)
20 (40%)
11 (22%)

12 (25%)
21 (45%)
14 (30%)

8 (18%)
15 (35%)
20 (47%)

8 (17%)
27 (56%)
13 (27%)

9 (19%)
29 (60%)
10 (21%)

7 (17%)
20 (49%)
14 (34%)

64 (35%)
89 (49%)
30 (16%)

51 (30%)
86 (52%)
30 (18%)

38 (25%)
65 (43%)
47 (32%)

Meer dan 1 uur per
week
Ja
Nee
Weet niet
Minder dan 3 uur per
week
Ja
Nee
Weet niet
Meer dan 3 uur per
week
Ja
Nee
Weet niet

Hoe belangrijk vindt u dat sportaccommodaties aanwezig zijn in de omgeving van winkels, scholen,
bedrijven en natuur- recreatiegebieden?
Wenselijke sportomgeving naar geslacht en beperking
Winkel/winkelcentrum
Scholen

Bedrijven

Natuur- en
recreatiegebieden

Man
Heel
Belangrijk
Belangrijk
Niet
belangrijk

6 (4%)
9 (7%)
124 (89%)

61
(41%)
58
(39%)
30
(20%)

9 (7%)
35 (27%)
87 (66%)

32 (22%)
38 (27%)
73 (51%)

Heel
Belangrijk
Belangrijk
Niet
belangrijk

14 (8%)
36 (20%)
131 (72%)

95
(49%)
76
(39%)
24
(12%)

18 (10%)
59 (34%)
96 (56%)

35 (19%)
61 (32%)
91 (49%)

1 (3%)
4 (!4%)
24 (83%)

15
(46%)
14
(42%)
4 (12%)

4 (14%)
11 (40%)
13 (46%)

7 (24%)
8 (28%)
14 (48%)

Vrouw

Beperking
Heel
Belangrijk
Belangrijk
Niet
belangrijk
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De 10 meest gebruikte sportlocaties zijn:
Sporthal ’t Hoogkoor
9,2 %
Gymnastiekzaal Elzendaalcollege
8,5%
Fitnesscentrum
7,8%
Gymnastieklokaal Stevensbeek SG
6%
Sportpark Boxmeer
5,3%
Zwembad ’t Hoogkoor
4,9%
Bewegingscentrum fysio
3,5%
Sportzaal Warandahal
3,2%
Sportzaal Raaijhal
2,9%
Sportpark De Raaij
2,1%
31% van de respondenten geeft aan gebruik te maken van ‘andere’ dan de gegeven sportlocaties.

Manier van het sportcentrum te bereiken naar geslacht en beperking
Te voet
Per fiets
Met de auto

Openbaar
vervoer

Totaal

35 (12%)

191 (64%)

71 (23%)

Man

13 (10%)

81 (66%)

29 (24%)

Vrouw

20 (12%)

105 (62%)

42 (25%)

3 (1%)

Beperking

1 (5%)

11 (55%)

6 (30%)

2 (10%)

Tevredenheid over de sportaccommodaties (in %)
Aspect
Ja
Ligging/bereikbaarheid
95
Parkeervoorzieningen
85
Fietsenstallingen
79
Buitenverlichting
72
Gevoel van veiligheid rondom
78
de accommodatie
Hygiëne van de kleedkamers
64
en/of de sportzaal
Onderhoud accommodatie
76
binnen
Onderhoud accommodatie
78
buiten
Aanbod van beschikbare
66
ruimte
Aanbod van beschikbare uren
72
Toegankelijkheid voor de
40
sporters met een
functiebeperking

3 (1%)

Nee
3
10
17
19
8

Weet niet
2
5
4
9
14

25

11

18

6

13

9

27

7

21
16

7
44

Sporters zijn over het algemeen tevreden met de sportaccommodaties als het gaat om de
genoemde onderdelen. Slechts een kwart van de sporters maken zich zorgen over “hygiëne van de
kleedkamers en/of de sportzaal”, ”aanbod van beschikbare ruimte” en “aanbod van beschikbare
uren”.
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6. Sportaanbod
In de gemeente Boxmeer kunnen vele sporten beoefend worden. 68 % van de sporters is helemaal
tevreden over het huidige sportaanbod in de gemeente Boxmeer en 17 % niet. 15 % heeft geen
idee daarover.
De sporters die iets missen in het huidige sportaanbod (17 %) zijn meestal jongeren en wonen
vooral in het centrum. Ze zijn zowel manen als vrouwen. 98 % van deze groep mensen beoefent al
een sport.
82 % van de respondenten vindt dat er in de schoolvakantieperiodes voldoende
sportmogelijkheden zijn.
7. Sportstimulering
Sportstimulering als een taak van de organisatie (in %)
Ja
Sportvereniging
97
Scholen
91
Gemeente
88
Jongerenorganisaties
78
Ouderenorganisaties
64
Werkgever
52
Ontmoetingsgroepen
37

Nee
2
5
5
12
22
32
37

Weet niet
1
4
7
10
14
16
26

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat sportstimulering gezien wordt als taak voor de gemeente,
sportverenigingen, scholen en jongerenorganisaties wordt gezien. In die zin neemt de gemeente de
derde plaats.
Daarnaast vindt bijna de helft van de sporter dat sportstimulering geen taak is voor werkgever.
8. Topsport
Voldoende mogelijkheden, begeleiding en aandacht voor jonge sporttalenten
Ja
Nee
Vindt u dat er voldoende mogelijkheden en
27
11
begeleiding geboden worden door
sportverenigingen/-clubs voor jonge talenten
(toekomstige sporters)?
Vindt u dat er voldoende aandacht besteed
13
19
wordt aan topsport in de gemeente Boxmeer?

(in %)
Weet niet
62

68

9. Sport en vrijwilligerswerk
Bekendheid met steunpunt en bereidheid tot vrijwilligerswerk bij sportverenigingen (in %)
Ja
Nee
Kent u het vrijwilligerssteunpunt Boxmeer?
25
75
Bent u bekend met de werkzaamheden en taken
40
60
van het vrijwilligerssteunpunt?
Bent u vrijwilliger bij uw sportvereniging?
42
58
Zou u vrijwilligerswerk willen doen bij
19
81
sportverenigingen?
Bent u bereid vrijwilligerswerk verrichten bij
27
73
sportverenigingen als daar een cursus of
opleiding voor vereist is?
Wilt u zich bij het vrijwilligerssteunpunt
4
96
aanmelden als vrijwilliger voor
sportverenigingen?
De Boxmeerse inwoners zijn overwegend niet bereid om vrijwilligerswerk te verrichten bij
sportverenigingen. Het vrijwilligerssteunpunt Boxmeer is bij weinigen bekend.

17

10. Informatie over sport
61% van de inwoners vindt dat ze onvoldoende geïnformeerd worden over het sportaanbod in de
gemeente Boxmeer. Ze willen vooral via foldermateriaal van de verenigingen, de gemeentegids,
publicaties in de lokale pers en scholen geïnformeerd worden.
71 % van de inwoners kent de regeling “onbenutte Rechten” niet.
45 % van de inwoners kijkt wel eens op de gemeentelijke website www.boxmeer.nl
81 % van de inwoners mist geen informatie over sport op de gemeentelijke website.
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Interviews
Er is een inventarisatie gemaakt van organisaties in relatie tot doelgroepen en sport/bewegen. Uit
deze lijst is een selectie gemaakt. Onderstaand een lijst van geïnterviewden. Vervolgens de door
hen gemaakte opmerkingen, gecategoriseerd naar overkoepelend onderwerp.
Lijst van geïnterviewden
Bond van Ouderen Holthees/Smakt
Bond voor ouderen Vortum-Mullem
Basisschool Laurentiushof
Basisschool Onze Bouwsteen
Basisschool Het Telraam
Coördinator Dunya
Elzendaalcollege
SG Stevensbeek
GGD
Allochtone jongere
Fysiotherapeuten
Radius, contactpersoon doelgroep ouderen, jongeren, minderheden
Scholengemeentschap Palet / speciaal onderwijs
Vrijwilligerssteunpunt
Jongerenwerker De Box / Radius
Ouderen
•
Sportaanbod voor ouderen is ruim voldoende.
•
Ouderen sporten bij voorkeur in de eigen kern en willen daarop het aanbod afgestemd zien.
•
Reden om te bewegen zijn sociale binding, gezondheid (ouderen).
•
Sport en bewegen moet met name leuk zijn / een uitje.
•
Redenen om niet te sporten: vinden zichzelf te oud
•
Ouderen sporten/bewegen vaak binnen eigen clubs. Behoud van eigen identiteit verhindert
clubs de samenwerking te zoeken en vinden met andere (gym)clubs. Eventueel mogelijk
samenwerking KBO met sportvereniging.
•
Sportverenigingen bieden door de bank genomen geen activiteiten aan speciaal voor
ouderen.
•
Ouderen > 65 jaar zijn geen voorstander van inzet bij dagarrangementen e.d., gezien de
sociale verplichting die het brengt en de mate van intensiteit te hoog is.
•
Sportaanbod afstemmen op de oudere (> 65 jaar) en de jongere senior (> 55 jaar).
55+ers zoeken zelf de sportmogelijkheden en zijn mobiel. Vanaf de tweede groep is meer
begeleiding nodig.
•
Sportaanbod in de kernen behouden: laagdrempelig beweegaanbod.
•
Sportstimulering door een goed en passend aanbod en door persoonlijke benadering.
•
Het zwemaanbod voor ouderen is te beperkt.
•
Locaties zijn goed toegankelijk.
Basisonderwijs
•
het huidige beweegaanbod binnen de lessen is onvoldoende. 2 x 45 minuten is niet
effectief. Beter is 3 x 1 uur.
•
Kwaliteit van gymlessen verdient verbetering.
•
Door de toegenomen digitalisering en gebruik daarvan, is meer bewegen belangrijk. De
speelruimte voor kinderen wordt door inbreiding e.d. minder. Overgewicht wordt een
steeds groter probleem.
•
Belangrijk is dat gymzalen bij basisonderwijs voldoen aan de sport- en beweegbehoefte en
sport en spelmogelijkheden kunnen bieden voor alle leeftijdsgroepen van de basisschool.
Of dat er binnen afzienbare afstand die mogelijkheid geboden wordt. Verder is van belang
dat de gymlocaties die door basisscholen gebruikt worden geschikt zijn voor het zgn.
nieuwe gymsysteem en daarvoor de benodigde materialen beschikbaar hebben.
•
Er is binnen het bestaande aanbod van dagarrangementen behoefte aan een
georganiseerde sportcomponent met aanbod voor kinderen uit alle bassischoolleeftijden.
•
Creëren van een netwerk van sportaanbieders rondom de school.
•
Redelijk veel kinderen zijn aangesloten bij een sportvereniging. De fysieke afstand tot een
bepaalde sport werkt echter demotiverend ivm bereikbaarheid. Met als gevolg dat er
relatief veel volley, tennis en voetbal gespeeld wordt.
•
Sport voor jeugd moet vooral leuk zijn.
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•
•
•
•

Een sport- en beweegaanbod kan deels door vrijwilligers begeleid worden. Echter, van
belang is dat er tevens deskundige begeleiding aanwezig i.v.m. pedagogisch, ….
Scholen zouden meer kunnen samenwerken om een gezamenlijk sportnetwerk op te zetten
voor de basisschoolleerlingen. (voorbeeld gem. Oss / stichting schoolsport Oss).
Vorm van sportstimulering is sport en bewegen meer in de klas brengen en bespreken.
Breed sportprogramma aanbieden zowel tijdens het schooljaar als tijdens vakanties. Taak
onderwijs en sportverenigingen.

Voortgezet onderwijs
•
Van belang is dat er een goed gebruikersschema is van gezamenlijk te gebruiken
gymzalen.
•
Elzendaal organiseert i.s.m. sportverenigingen sportintroductielessen.
•
Doordat jongeren baantjes hebben en hun tijd moeten plannen zijn er steeds minder
jongeren lid van een vereniging en wordt steeds vaker gekozen voor individuele sporten.
•
De scholen zijn bij uitstek geschikte plekken om kinderen kennis te laten maken met sport
en hen aan te zetten tot bewegen en sporten.
•
Bij sport buitenschool is het van belang dat er deskundige (pedagogische) begeleiding is.
•
Sport moet leuk zijn; plezier er aan beleven. Prestatiegericht sporten demotiveert.
•
Voor jongeren is het sociale aspect (vrienden) belangrijker dan het argument gezondheid.
•
Jongeren gebruiken sport om zich te onderscheiden. I.p.v. integreren, dit onderscheidend
vermogen belonen en inzetten.
•
Zorg voor extra activiteiten in de periferie van de eigenlijke sportactiviteit.
•
Bij aanbod van sport, maatwerk leveren. Aan de jeugdigen een basisvaardigheid
aanbieden, aan de oudere jeugd het spel aanbieden.
•
De gymdocent moet een vakleerkracht zijn, om sport en spel op een verantwoorde manier
te kunnen aanbieden.
•
Sportbehoefte: 1 uur per dag.
•
BSO aanbieden t/m 16 jaar.
Jongeren kunnen actief met sport bezig zijn via het straatwerk.
Gewenst is meer velden komen in de wijk waar toegankelijk een balletje getrapt kan worden.
Speciaal onderwijs
•
Niet eenvoudig kinderen uit het speciaal onderwijs te betrekken bij de reguliere
sportverenigingen, wegens contactuele en sociale eigenschappen van de doelgroep.
•
Sportgroepen met kinderen uit het speciaal onderwijs moeten niet te groot zijn, voldoende
begeleiding hebben, met minimaal 1 deskundige (pedagogische) begeleider.
•
Sport best aan te bieden onder schooltijd, omdat je dan (in alle schoolvormen) alle
kinderen bereikt.
•
Er is behoefte aan zwemles voor kinderen uit het speciaal onderwijs.
Allochtonen
•
Allochtone vrouwen en ouderen sporten weinig.
•
Het gesprek aangaan met de ouders van niet-sportende allochtone meisjes kan leiden tot
een grotere sportdeelname.
•
De sport waaraan behoefte is is zwemmen. Bij voorkeur een eigen zwemuurtje. Ook is er
behoefte aan yogalessen. (betreft ca. 25 personen / 35-55 jaar)
•
Om deze groep actief te laten sporten/bewegen is het van belang de sport en de
sportlocatie af te stemmen op hun wensen/(mobiliteits)mogelijkheden.
•
Jongeren vanaf 14 jaar zoeken zelf aansluiting bij sportverenigingen. Tot dan wordt sport
als minder belangrijk beoordeeld. Om allochtone jongeren meer aan sport te laten doen, is
persoonlijke benadering van de ouders en meer informatie over sportmogelijkheden van
belang.
•
Allochtone ouders vinden sport een luxe en zijn daardoor minder bereid hier geld aan uit te
geven c.q. hier als vrijwilliger aan mee te werken. Sportstimulering door fin.
tegemoetkoming. Doelgroep informeren over de mogelijkheden.
•
In het kader van integratie en sport goed meer informatie te verstrekken over
verwachtingspatroon van sporters en ouders van sporters bij sportverenigingen.
•
Hoewel er een breed sportaanbod is, ontbreekt de vechtsport. Er is steeds meer behoefte
aan de beoefening van de vechtsport, m.n. Tai Boksen.
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Gezondheid
•
SWOGB en fysiotherapeut geven gezamenlijk bewegingstrainingen aan 55+ers.
•
Er loopt een project Kids Gym, voor kinderen met overgewicht.
•
Fysio participeert in een netwerk van organisaties met als doel mensen gezond te laten
bewegen.
•
De doelgroep ouderen heeft de meeste aandacht nodig; veel mensen in deze doelgroep
beweegt niet.
•
Organiseer een gezondheidsbeurs gericht op bewegen en sport.
Sportaanbieders
•
sportaanbieders informeren over de vergoedingsmogelijkheden rechtstreeks aan de
doelgroep, zodat zij dit kunnen inzetten bij hun ledenwerving. (wmo, onbenutte rechten,
jeugdfonds).
•
Subsidieer sportaanbieders om meer pedagogisch verantwoord sportaanbod te doen.
•
Combinatiefunctionaris kan zorgen voor een professioneel aanbod van sport bij
verenigingen.
Vrijwilligers
•
Uit de enquête blijkt dat weinigen bereid zijn vrijwilligerswerk te doen voor hun sport c.q.
voor hun vereniging. De vraag rijst of bekend is wat valt onder vrijwilligerswerk en of er
niet veel meer onbewust aan vrijwilligerswerk wordt gedaan, dan verwacht.
•
Het vrijwilligerssteunpunt vervult een rol bij de invulling van de zgn. maatschappelijke
stage, waarbij leerlingen van het middelbaar onderwijs 72 uren een maatschappelijke stage
moeten vervullen.
•
Vrijwilligers voor sportverenigingen worden vaak betrokken uit eigen geledingen; nagenoeg
niet uit het aanbod van het vrijwilligerssteunpunt.
•
Het vrijwilligerssteunpunt biedt behalve vraag en aanbod van vrijwilligersvacatures ook
ondersteuning bij opleidingen/cursussen.
•
De leeftijd van de gemiddelde vrijwilliger bij de vacaturebank is 55.
•
Wat het vrijwilligerswerk inhoudt, wat het steunpunt kan betekenen is te weinig bekend.
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Bijeenkomsten
In een drietal bijeenkomsten is een aantal stellingen voorgelegd aan de aanwezigen.
Onderstaand het artikel dat gepubliceerd werd op de gemeentelijke informatiepagina
naar aanleiding van de drie bijeenkomsten.
Vervolgens de verslagen van de respectievelijke bijeenkomsten.

Artikel bijeenkomsten Boxmeers Weekblad juli 2008
Sport moet vooral leuk zijn!
Bijeenkomsten sportbeleid succesvol verlopen
Op 24 juni, 30 juni en 2 juli jl. organiseerde de gemeente Boxmeer bijeenkomsten
ter voorbereiding op het sportbeleid. Hoewel niet druk bezocht, is het resultaat er
niet minder om. Allesbehalve. De avonden hebben veel bruikbare informatie
opgeleverd.
Iedere bijeenkomst startte met een inleiding door een sportprominent.
Huib Rost (triatleet) verraste de aanwezigen met een zeer levendige presentatie over zijn
visie op topsport. “Topsporters moeten hun sportrechten altijd bevechten. Geef daarom aan
sporters die zich op topniveau met sport bezighouden een pas waaraan zij herkend worden
door sportaanbieders en waarmee zij te allen tijde terecht kunnen bij sportvoorzieningen.”
Yvon Dieks (atleet transplant games) en Pol van Boekel (scheidsrechter profvoetbal) waren
beiden van mening dat sport een verbindende werking heeft, waarbij ook andere
belangrijke zaken aan bod komen, zoals verantwoordelijkheidsgevoel, wederzijds respect
en teamgeest.
Twan Poels haalde aan dat behalve karakter en aanleg, de mensen om hem heen zeer
belangrijk zijn geweest in zijn carrière als topsporter. Dat geldt voor alle topsporters.
Verder benadrukte hij dat ten eerste inzet vereist is om het als topsporter te maken, dan
talent.

-

-

Aan de aanwezigen werden telkens tien stellingen voorgelegd. De rode draad in de
discussies vormden de onderstaande punten:
breng sportvraag en sportaanbod bij elkaar
stimuleer sport op de scholen
zorg voor een goede samenwerking tussen scholen, gemeente en sportaanbieders
organiseer introductielessen op de scholen waarbij kinderen van het basis- en voortgezet
onderwijs kennis kunnen maken met diverse sporten en koppel daaraan een
verdiepingsslag zodat kinderen gedurende een bepaalde periode met een sport bezig
kunnen zijn
maak sport onderdeel van de buitenschoolse opvang
zorg voor een sportcoördinator die als spin in het ‘sportweb’ fungeert
stel sportvelden overdag open en vergroot daarmee de sportmogelijkheden
Verder blijken sportverenigingen best bereid sport aan te bieden voor mensen met een
lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Mits organisatorisch binnen de
vereniging mogelijk en goed begeleid.
Een van de stellingen had betrekking op het vrijwilligerssteunpunt. Het merendeel van de
aanwezigen kende het steunpunt maar wist eigenlijk niet wat het steunpunt voor hen kon
betekenen. Dit sluit meteen aan op een belangrijk gesprekpunt: het gebrek aan
vrijwilligers.
Om het bovenstaande te organiseren zijn begeleiders nodig en die zijn nu onvoldoende
beschikbaar. Sportverenigingen en sportcentra zijn overtuigd van de
samenwerkingsmogelijkheden met scholen en buitenschoolse opvang, maar hebben
hiervoor niet de financiën of de personele capaciteit. Oplossingen hiervoor kunnen
gevonden worden in het aantrekken van vrijwilligers, van stagiaires of door het aantrekken
van professionele krachten.
Conclusie is dat alle elementen aanwezig zijn om sport in Boxmeer een nog prominentere
rol te geven, maar dat op enkele fronten organisatorische zaken ontbreken.
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Waar alle bezoekers en sportprominenten het over eens waren: aan sport moet je vooral
veel plezier en lol beleven!
Dit en meer vindt u terug in de verslagen van de bijeenkomsten. Deze verslagen vindt u op
www.boxmeer.nl onder projecten/ sport- en sportsubsidiebeleid.

Verslagen bijeenkomsten
Verslag 1e bijeenkomst Sportnota dinsdag 24 juni
Locatie: Wapen van Beugen

- Welkomstwoord Portefeuillehouder R. Klaassen
- Introductie doel bijeenkomst en korte weergave bevindingen enquête en interviews
- Inleiding Huib Rost
Voorzieningen voor degenen die met topsport bezig zijn in de gemeente Boxmeer zijn slecht.
Topsporters moeten hun sportrechten altijd bevechten, is zijn opmerking. Bovendien verbaast de
positieve respons op de sportenquête hem zeer. In zijn beleving wordt sport niet cool gevonden.
Hij ervaart sport in de gemeente Boxmeer als “ongeorganiseerd”. Het niveau van de aangeboden
sport is redelijk tot laag. Hij ervaart dit niet alleen als sporter maar ook als fysiotherapeut, daar
waar hij geblesseerde sporters behandelt.
Het is belangrijk sport leuk te maken, vooral voor de groep 6-9 jarigen en 9-16 jarigen. Deze groep
bereik je via de scholen. Inzet gaat voor talent, echter talent moet wel de mogelijkheid hebben zich
te ontwikkelen.
De gemeente kan een belangrijke bemiddelende rol spelen voor topsporters om ervoor te zorgen
dat dezen hun dagelijkse training kunnen doen. De gemeente kan verder een belangrijke rol spelen
als intermediair bij talentherkenning en –begeleiding.
De gemeente Boxmeer kan zich profileren op het gebied van sport door hier meer aandacht voor te
genereren en/of door bepaalde sportevenementen meer onder de aandacht te brengen c.q. te
organiseren. Huib noemt als voorbeeld het metworstrennen en daags na de tour. Ook de triatlon
van Rijkevoort én de stratenloop, waaraan recreanten en topsporters deelnamen. Hier ging een
sterke motiverende werking vanuit. Helaas wordt deze loop niet meer georganiseerd.
Huib’s motivatie om te sporten is plezier. Dat ontstaat wanneer er goede faciliteiten zijn, de sfeer
goed is en er waardering is voor de prestaties van de sporter. Dit is vooral belangrijk bij junior- en
seniorsporters, om hen te stimuleren en te motiveren.
Volgens Huib is het van belang de jeugd in contact te laten komen met een breed scala aan sporten bewegingsmogelijkheden via school en buitenschoolse opvang (b.s.o.). Hierin de samenwerking
te zoeken met sportaanbieders. De gemeente kan daarbij een coördinerende rol spelen.
Huib suggereert hiervoor een digitaal systeem op te zetten (zogenoemde omnisportvereniging)
waarop men kan zien op welke momenten welke sportaanbieder nog plek heeft om aan te sluiten.
Met een sportpas kan worden deelgenomen. Hij haalt een voorbeeld uit de gemeente Aalsmeer
aan: zie www.boxmeer.nl.
Verder vindt hij het belangrijk dat jongeren na schooltijd een balletje kunnen trappen op bestaande
sportvelden, die daarvoor dus toegankelijk moeten zijn. In de praktijk blijkt dat de sportvelden zo
goed als leeg zijn, omdat het niet toegestaan is op de velden te komen.
- Bespreking stellingen
Bij sportverenigingen en sportcentra is geen belangstelling voor het organiseren van
voorzieningen voor gehandicaptensport.
Volgens de vertegenwoordiger van het Gehandicaptenplatform wordt bij diverse
sportaanbieders rekening gehouden met mindervaliden. Hij noemt voetbalvereniging Olympia
en Sportcentrum Topspin. Parkeervoorzieningen worden aangepast, locaties worden
toegankelijker gemaakt.
De vertegenwoordigers van de volleybalverenigingen geven aan dat zij geen aanbod hebben
voor mindervaliden omdat dat door de aard van de sport nagenoeg niet mogelijk is. Bovendien
is er tot op heden geen vraag naar geweest.
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Door competitiesport verlies je de minder ‘goede’ leden. / Talent gaat boven inzet.
Uit de discussie komt naar voren dat inzet boven talent gaat. Belangrijk is dat deelnemers
plezier hebben in het bewegen en sporten. De talentjes moeten echter wel de mogelijkheid
krijgen zich te ontwikkelen.
VC Achilles hanteert de zogenoemde ‘plezier- en prestatielijn’. Daarmee wordt benadrukt dat
plezier in het sporten belangrijk is, maar dat ook de talenten mogelijkheden hebben bij
Achilles.
Als sportaanbieders en scholen beter zouden samenwerken zouden win-win-situaties
ontstaan voor ouders, scholen, gemeente en sportverenigingen.
De meningen over deze stelling zijn eensluidend: de aanwezigen zijn het er over eens dat door
een betere samenwerking en afstemming meer mogelijkheden ontstaan om de relatie tussen
sportverenigingen en onderwijs te verbeteren en gezamenlijk tot een aanbod te komen. Blijft
overeind dat er extra krachten nodig zijn om sport te begeleiden buiten de tijden dat de
reguliere trainingen plaatsvinden.
VC Achilles geeft gastlessen (clinics volleybal) op scholen. Probleem is echter dat trainers
overdag werken en er dus een beperkt aantal mensen overdag beschikbaar is. Het
trainersaanbod is laag. Hier ligt volgens de aanwezigen een rol voor de gemeente: betaal
begeleiders om overdag te trainen (bijvoorbeeld via een deeltijdaanstelling). Er is namelijk een
gebrek aan gediplomeerde trainers. Voorbeeld: begeleiders in de BOS-projecten hebben een
deeltijdbaan. (BOS: Buurt, Onderwijs, Scholen).
De verantwoordelijkheid voor contacten tussen school en onderwijs kun je niet bij de
verenigingen neerleggen, want het zijn allemaal vrijwilligers die het werk moeten doen,
volgens de aanwezigen. Desondanks is men het er over eens dat de muurtjes tussen de
verenigingen weg moeten en men meer moet samenwerken. De gemeente heeft hierin een
coördinerende, stimulerende en faciliterende rol. Bovendien dient de gemeente er voor te
zorgen dat sport laagdrempelig blijft. De gemeente dient onderwijs en verenigingen met elkaar
in contact te brengen.
Het onderwijs is de ingang tot sport. Er ligt een belangrijke motiverende taak bij het onderwijs,
hoewel het volgens een van de deelnemers ook belangrijk is dat sport dicht bij de eigen
woonkern aangeboden wordt. Helaas zoeken scholen weinig tot geen contact met
sportverenigingen, terwijl hier volgens de aanwezigen zeer zeker een taak ligt. Ten slotte halen
de aanwezigen aan dat zij de indruk hebben dat het bij de basisscholen ontbreekt aan
vakdocenten gymnastiek.
Niet-sportactiviteiten kunnen aanleiding geven tot meer bewegen.
Niet besproken.
Werknemers gaan meer sporten als bedrijven en sportaanbieders flexibeler zouden
zijn.
Niet besproken.
Het vrijwilligerssteunpunt kan een rol spelen bij het oplossen van het
vrijwilligerstekort.
De aanwezigen hebben weinig vertrouwen in het vrijwilligersteunpunt. Bovendien wordt
verwacht dat men eerder geneigd is vrijwilligerswerk in de eigen kern voor de eigen vereniging
te doen, dan elders. Lokale identiteit speelt een belangrijke rol.
Wanneer het steunpunt zich iets breder profileert zou het eventueel mogelijk zijn vrijwilligers
via het steunpunt voor de sportverenigingen te werven. Punt blijft dat de 11 dorpen relatief ver
uit elkaar liggen en voor (jonge) vrijwilligers de afstand tussen de kernen een drempel kan zijn
om elders dan in de eigen woonkern als vrijwilligers aan de slag te gaan.
De vertegenwoordigers van de sportverenigingen geven aan dat het redelijk lastig is
vrijwilligers te vinden, maar zijn van mening dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de
verenigingen. De verenigingen lossen het vrijwilligersprobleem zelf wel op. Belangrijk is het
aantrekkelijk te maken om bij de club te horen.
Gesuggereerd wordt dat ouderen mogelijk bij de vereniging betrokken kunnen worden voor het
verrichten van vrijwilligerswerk en het geven van trainingen.
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Jongeren zijn sneller te bewegen om na schooltijd sportactiviteiten te begeleiden als
er wat aan te verdienen is.
De aanwezigen zijn positief over deze stelling maar merken daarbij op dat de jonge
sportbegeleiders enige mate van kwalificatie dienen te hebben om ‘verantwoorde’
sportbegeleiding te kunnen doen.
Wat betreft het ‘verdienen’ hoeft dit niet altijd een geldelijke verdienste te zijn. Een verdienste
is een vorm van waardering. Dat kan ook door bijvoorbeeld een door de club betaalde kaderof trainersopleiding aan te bieden.
De aanwezigen geven aan dat kaderleden en trainers al vaak binnen de club opgeleid worden.
Vraag is of de verenigingen er voldoende voor gefaciliteerd worden.
Ook cios-stagiaires kunnen sportactiviteiten begeleiden.
Verlaag de drempel tot sport voor de minder-draagkrachtigen door contributie kwijt
te schelden in ruil voor vrijwilligerswerk.
Hiervoor bestaat geen belangstelling.
Sportcentra moeten subsidie ontvangen voor het aantrekken van specifieke
doelgroepen.
Volgens de aanwezigen moeten niet de sportcentra gesubsidieerd worden. Beter is de
specifieke doelgroepen een vergoeding te geven om hen te stimuleren te gaan bewegen c.q.
sporten.
Door een andere manier van sportsubsidiëring zouden meer mogelijkheden op
sportgebied ontstaan.
Men is van mening dat de binnensportverenigingen slecht gesubsidieerd worden vergeleken
met buitensportvoorzieningen. Binnensport heeft door de huur van sportlocaties hogere kosten
en heeft bijvoorbeeld geen kantine-inkomsten. Daardoor kan de contributie te hoog worden
voor sommigen. Binnensport is veel duurder dan buitensport. Het verschil zou door subsidie
verkleind moeten worden, volgens de aanwezigen.
Overige opmerkingen:
Sportclubs moeten meer over de grenzen van hun eigen vereniging heen kijken om hun
doelen en belangen te behalen c.q. te behartigen. Het delen van een gezamenlijke locatie
zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, met de aanverwante voordelen zoals
gezamenlijke inkoop van materialen en huishoudelijke voorzieningen, het gezamenlijk
inzetten van trainers en kader en dergelijke. Dit geldt zowel voor samenwerking met
verenigingen binnen de eigen kern, als ook met organisaties buiten de eigen kern.
-

De gemeente Boxmeer heeft een voorbeeldfunctie daar waar het gaat om sportstimulering
en topsport. Door bijvoorbeeld een sportman of -vrouw van het jaar uit te roepen breng je
sport ieder jaar weer op een leuke manier onder de aandacht.

-

Maak een pas voor topsporters, zodat deze niet telkens hun rechten hoeven te bevechten,
maar waardoor zij aanspraak kunnen maken bij sportaanbieders op bepaalde
voorafgesproken faciliteiten. Opgemerkt wordt dat onduidelijk is wanneer een sporter
topsporter is en dus aanspraak kan doen op deze faciliteiten.

-

Volgens de aanwezigen wordt het voor jongeren steeds moeilijker buiten sportactiviteiten
te ondernemen, door het verdwijnen van sportveldjes (grasveldjes) als gevolg van
inbreiding en uitbreiding van woonkernen.
Er is behoefte aan bijvoorbeeld toegankelijke basketbalvelden, beachvolleybalvelden en
dergelijke. Verder wordt opgemerkt dat er geen atletiekbaan is.

-

Hanteer het brede school-concept: creër een breed en wisselend aanbod van sport- en
bewegingsactiviteiten.

FB/AvD 24juni08
Verslag 2e bijeenkomst Sportnota maandag 30 juni
Locatie: Elsenhof Sambeek

- Welkomstwoord portefeuillehouder Rien Klaassen
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- Introductie doel bijeenkomst en korte weergave bevindingen enquête en interviews
- Interview Pol van Boekel en Yvon Dieks door Vincent Ronnes
sport gebruiken als middel om andere zaken en waarden onder de aandacht te brengen.
Sport heeft een verbindende werking. Een van de stellingen is via niet-sportactiviteiten
mensen aan te zetten tot meer bewegen. Andersom doet ook opgeld: via sport kan
aandacht gegenereerd worden voor andere zaken.
Topsport is door de bank genomen ‘van’ het individu. Breedtesport is een taak van de
overheid.
Om de financiële toegankelijkheid te vergroten kan er aanspraak gemaakt worden op
gelden bij provincie en gemeente.

- Bespreking stellingen
Bij sportverenigingen en sportcentra is geen belangstelling voor het organiseren van
voorzieningen voor gehandicaptensport.
De verenigingen geven aan dat er weinig vraag naar is. Anderzijds brengen de
vertegenwoordigers van de Stichting Dichterbij in dat er vraag is vanuit de groep verstandelijk
gehandicapten.
De voetbalclub, de turnvereniging en de kegelbond zijn hierin ook actief, geven
vertegenwoordigers van deze clubs aan.
De ponyclub wil wel ponyritten aanbieden maar heeft er geen vrijwilligers voor. De
vertegenwoordiger van de atletiekvereniging geeft aan dat zij één lid met een functiebeperking
hebben. Dit lid wordt telkens begeleid. Met een goede atletiekbaan zouden er echter betere
resultaten geboekt kunnen worden.
De kegelbond biedt vooralsnog geen mogelijkheden.
De aanwezigen zijn van mening dat de ‘juiste’ begeleiding van cruciaal belang is.
De vertegenwoordigers van de Stichting Dichterbij benadrukken dat begeleiding inderdaad
belangrijk is, maar dat mensen met een functiebeperking ook gewoon mensen zijn die moeten
kunnen ervaren welke sport ze wel en niet leuk vinden en aankunnen. Dat betekent dat er
volgens hen geen zwaar gespecialiseerde begeleiding nodig is. Bovendien heeft de stichting zelf
deskundige sportbegeleiders in dienst. Verder wordt opgemerkt dat mindervaliden ook met
validen willen kunnen sporten. Het oprichten van aparte groepen is niet altijd noodzakelijk.
De vereniging moet veel geld hebben om gekwalificeerde begeleiders aan te trekken en de
vervoerskosten te kunnen dekken. De weg naar de geldstromen is nu nog onduidelijk.
‘t Hoogkoor biedt sportaanbod voor mindervaliden. Er moet echter ook daar begeleiding bij zijn
i.v.m. de veiligheid van de sporter, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
De vertegenwoordiger van de volleybalclub staat niet afwijzend tegenover G-sport
(gehandicaptensport) binnen het volleybal. De vereniging komt echter vrijwilligers te kort.
Voetbalvereniging Olympia geeft aan dat zij begeleiders hebben die werken in de zorg en
daardoor deskundig geacht worden.
De aanwezigen vermoeden dat er weerstand is tegen het treffen van voorzieningen voor
mindervaliden en het aanbieden van sport voor deze groep, omdat onduidelijk is wat op welke
manier het beste de sport aangeboden kan worden en welke manier de beste benaderingswijze
is.
Suggesties:
verenigingen zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheden van mindervalidensport. Door
voorbeelden te benoemen en de contactpersonen daarvan uit te nodigen (voorlichting te
geven), kunnen mogelijk weerstanden overwonnen worden. Subsidieverstrekking voor deze
doelgroep geldt dan als steuntje in de rug voor verenigingen.
Een markt organiseren, vergelijkbaar met de gezondheidsmarkt, maar dan specifiek gericht
op de mogelijkheden voor sport door mindervaliden.
Door competitiesport verlies je de minder ‘goede’ leden. / Talent gaat boven inzet.
Kinderen hebben hun eigen doel met sport. Het is de taak van de trainers om een dusdanige
sfeer te creëren dat sport leuk en uitdagend is.
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Toch vinden de aanwezigen het belangrijk dat vroeg begonnen wordt met de begeleiding van
de jonge talenten. Zij erkennen dat plezier en sporten met vrienden belangrijke argumenten
zijn, maar uiteindelijk gaat het bij een vereniging toch om het presteren.
Er ontstaat een discussie over de kwaliteit van de begeleiders. Naar gelang er een goed team
ontstaat, zal daar een goede trainer op staan. De ‘mindere’ trainers komen te staan op de
‘mindere’ trainingsgroepen. Enkelen zijn van mening dat goede begeleiding voor alle
trainingsgroepen belangrijk is. Men moet in de breedte investeren, is hun mening. Om leden te
behouden, moet juist meer aandacht besteed worden aan de ‘mindere’ leden.
Uit de discussie blijkt dat plezier in combinatie met prestatie de twee belangrijkste stimuli zijn.
Laat alle sporters (goed en beter) met elkaar trainen en organiseer extra trainingen voor de
talenten. Daardoor ontstaat doorstroom en houd je de trainingen aantrekkelijk voor de minder
goede leden.
Volgens de aanwezigen kiezen kinderen een bepaalde sport omdat de ouders (deze sport ook al
doen of deden en) ertoe aanzetten, of omdat vrienden deze sport beoefenen.
Een manier om de jeugd actief te maken en een brede keuzemogelijkheid aan te bieden is het
organiseren van clinics. Organiseer introductielessen met een breed aanbod aan sport. Of
creëer daarvoor omniverenigingen. Introduceer een sportpas, waarmee jeugd kan deelnemen
aan trainingen bij diverse sportaanbieders.
Als sportaanbieders en scholen beter zouden samenwerken zouden win-win-situaties
ontstaan voor ouders, scholen, gemeente en sportverenigingen.
Uit het gesprek blijkt dat de meeste van de aanwezigen voorstander zijn van het creëren van
een werkplek voor een spilfunctionaris die vraag en aanbod onderzoekt en verbindt. Een
zogenoemde combinatiefunctionaris die ervoor zorgt dat er onder andere tussen 15.00 en
17.00 (18.00) uur gesport kan worden.
Volgens de aanwezigen kan de jeugd het beste via het onderwijs naar sport geleid worden. Zo
mogelijk aan te sluiten bij de buitenschoolse opvang (b.s.o.).
Daarop reageert de vertegenwoordiger van de atletiekvereniging dat dit al eens eerder is
geprobeerd, maar dat destijds alleen de atletiekvereniging meedeed. De overige verenigingen
haakten af wegens tekort aan vrijwilligers op de gevraagde tijden.
De jeu-des-boulesvereniging geeft aan dat zij al eerder een clinic georganiseerd heeft voor
jongeren, maar dat daar geen leden uit voortgekomen zijn.
Opgemerkt wordt dat verenigingen vooral uit eigen belang bereid zijn clinics te verzorgen: om
er leden mee te werven. Bij het optuigen van een clinicsprogramma moeten de verenigingen
zelf actief meewerken. De aanwezigen achten het niet wenselijk de minder actieve
verenigingen ‘op sleeptouw’ te nemen in een dergelijk programma.
Ten slotte wordt opgemerkt dat de fysieke afstand tussen de kernen binnen de gemeente
Boxmeer erg groot is. Dit kan voor sporters een belemmering vormen om bij een bepaalde
sportvereniging te gaan die niet in de eigen kern ligt.
Niet-sportactiviteiten kunnen aanleiding geven tot meer bewegen.
Deze stelling wordt positief beoordeeld. Door dergelijke initiatieven kunnen inactieven
gemotiveerd worden te bewegen. Door groepen te vormen ontstaat binding, waardoor de
drempel naar het gezamenlijk ondernemen van (sportieve- en andere bewegings)activiteiten
lager wordt.
‘t Hoogkoor geeft aan dergelijke initiatieven al te kennen.
Werknemers gaan meer sporten als bedrijven en sportaanbieders flexibeler zouden
zijn.
Het beoefenen van sport moet dicht bij huis, dicht bij de werkplek of óp de werkplek mogelijk
zijn. De tijden waarop gesport kan worden moeten passen bij de werktijden. Hoewel er
voorbeelden zijn dat aan deze voorwaarden werd voldaan, bleek dat in de praktijk maar weinig
werknemers van de sportmogelijkheid gebruik maakten. Dat zijn de algemene opmerkingen
naar aanleiding van deze stelling.
Ook hier wordt opgemerkt dat het handig zou zijn als vraag en aanbod bij elkaar gebracht zou
worden. Een spilfunctionaris is ook hier gewenst.
Vervolgens ontstaat een discussie over de functie van sporten bij het werk. Hoe normaal c.q.
belangrijk is het dat de werkgever en de overheid sport stimuleren? En tot in welke mate?
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Het vrijwilligerssteunpunt kan een rol spelen bij het oplossen van het
vrijwilligerstekort.
Niet besproken.
Jongeren zijn sneller te bewegen om na schooltijd sportactiviteiten te begeleiden als
er wat aan te verdienen is.
Kort aan bod geweest, gerelateerd aan stelling 8.
Verlaag de drempel tot sport voor de minder-draagkrachtigen door contributie kwijt
te schelden in ruil voor vrijwilligerswerk.
Men twijfelt eraan of minder-draagkrachtigen zich daadwerkelijk bij de vereniging zullen
melden om in aanmerking te komen voor een compensatieregeling. Het schaamtegevoel kan
daarbij parten spelen. Beter is de koppeling te leggen tussen sociale dienst en verenigingen.
Overigens blijkt dat het door de voorwaarden van de sportbonden niet mogelijk is mensen een
lidmaatschap aan te bieden, als daarvoor geen contributie wordt betaald. Dit zou opgelost
kunnen worden wanneer de gemeente het lidmaatschapsgeld betaalt. Opgemerkt wordt dat de
gemeente via het minimabeleid de mogelijkheid heeft om aan minder-draagkrachtigen een
vergoeding toe te kennen voor contributie.
De aanwezigen vinden de stelling bewonderenswaardig maar zien weinig tot geen
mogelijkheden voor uitvoering ervan.
Sportcentra moeten subsidie ontvangen voor het aantrekken van specifieke
doelgroepen.
Niet besproken.
Door een andere manier van sportsubsidiëring zouden meer mogelijkheden op
sportgebied ontstaan.
Wethouder Klaassen licht de huidige subsidiëringssystematiek toe.
Opgemerkt wordt dat alleen voor jeugdleden subsidie verstrekt wordt. In het gesprek komt
naar voren dat men het plausibel vindt subsidie te verstrekken voor meer doelgroepen dan
alleen jeugdleden. Subsidie is bedoeld als stimulans. Subsidie voor het geven van ouderensport
of gehandicaptensport kan een stimulans zijn om een idee tot actie te laten komen. Geef
bijvoorbeeld subsidie voor activiteiten voor de doelgroep senioren, waardoor de vereniging
nieuwe leden én vrijwilligers kan aantrekken.
Ouderen kunnen via de KBO en de SWOGB gesubsidieerd sporten. Er zijn echter nog veel
sporten die niet gesubsidieerd worden. Fiftyfit wordt gesubsidieerd door de gemeente Venray.
Kegelsport wordt via de KBO en/of SWOGB aangeboden tegen gereduceerd tarief. De
Kegelbond Boxmeer geeft aan de sport niet voor dat tarief te kunnen aanbieden, waardoor zij
leden mislopen.
Een ander voorbeeld dat aangereikt wordt is het subsidiëren van verenigingen die specifiek
investeren in kaderopleidingen om op die manier gekwalificeerde trainers te krijgen. Anderzijds
kan gesubsidieerd worden om betaalde trainers aan te trekken.
Enkele aanwezigen stellen voor subsidie te verstrekken voor het aantrekken van
sportbegeleiders tussen 15.00 en 17.00 uur, omdat in deze tijdsperiode geen tot weinig
vrijwilligers beschikbaar zijn.
Ten slotte wordt opgemerkt dat verenigingen getoetst zouden moeten worden aan een aantal
objectieve meetbare criteria, aan de hand waarvan bepaald kan worden of aan een vereniging
subsidie wordt verstrekt.

Overige opmerkingen:
Een vertegenwoordiger van een volleybalvereniging merkt op dat het aantrekken
van professionele trainers steeds moeilijker is, omdat dit steeds duurder wordt. Hij
vraagt of het mogelijk is dat trainers betaald worden door de gemeente.
Opgemerkt wordt dat (vrijwilligers en kader)problemen eventueel ook opgelost
zouden kunnen worden door samenwerking te zoeken met dezelfde
sportverenigingen binnen het Land van Cuijk.
Door specifiek te subsidiëren kunnen professionele begeleiders aangetrokken
worden die deskundige trainingen kunnen aanbieden. Daardoor wordt de
vereniging interessant(er) voor leden, wat weer extra leden kan opleveren. Dit
levert meer contributie op, wat weer kan leiden tot meer subsidie, waarmee etc.
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Een manier van sportstimulering is inspelen op hypes.

FB/AvD 30 juni08
Verslag 3e bijeenkomst Sportnota woensdag 2 juli
Locatie: Plein 27 Maashees

- Welkomstwoord portefeuillehouder R. Klaassen
- Introductie doel bijeenkomst en korte weergave bevindingen enquête en interviews
- Interview Twan Poels door Vincent Ronnes
Om tot topsport te kunnen komen is ten eerste inzet belangrijk, aangevuld met talent.
Bovendien is de omgeving van de sporter belangrijk om hem of haar aan te moedigen, te
steunen en te motiveren.
Op de vraag of de gemeente iets kan betekenen antwoordt Twan dat het belangrijk is dat
de jeugd ook daadwerkelijk de gelegenheid krijgt om te sporten door het openstellen van
sportaccommodaties.
Twan is ondernemer. Zijn carrière als topsporter heeft bijgedragen om door te zetten en hij
wat het is om af te zien.
Op de vraag of sport kan dienen als PR-middel antwoordt Twan dat hier zeer zeker kansen
liggen. Sportverenigingen moeten dan wel goed ondersteund worden door vakorganisaties
of de gemeente. Anderzijds ligt er ook een belangrijke taak voor de sportverenigingen zelf.
- Bespreking stellingen: aangezien het aantal aanwezigen het toelaat worden de stellingen
alleen plenair besproken.
Bij sportverenigingen en sportcentra is geen belangstelling voor het organiseren van
voorzieningen voor gehandicaptensport.
De aanwezigen geven aan dat de beschikbaarheid van geschoold kader een probleem is. Er
wordt meer ondersteuning (facilitair en financieel) door de gemeente verwacht. Voor
gehandicaptensport zijn toegankelijke accommodaties van belang: de meeste accommodaties
voldoen hieraan.
Op de vraag of er behoefte is aan sport voor gehandicapten, wordt positief geantwoord door de
aanwezigen.
Toelichting afdelingshoofd Welzijn gemeente Boxmeer: van 2001-2006 was er de
stimuleringsregeling breedtesport (Breedtesportimpuls). Dankzij deze regeling heeft
voetbalclub Olympia twee G-teams kunnen realiseren. De turnvereniging De Meere en de
hockeyclub hebben eveneens sport voor gehandicapten kunnen realiseren. Ook is onder de
regeling de sportcoach geïntroduceerd.
Aangegeven wordt dat begeleiding bij sportende mindervaliden niet altijd nodig is. Ligt aan de
aard van de beperking. Het is dus belangrijk voor sportaanbieders om te weten om welke
groep mindervaliden en om welke niveau het gaat. Erkend wordt dat het moeilijk is aansluiting
te vinden voor verstandelijk gehandicapten.
Opgemerkt wordt dat ook ouderen met lichamelijke beperkingen behoefte hebben aan extra
voorzieningen.
Van gemeentewege wordt opgemerkt dat er nu geen beleid is geformuleerd om activiteiten
voor gehandicapten te ondersteunen. Voorheen kon subsidie verstrekt worden voortkomend uit
de Breedtesportimpuls.
Door competitiesport verlies je de minder ‘goede’ leden. / Talent gaat boven inzet.
Volgens de aanwezigen is de stelling onjuist. Het gaat om een combinatie van talent en inzet.
Men vindt de sociale contacten en het plezierig met sport bezig zijn het belangrijkste. Daarom
vindt het gezelschap begeleiding van jeugdteams heel belangrijk. Daar wordt de basis gelegd.
Geïnvesteerd moet worden in goede jeugdleiders en dat mag, volgens de aanwezigen, best wat
kosten.
Over het onderwerp competitie wordt beaamd dat goede sporters door kwalitatief betere
begeleiding steeds beter worden, terwijl de overige – toch ook enthousiaste sporters –
‘achterblijven’. Hierdoor vallen leden af. Voor een vereniging moeten de leden het belangrijkste
zijn, wordt opgemerkt, niet per definitie de resultaten van die leden.
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Voorts wordt opgemerkt dat competitie op ieder sportniveau plaatsvindt en dit ook een
motiverende werking heeft. De prestatie van een team geeft goede externe respons.
Bij een grote vereniging is het mogelijk bijvoorbeeld binnen de E’s een team samen te stellen
met ‘goede’ en ‘betere’ sporters. Hierdoor blijft het voor de minder goede spelers uitdagend.
Voor de hele goede kan er een extra uitdaging georganiseerd worden. Het teamgevoel is het
belangrijkste, niet de competitie.
Als sportaanbieders en scholen beter zouden samenwerken zouden win-win-situaties
ontstaan voor ouders, scholen, gemeente en sportverenigingen.
De aanwezigen staan achter deze stelling. Zij weten echter ook uit ervaring dat het niet
makkelijk is medewerking te krijgen van de scholen. Scholen zijn vaak niet happig op extra
activiteiten binnen het schoolprogramma. Er worden echter ook voorbeelden genoemd waarbij
het wel goed gaat, zoals in Overloon en in Vierlingsbeek / Geijsteren.
Het idee een jaarprogramma op te stellen met sportintroductielessen wordt omarmd. Hieruit
kunnen nieuwe leden voortkomen.
Een van de aanwezigen is van mening dat er te veel geïnvesteerd wordt in leuke projecten,
terwijl het beter is te investeren in goede sportvakleerkrachten op de basisschool. Sport moet
structureel deel uitmaken van het onderwijsaanbod. Eventueel kunnen de vakleerkrachten ook
na schooltijd sportende kinderen begeleiden.
Samenwerking kan ook gevonden worden in het overdag beschikbaar stellen van
sportaccommodaties voor bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd. Koppel de openstelling van
deze locaties aan de tijden van de buitenschoolse opvang. Overschrijdt daarbij de huidige
beperkingen en grenzen en er ontstaan veel mogelijkheden voor sportverenigingen, gemeente
en onderwijs, aldus de aanwezigen. Als voorbeeld wordt genoemd de BOS-impuls versus brede
scholen.
Meteen gelijktijdig wordt opgemerkt dat begeleiding c.q. toezicht bij deze locaties heel
belangrijk is en dat het lastig is overdag begeleiders te vinden voor het verzorgen van
sportintroductielessen. Daarentegen wordt verwacht dat bij een integrale samenwerking tussen
verenigingen oplossingen gevonden moeten kunnen worden. Hetzij via de inzet van
vrijwilligers, hetzij via gezamenlijk betaalde of door de gemeente betaalde professionele
krachten. Mogelijk is eventueel de inschakeling van cios-stagiaires voor sportbegeleiding of de
inschakeling van professionele krachten voor trainingen.
Opgemerkt wordt dat er voorbeelden bekend zijn van onderwijsinstellingen waarbij leerlingen
verplicht worden deel te nemen aan sportclinics of waarbij deelname aan de sportlessen
verplicht is.
Niet-sportactiviteiten kunnen aanleiding geven tot meer bewegen.
Niet besproken.
Werknemers gaan meer sporten als bedrijven en sportaanbieders flexibeler zouden
zijn.
Twan Poels, als ondernemer binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB), geeft aan dat het MKB
de grootste werkgever is. Voor MKB-ers is het volgens hem moeilijk bedrijfssport te betalen.
Bovendien bestaat de kans op blessures, waardoor werknemers uitvallen. Het MKB is hier te
kwetsbaar voor. Verder vindt hij het niet wenselijk dat werknemers onder werktijd sporten
wegens tijdverlies.
Hij erkent dat sporten via het bedrijf uiteindelijk ook revenuen kan opleveren doordat
werknemers fitter zijn, beter presteren en er minder ziekteverzuim is. Bovendien kan
bedrijfssport een bedrijfsbindende factor zijn.
Bedrijfssport, zo heeft onderzoek uitgewezen, werkt positief op de fitheid, de motivatie en de
werklust van werknemers. Bij diverse bedrijven is sporten verplicht, wegens de benodigde
conditie voor de te verrichten werkzaamheden. Bedrijfssport wordt echter vaak ambitieus
begonnen. In de praktijk blijkt dat het aantal deelnemers aan bedrijfssport snel vermindert.
Bovendien blijkt bedrijfssport minder ‘nieuwe’ sporters op te leveren; het merendeel dat
gebruikmaakt van de sportfaciliteit is vaak al elders sportief actief.
Opgemerkt wordt dat sport meer geïntegreerd zou moeten worden in het dagelijkse ritme en
zelfs eventueel beloond zou moeten worden. Daarbij dient tevens rekening gehouden te
worden met de werktijden van werknemers. Voor degenen die in de avonden en de weekenden
werken is sporten overdag mogelijk en vice versa.
Het vrijwilligerssteunpunt kan een rol spelen bij het oplossen van het
vrijwilligerstekort.
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De vertegenwoordigers van het vrijwilligerssteunpunt zijn van mening dat de naams- en
functiebekendheid van het steunpunt beter mag. Het steunpunt is nu nog wat te onbekend. Dat
blijkt ook uit de reacties uit de zaal. Het steunpunt heeft in het verleden vacatures geworven
bij sportverenigingen, aangezien bekend was dat er grote behoefte aan vrijwilligers is. Het
steunpunt is daarmee gestopt omdat de vraag van de verenigingen vele malen groter was dan
het aanbod vrijwilligers.
De vertegenwoordigers van het steunpunt zijn van mening dat de rol van het steunpunt
verstevigd dient te worden, bij diverse doelgroepen (vooral bij jongeren en ouderen vanaf 57
jaar). In de praktijk blijkt dat persoonlijke beandering de beste manier is om vrijwilligers te
werven.
Het steunpunt kan een grote rol spelen in de facilitering van de verenigingen en de vrijwilligers
door te begeleiden naar opleidingen en cursussen, maar ook door met de vrijwilligers in
gesprek te gaan en hen te begeleiden naar passend vrijwilligerswerk. Dit kan voldoende
‘verdienste’ zijn voor de vrijwilligers, anderzijds is de verstrekking van een kleine vergoeding
mogelijk om het verrichten van vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat vrijwilligers in principe vergelijkbaar zijn met sponsoren.
Sponsoren verstrekken een financiële bijdrage en verwachten daar iets voor terug. Dit geldt in
principe ook voor vrijwilligers, volgens spreker. Zij willen iets voor hun inzet terugzien in de
vorm van opleidingen, middelen, faciliteiten of waardering.
Jongeren zijn sneller te bewegen om na schooltijd sportactiviteiten te begeleiden als
er wat aan te verdienen is.
Het creëren van mogelijkheden voor jongeren biedt hen kansen om stages te doen (via ROC,
CIOS en maatschappelijke stages). Het vrijwilligerssteunpunt heeft hierin geprobeerd een rol te
vervullen. Dit is echter door gebrek aan belangstelling gesneuveld. Het vrijwilligerssteunpunt
heeft vacatures op het gebied van sport. De vacatures zijn echter zeer moeizaam in te vullen.
Verenigingen zorgen door de bank genomen zelf voor de invulling van hun vacatures.
Jongeren zoeken liever baantjes waar geld mee te verdienen is dan dat ze in hun vrije tijd
vrijwilligerswerk gaan doen. De stelling dat jongeren eerder te bewegen zijn vrijwilligerswerk te
doen als er wat aan te verdienen is, wordt dan ook breed erkend. Jongeren (stagiaires) van
ROC en CIOS kunnen volgens de aanwezigen heel goed worden ingeschakeld voor
sportbegeleiding, in combinatie met een gediplomeerde trainer. Daarbij is het van belang dat
de leeftijd van de begeleider hoger is dan die van de jeugd die begeleid wordt.
De stelling geldt volgens de aanwezigen niet alleen voor jongeren die iets bij willen verdienen.
Ook volwassenen willen wel een centje bijverdienen. Daar wordt tegen ingebracht dat het
alleen voor het geld begeleiden van sporters onvoldoende motivatie is. De begeleiders moeten
ook affiniteit hebben met (de) sport.
Voorts wordt gesteld dat vrijwilligers evenveel deskundigheid kunnen hebben als betaalde
krachten. De huidige vrijwilliger is goed opgeleid en vervult vaak een verantwoordelijke rol in
zowel de werksituatie als de verenigingscontext. Het merendeel van de aanwezigen vindt dat
voor het verrichten van vrijwilligerswerk in principe niet betaald wordt.
Verlaag de drempel tot sport voor de minder-draagkrachtigen door contributie kwijt
te schelden in ruil voor vrijwilligerswerk.
De aanwezigen beoordelen deze stelling als een vorm van discriminatie, wanneer de doelgroep
zich voor deze regeling dient te melden bij de sportverenigingen. Bovendien werkt het
drempelverhogend als iemand bij de sportclub moet aankaarten dat hij minder draagkrachtig is
en daarom vrijwilligerswerk wil verrichten. Beter is dat dit geregistreerd en afgehandeld wordt
via de gemeente (sociale dienst) en de gemeente de contributie betaalt voor de vrijwilligers.
Immers, als er geen contributie betaald wordt is de vrijwilliger officieel geen lid volgens de
regels van de sportbond, wat vervolgens het onderscheid weer ongewenst benadrukt.
Volgens hen dient de strekking van deze stelling breder getrokken te worden dan alleen de
groep ‘minder-draagkrachtigen’. Geef bijvoorbeeld korting op de contributie wanneer mensen
bij minimaal drie activiteiten meehelpen. Op die manier creëer je een nieuwe bron van
vrijwilligers.
Een andere suggestie die gedaan wordt is het contributiebedrag aan te passen aan het moment
waarop gesport wordt.
Sportcentra moeten subsidie ontvangen voor het aantrekken van specifieke
doelgroepen.
Niet besproken.
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Door een andere manier van sportsubsidiëring zouden meer mogelijkheden op
sportgebied ontstaan.
Het subsidiëren van projecten en activiteiten voortkomend uit een combinatie van
buitenschoolse opvang, sportverenigingen, scholen en gemeente is nu nog niet mogelijk,
omdat daar geen beleid voor is geformuleerd. Volgens de aanwezigen is de aanstelling van een
coördinator van groot belang voor het bij elkaar brengen van de sportbehoefte en het
sportaanbod. Een andere suggestie die gedaan wordt is financieel investeren in het
sportonderwijs. Daarmee kunnen vakleerkrachten worden aangesteld voor de sportlessen en/of
kunnen sportlessen ingekocht worden bij de sportverenigingen.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de politiek zich kan afvragen of het zo zinvol is te
investeren in jeugdaccommodaties, terwijl het misschien beter is te investeren in sport en
jeugd. Mogelijk in de vorm van projectsubsidies.
Laat kinderen kennismaken met diverse sporten door sportclinics te organiseren met
bijvoorbeeld topsporters. Dit maakt het gemakkelijker een bepaalde sport onder de aandacht
te brengen. Immers, topsporters hebben een voorbeeldfunctie. Voorgesteld wordt een
dergelijke activiteit bijvoorbeeld periodiek te doen, in samenwerking met sportverenigingen
en/of sportcentra.
Sportverenigingen geven aan dat het voor hen financieel nagenoeg niet haalbaar is topsporters
of goede trainers aan te trekken voor de verzorging van clinics.
(Naar verluidt hebben sportbonden speciale budgetten om dergelijke PR-activiteiten te
verrichten en zijn deze bereid kosteloos een topsporter met aanverwante materialen een
promotiedag te laten verzorgen).
Overige opmerkingen:
Omdat het sportaanbod in de kern van Boxmeer breder is dan in de kernen, staat
ter discussie of de sport van Boxmeer naar de kernen gebracht moet worden óf de
sporters uit de kern naar Boxmeer.
Bij sport gaat het volgens de aanwezigen in hoofdzaak om het opdoen van
ervaringen (kennismaking), het zich ontplooien in een bepaalde sport en daardoor
het genieten van die sport.
Sportclinics: zet een jaarprogramma op waarbij een sport bijvoorbeeld een half jaar
beoefend kan worden. Vervolgens kan de beoefenaar een andere keuze te maken.
Andere mogelijkheid: 3x een les in dezelfde sport, vervolgens kiezen voor een
andere sport. Wellicht kan het een het ander opvolgen. Te beginnen met de laatste
suggestie, aansluitend de eerste suggestie.
Ten slotte wordt opgemerkt dat de gemeente specifieke aandacht kan vragen voor
de topsporters en voor de vrijwilligers door hen bijvoorbeeld eenmaal per jaar in
het zonnetje te plaatsen en een verkiezing van topsporter van het jaar te
organiseren of een zogenoemde kampioenenavond.
Voor vrijwilligerswerk gelden bijzondere bepalingen wat betreft aansprakelijkheid,
verantwoordelijkheid en veiligheid. Dergelijke zaken zijn of kunnen worden
geregeld in een speciale vrijwilligersverzekering. (Bestaande regeling).
FB/AvD 2 juli08
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