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INLEIDING
Aanleiding
Sport is steeds vaker het onderwerp van maatschappelijke aandacht. Het belang van sport is groot.
Het draagt bij aan een gezonde geestelijke en lichamelijke leefstijl, opvoeding, normen en waarden
en aan sociale samenhang en participatie in de gehele (lokale) samenleving. Daardoor komt het in
verschillende actuele beleidsterreinen als welzijn, onderwijs en volksgezondheid naar voren. Sport is
weliswaar vooral een middel om de genoemde aandachtspunten uit te kunnen werken, maar een
integraal sportbeleid kan hiervoor een goede beleidsmatige basis geven. In deze nota wordt een
aanzet geleverd om sport doelgericht en efficiënt in bredere samenhang, voor jong en oud in te
zetten.
De raad van gemeente Eemnes heeft in februari 2004 vastgesteld dat er sportbeleid ontwikkeld moet
worden. De doelstelling van deze nota is vierledig:
- Sport wordt in brede samenhang opgezet, in afstemming met de beleidsterreinen welzijn en
onderwijs;
- Sport moet zo toegankelijk mogelijk zijn, zodat meer Eemnessers gaan sporten;
- Bestaande en nieuwe sporten worden gestimuleerd;
- Sport en spelmogelijkheden voor specifieke doelgroepen worden ingezet ter versterking van
de algemene lokale sociale infrastructuur.
Afbakening onderwerp
In deze nota wordt sport in de breedste zin uitgelicht. Uit de interviews met negen verenigingen
(georganiseerde sport) is veel belangrijke informatie naar voren gekomen.
Deze nota sportbeleid biedt daardoor naast het sportinhoudelijke aspect vooral houvast voor het
oplossen van gezamenlijke problemen voor de verenigingen op het gebied van onderhoud,
financiën, ledenbestand, samenwerking en vooral ook vrijwilligers.
De uitkomsten van de interviews met de sportverenigingen zijn uiteengezet in drie onderdelen: de
huidige situatie, de knelpunten en mogelijke actiepunten hierop. Vervolgens zijn deze gegevens
in een gezamenlijke bijeenkomst met de gemeente en de sportverenigingen besproken. De
sportverenigingen hebben hier hun aanvullingen en prioriteiten aan gegeven, zodat vervolgens
de inhoud van onderliggende nota breed gedragen wordt. De actiepunten naar aanleiding van
deze nota betreffen dus actiepunten waaraan door de deskundigen uit de praktijk prioriteit
toegekend wordt en die zowel voor de verenigingen als de gemeente op korte termijn (2004 /
2005) en financieel haalbaar zijn. Het zijn veelal effectieve en efficiënte actiepunten waarmee
meerdere knelpunten opgeheven kunnen worden.
Rijksbeleid
Breedtesport
De rijksoverheid (ministerie van VWS) heeft in 1999 de breedtesport geïntroduceerd. Hierbij
wordt sport ingezet als multifunctioneel middel in voornamelijk projecten. De mogelijke
doeleinden van sport zijn reeds benoemd in de aanleiding van deze nota. Met de
breedtesportimpuls wil de rijksoverheid het lokale sportaanbod duurzaam versterken en sport
beter benutten bij het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen.
Kenmerken van een aanpak breedtesport zijn:
- Versterking van de lokale sportinfrastructuur (verenigingen).
- De bijdrage van sport aan de maatschappij (welzijn en gezondheid).
- De realisering van dwarsverbanden (buurt, onderwijs, sport, zorg).
De stimuleringsmaatregel is primair voor gemeenten vanaf 10.000 inwoners, maar ook kleinere
gemeenten kunnen hier in samenwerking met buurgemeenten voor in aanmerking komen. Het
betreft een zogenaamde cofinancieringssubsidie; het rijk financiert 50% van de projectkosten.
In Eemnes is er ten tijde van de breedtesportimpuls geen aanvraag ingediend, daar de tijd daar
nog niet rijp voor was. De ambtelijke capaciteit ontbrak en de regeling impliceert tevens dat de
gemeente uit eigen middelen 50% van de projectkosten betaalt. Ook is er geen naburige
gemeente die nog breedtesport in wil gaan voeren. Na drie tot zes jaar houdt de impuls op en zal
de gemeente zelfstandig de opgezette projecten voort moeten zetten.
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Deze nota zal veel overeenkomsten blijken te hebben met dit breedtesportbeleid, echter er wordt
geen gebruik gemaakt van rijksmiddelen en er wordt voornamelijk gewerkt aan structurele
oplossingen, en niet aan projecten.
Europees jaar van opvoeding door sport
Het jaar 2004 is Europees Jaar van Opvoeding door Sport
In 2004 zijn er dus veel activiteiten op dit gebied. Zo was er in week 16 de nationale sportweek.
Voor dit jaar is het te laat om hier speciaal aandacht aan te schenken, maar deze week zal in de
toekomst jaarlijks terug komen. In het licht van dit thema kunnen meerdere van de actiepunten uit
deze nota georganiseerd worden.
Rol van de gemeente Eemnes
De gemeente bevestigt door het opstellen van deze sportnota impliciet haar rol als regisseur. De
verenigingen zijn bij de beleidvorming betrokken en in contact met elkaar gebracht. Middels deze
nota worden de betrokkenen gewezen op de aanwezige kwaliteiten, knelpunten en mogelijke
verbeteringen. Ook wordt de faciliterende rol van de gemeente nader onder de loep genomen
door de subsidies en lokatie van sportbeoefening nader te bestuderen. Maar bovenal is deze
nota opgezet om (een deel van) het voorzieningenniveau voor de Eemnesser inwoners in beeld
te krijgen en mogelijk te verbeteren.
Uitvoering van de actiepunten ligt niet enkel in handen van de gemeente als regisseur; initiatief
en zelfstandig ondernemen door de sportverenigingen wordt tevens verwacht.
Leeswijzer
De onderzochte onderwerpen worden afzonderlijk, per hoofdstuk besproken. Eerst wordt de
huidige situatie geschetst, daarna de knel- en verbeterpunten en tenslotte de mogelijke
actiepunten. De actiepunten variëren van algemeen geformuleerd tot praktisch oplossend.
In het eerste hoofdstuk wordt de jeugd besproken; hoe staat het aantal jeugdleden in verhouding
tot de overige leden en welke activiteiten worden voor hen opgezet? Vervolgens wordt in het
tweede hoofdstuk overgegaan op de ouderen. Ook voor deze doelgroep wordt het aanbod
onderzocht en zijn rol in het (sport)verenigingsleven. Daarna wordt in hoofdstuk drie het
onderwerp vrijwilligers nader toegelicht. Hierin zal blijken dat vrijwilligers een essentiële rol spelen
in het behoud en de ontwikkeling van de clubs. In het vierde hoofdstuk worden de mogelijkheden
rond samenwerking en scholen uitgewerkt. De organisatie van de verenigingen, waaronder de
financiën, zal als laatste onderwerp besproken worden in hoofdstuk vijf.
Tenslotte zal in hoofdstuk zes een samenvatting worden gegeven van de actiepunten, waarbij
tevens de prioriteiten van de verenigingen meegewogen zijn en de financiële haalbaarheid en
kans van slagen op korte termijn. In de bijlage van deze nota staat een ongeselecteerd overzicht
van alle mogelijke actiepunten, waar de verenigingen tijdens de bijeenkomst hun voorkeur aan
gegeven hebben.

HOOFDSTUK 1

JEUGD

Huidige situatie
De Eemnesser jeugd blijkt veel te sporten. Bij de geïnterviewde verenigingen zijn bijna 900
lidmaatschappen tot ca. 18 jaar. Overigens moet hier wel rekening gehouden worden met de
mogelijkheid dat leden bij meerdere verenigingen lid kunnen zijn en dat leden ook uit omliggende
gemeenten kunnen komen.
Vooral jeugd in de basisschoolleeftijd sport veel. Daarna blijkt er in min of meerdere mate uitval
voor te komen. Oorzaken liggen volgens verenigingen in het veranderen van onderwijs (naar
middelbaar onderwijs of studeren) en daarmee gepaard gaande veranderingen in tijdsbesteding
(studeren, bijbaantjes, op kamers gaan). Er wordt door sportverenigingen nauwelijks
samengewerkt met scholen.
Er worden veel specifieke activiteiten georganiseerd voor jeugdleden en veelal krijgen jeugdleden
ook een vorm van korting op lidmaatschap om het sporten betaalbaar te houden voor gezinnen.
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Een aantal verenigingen hanteert de mogelijkheid voor jeugd of alle leeftijden om eerst 2 á 3 keer
op proef mee te trainen, alvorens lid te worden.
Knelpunten / verbeterpunten
Afnemend aantal jeugdleden vanaf middelbare schoolleeftijd (vanaf 12/13 jaar) en
studentenleeftijd (18+).
In tegenstelling tot het genoemde knelpunt blijkt vooral basketbal een sport te zijn die juist
grotendeels door jeugd beoefend wordt en waar nauwelijks volwassenen aan deelnemen.
Vermoedelijk moet hier de relatie gelegd worden met de intensiteit van de sport en het fysieke
vermogen van volwassenen en vooral ouderen.
Hoewel het bereik van de jeugd vrij hoog is, is het toch van belang om deze doelgroep te
stimuleren tot sporten. Het gemeentelijk streven is om alle jeugd aan een vorm van sport te laten
doen, gezien het grote belang van sport (ook al hebben we hier nooit volledig zicht op, gezien de
overige sportmogelijkheden buiten het verenigingsleven). Uit informatie van de
jeugdgezondheidszorg blijkt dat er veel kinderen met overgewicht zijn. Ook onder volwassenen
blijkt in regio Eemland circa 41% met overgewicht te kampen, met alle lichamelijke consequenties
van dien. De GGD zet zich hier preventief en bestrijdend tegen in, vaak ook in samenwerking met
scholen. Dit past goed in het thema van 2004: “Europees jaar van opvoeding door sport.” Naast
deze samenwerking blijft het belangrijk om vanuit sportverenigingen een aantrekkelijk aanbod te
houden voor zowel de jongere als de oudere jeugd. Wanneer enkel jeugd aangetrokken wordt,
wanneer deze al gestopt is met sporten, zou er een reactieve, herstellende operatie moeten
worden ingezet. Nu kan er pro-actief en dus preventief gehandeld worden; ongezond gedrag door
te weinig bewegen door jeugd wordt zo veel mogelijk voorkomen.
Mogelijke actiepunten
1. Verenigingen kunnen gezamenlijk (met financiële hulp van sponsors en eventueel
aanvullend de gemeente) een lokale informatiekrant verspreiden, met daarin o.a.:
- Informatie over mogelijkheden en activiteiten van alle deelnemende
sportverenigingen.
- Couponnen voor proeflessen; voor jeugd (basisschool en voortgezet onderwijs),
maar kan ook voor volwassenen of ouderen (55+). Kan ook voor terugkerende jeugd
na studie.
- Dit kan in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk plaatsvinden of met
andere organisaties op het gebied van jeugd of sport en bewegen.
2. In een brede samenwerking van verenigingen, scholen en gemeente kan een sportdag /
kampioenschap voor alle Eemnesser scholen of jeugd opgezet worden.
3. Verenigingen kunnen meer samenwerking met scholen opzetten. Als er meer
demonstraties / proeflessen in gymlessen gegeven worden, weten kinderen ook beter
wat verschillende sporten inhouden en dus sneller / bewuster lid worden. Zo worden ook
vriendjes e.d. gestimuleerd om lid te worden. Andersom kunnen scholen / klassen
uitgenodigd worden een keer te komen sporten bij de betreffende clubs.
4. (Nieuwe) activiteiten opzetten door verenigingen om oudere jeugd te werven en
behouden. (mede door middel van subsidie jeugdsport die reeds door gemeente Eemnes
verstrekt wordt voor jeugdleden van 14 t/m 17 jaar.) Samenwerking met sociaal cultureel
/ jeugd- en jongerenwerk is hierbij gewenst. Zo kunnen jongeren worden gestimuleerd
meer te sporten of gezamenlijk activiteiten op te zetten.

HOOFDSTUK 2

OUDEREN

Huidige situatie
Het sportaanbod voor ouderen (55+) varieert zeer per vereniging.
Van de verenigingen biedt enkel de EGV activiteiten specifiek voor ouderen (55+). Overige
verenigingen bieden vooral activiteiten voor senioren in het algemeen (18+).
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Sommige sporten blijken niet geschikt voor ouderen en andere juist wel. Zo zijn er vooral oudere
sporters die tennissen, gymnastieken, badminton spelen of voetballen. Vooral tennis blijkt een
sport waar ouderen (55+) nog lang deel aan kunnen nemen.
Sport kan naast lichamelijke gezondheid tevens bijdragen aan geestelijke gezondheid. Zo is in de
lokale nota volksgezondheid 2003 van Eemnes reeds gesteld dat sport door de sociale werking
kan bijdragen aan het voorkómen van eenzaamheid onder ouderen: “33% van de Eemlandse
ouderen zegt in mindere of meerdere mate eenzaam te zijn.” Sport is dan ook voor ouderen zeer
belangrijk en daarmee is een divers en vraaggericht sportaanbod noodzakelijk.
Knelpunten / verbeterpunten
Er zijn voor ouderen (55+) weinig specifieke sport / beweegmogelijkheden bekend.
Mogelijke actiepunten
1. De proefcouponnen (reeds als actiepunt genoemd met betrekking tot jeugd) kunnen door
de verenigingen ook verspreid worden voor ouderen (55+) of voor volwassenen in het
algemeen. Voor hen kan het een goede manier zijn om een nieuwe vorm van
vrijetijdsbesteding / sport te leren kennen. Veelal moeten volwassenen direct lid worden
van een vereniging, zonder dat ze vooraf weten of de sport wel is wat er van verwacht
wordt. Deze onbekendheid werkt ook voor volwassenen (en daarmee tevens voor
ouderen) drempelverhogend.
2. Sportactiviteiten voor ouderen stimuleren / GALM-project (Hier wordt vanuit lokaal
gezondheidsbeleid reeds aan gewerkt)
Het GALM-project is in Groningen opgezet ter stimulering van seniorensport. De
doelstelling van dit project is: ‘Senioren (55-65) die niet of weinig actief zijn in de sport,
stimuleren sportief actief te worden en te blijven.’ Zo kan de kwaliteit van het leven
gemaximaliseerd worden, het sociaal isolement beperkt en de toenemende
gezondheidsrisico’s bestreden.

HOOFDSTUK 3

VRIJWILLIGERS

Huidige situatie
Vrijwilligers blijken onmisbaar in het (sport)verenigingsleven in Eemnes. Alle verenigingen maken
dankbaar gebruik van vrijwilligers, waarbij het aantal sterk afhankelijk is van de grootte van de
club en de diverse taakvelden waar vrijwilligers nodig zijn.
Vrijwilligers zijn veelal leden, maar ook ouders van jeugdleden of overige betrokkenen.
Taken waarvoor zij zich o.a. inzetten, zijn: bestuur, diverse commissies, coaching, training,
scheidsrechter, teller, onderhoud, kantine, enz. De meeste taken zijn veelal op eigen initiatief,
echter er zijn ook verenigingen die bepaalde vrijwilligerstaken verbinden aan het lidmaatschap.
De meeste verenigingen hebben vooral een vaste, stabiele groep (oudere) vrijwilligers waar zij
een beroep op kunnen doen. ‘Verjonging’ van het vrijwilligersaanbod is bij veel verenigingen
gewenst. Daarnaast zijn er veel wisselingen of eenmalige ondersteuningen.
De meeste verenigingen geven aan altijd behoefte aan vrijwilligers te hebben. Er zijn circa twee
clubs die een structureel vrijwilligerstekort hebben, waardoor activiteiten spaak dreigen te lopen.
Dit heeft mede te maken met het gebrek aan inzet door veel leden, die veelal enkel de sport
willen ‘consumeren’ en geen tijd / energie willen steken in extra werkzaamheden.
Op een aantal gebieden is opleiding van vrijwilligers gewenst. Hierin speelt de betreffende
overkoepelende bond vaak een ondersteunende rol.
Een (stimulerende) rol van de gemeente in het vrijwilligersbeleid wordt gemist.
Knelpunten / verbeterpunten
(Jonge) nieuwe vrijwilligers zijn moeilijk te krijgen. Het draait vooral op een oudere vaste
groep, die over enige tijd zal afnemen of nu al afneemt.
Faciliteiten met betrekking tot vrijwilligers kunnen beter, zoals: opleiding / scholing,
kennis over mogelijkheden, rechten, enz.
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Mogelijke actiepunten
1. Verenigingen kunnen ouders betrekken bij jeugdsport, om ze te stimuleren tot
vrijwilligerswerk. Ook kunnen ouders hun kinderen stimuleren tot vrijwilligersactiviteiten
binnen de club.
2. Vrijwilligersbeleid ontwikkelen door gemeente. Dit staat reeds enige jaren op de agenda
om tot uitvoering te brengen, maar hiertoe heeft de gemeente nog niet kunnen komen.
Dit beleid betreft het werven, belonen, waarderen, opleiden en ondersteunen van
vrijwilligers in Eemnes in de breedste zin.

HOOFDSTUK 4

SAMENWERKING

Huidige situatie
Het nut van samenwerking kan zijn dat er expertise gedeeld wordt of efficiëntie behaald; dat men
van elkaar kan leren, kosten bespaard kunnen worden of dat er gezamenlijke activiteiten opgezet
worden, waarmee een grotere doelgroep bereikt wordt. Tussen de sportverenigingen onderling
wordt niet of nauwelijks samengewerkt.
Verenigingen zouden dit wel willen, maar zien (nog) geen voordelen hierin. Wellicht verschillen
een aantal verenigingen te veel in doelgroep, sport of locatie, waardoor een hogere efficiëntie
moeilijk te behalen is. Wel zou dit eventueel behaald kunnen worden door samenwerking met
verenigingen voor de zelfde sport in de regio(gemeenten). Dit wordt tevens nauwelijks gedaan.
Het (op te zetten) voorzittersoverleg wordt breed gewaardeerd. Verenigingen geven aan veel
belang te hechten aan onderlinge uitwisseling van ervaringen.
Voor de toekomst is er bij de meeste verenigingen wel de wens van een betere aansluiting met
de gemeente (raad, college en ambtelijk).
Knelpunten / verbeterpunten
Er is nauwelijks samenwerking / efficiëntie met andere clubs, scholen of andere
organisaties.
Mogelijke actiepunten
1.
Voorzittersoverleg voortzetten, waardoor kennis, ervaring en informatie onderling
uitgewisseld kunnen worden. Dit kan een goedkope, effectieve en efficiënte manier
zijn om aan de gewenste informatie te komen.
2.
Sportplatform opzetten, als klankbord voor de gemeente, wat kan bestaan uit een
afvaardiging van de leden van het voorzittersoverleg.

HOOFDSTUK 5

ORGANISATIE

Huidige situatie
De contributie per vereniging varieert sterk. Echter, dit is mede afhankelijk van de frequentie
waarop de sport beoefend kan worden, de kosten voor onderhoud van velden / locatiehuur,
aanschaf van materiaal, training, enz. Ook berekent iedere club de contributie voor een andere
termijn (per maand, seizoen, half jaar of jaar, per persoon, gezin)
Een aantal verenigingen hebben kortingsregelingen. Dit varieert van korting voor bijvoorbeeld
een 4e gezinslid, jeugd of studenten.
Verenigingen die in de Hilt trainen of spelen, geven allen aan de huurprijzen hoog te vinden van
deze locatie.
Een aantal sportbonden heeft aangegeven de bondsafdracht te willen verhogen. Deze kan per
verenigingslid aanzienlijk toenemen.
Verenigingen willen de toenemende kosten van huur, bondsafdracht niet te veel doorrekenen in
de contributie, om de sport laagdrempelig genoeg te houden.
In het hoofdstuk over de vrijwilligers is reeds gebleken dat deskundigheid of scholing gewenst is.
Dit betreft echter een breder terrein, waaronder ARBO-voorschriften of overige regelingen.
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Knelpunten / verbeterpunten
Financieel blijft het moeilijk rondkomen voor verenigingen door de volgende factoren:
aanzienlijke huur van de Hilt, hogere bondsafdracht, moeilijkheid om sponsors te vinden,
moeite om nieuwe vrijwilligers te vinden, het afnemende aantal (jeugd)leden (dus minder
contributie).
Algehele ‘deskundige’ informatie is vaak gewenst, over bijvoorbeeld ARBO, efficiëntie,
vrijwilligers, jeugdleden, betrokkenheid leden / ouders, enz.
Mogelijke Actiepunten
1. Nogmaals de zaalhuur van de Hilt bezien. Echter, in 2003 heeft de bestuurscommissie
van de Hilt uitvoerig verslag gedaan van de bedrijfsvoering, waarin tevens de
verhuurprijzen aan de orde zijn geweest. In vergelijking met regiozalen, kwaliteit, grootte
en mogelijkheden zal de prijs in verhouding liggen. Tòch is dit een belangrijk actiepunt,
daar alle verenigingen moeilijkheden hebben de zaalhuur van de Hilt te kunnen betalen.
2. Subsidies nader bekijken en transparanter maken. Er is een aanzienlijke ongelijkheid in
subsidie tussen de verenigingen. Er zijn wellicht relaties met grootte van de clubs, hun
kosten en de subsidie die in natura ontvangen wordt, maar nu is dit onvoldoende
inzichtelijk. Voor een deel is dit ook historisch gegroeid. Gezien de komende
bezuinigingen in de gemeentebegroting, zullen de welzijnssubsidies waarschijnlijk onder
druk komen te staan. In dit licht is het verstandig tevens de onderlinge verschillen te
onderzoeken.
3. Het voorzittersoverleg voortzetten. Dit actiepunt is tevens in het voorgaande hoofdstuk
als actiepunt genoemd.

HOOFDSTUK 6

SAMENVATTING EN AFSLUITING

Huidige situatie en knelpunten
De Eemnesser jeugd is vooral op jongere leeftijd vrij actief in de sport. Samenwerking van de
verenigingen met scholen of andere organisaties is er nog nauwelijks. Wel organiseert vrijwel
iedere vereniging specifieke activiteiten voor jongeren (o.a. met stimuleringsgelden jeugdsport) of
deze krijgen korting op hun lidmaatschap.
Voor ouderen is het specifieke sportaanbod weinig divers. Wel zijn de ouderen vaak als één van
de onmisbare vrijwilligers terug te vinden bij de verenigingen. Voor veel verenigingen is het ook
wenselijk dat het vrijwilligersbestand aangevuld wordt, het liefst met jongere mensen. Ook de
scholing en overige sportinformatie is wenselijk voor de diverse vrijwilligers / trainers /
bestuurders. Er wordt een steeds professioneler beroep op deze mensen gedaan. Dit kan zowel
sportinhoudelijke zaken zoals het tellen bij wedstrijden betreffen, als gerelateerde onderwerpen
als ARBO of verzekeringen.
De kosten als zaalhuur en bondsafdracht worden steeds hoger, terwijl de inkomsten steeds
moeilijker te genereren zijn door afname van het ledental, de moeilijkheid om sponsors te vinden
en doordat de subsidie ontoereikend is om het financiële gat te dichten.
Mogelijke actiepunten
Per hoofdstuk zijn actiepunten weergegeven. Deze worden hier volledigheidshalve herhaald.
1. Lokale informatiekrant, met daarin o.a.:
- Informatie over sportverenigingen.
- Couponnen voor proeflessen.
- In samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk of andere organisaties op het
gebied van jeugd of sport en bewegen.
2. Sportdag / kampioenschap voor alle Eemnesser scholen of jeugd.
3. Meer samenwerking met scholen opzetten.
4. (Nieuwe) activiteiten voor oudere jeugd.
5. proefcouponnen voor ouderen (55+) of voor volwassenen in het algemeen.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sportactiviteiten voor ouderen stimuleren / GALM-project
Ouders betrekken bij jeugdsport, voor vrijwilligerswerk.
Vrijwilligersbeleid ontwikkelen door gemeente.
Voorzittersoverleg voortzetten.
Sportplatform opzetten, als klankbord voor de gemeente.
Nogmaals de zaalhuur van de Hilt bezien.
Subsidies nader bekijken en transparanter maken.

Tenslotte
Het NFWS (Ned. Federatie van Werkers in de Sport) onderkent de opvoedende taak voor
werkers in de sport. In het project ‘Coaches on Tour’ gaan bekende coaches in 12 sessies door
het hele land voor een themadag over de opvoedende taken van werkers in de sport. In
november 2004 vindt deze voor provincie Utrecht plaats. Hier kunnen maximaal 200 deelnemers
aan meedoen. Wellicht is dit interessant voor trainers / coaches van Eemnesser clubs.
In het kader van Sport, Bewegen en Gezondheid (minVWS) kan er tot en met 2005 subsidie
aangevraagd worden. Vanuit de gemeente zal onderzocht moeten worden wat hiervan de
mogelijkheden voor Eemnes zijn.
Naast alle waardevolle informatie die verkregen is uit interviews met lokale verenigingen moet er
uiteraard ook rekening gehouden worden met de aanwezigheid van andere sportmogelijkheden
in Eemnes en omgeving. Zo zijn er commerciële organisaties waar bij gesport kan worden.
Bijvoorbeeld een dans & balletstudio waar een aanzienlijk aantal (vooral kleine) kinderen lid van
is. Ook zijn er fitness-centra in de omgeving waar mensen individueel (ongeorganiseerd) en in
een groep kunnen sporten. Vooral dit individuele aspect zal tegenwoordig veel mensen
aanspreken, daar het flexibeler in te delen is naast de vele andere dagelijkse bezigheden.
Tenslotte zijn er ook nog de ongeorganiseerde, maar populaire sporten, zoals joggen, skaten en
skeeleren waarvoor men geen lid hoeft te zijn van een vereniging. Bovendien is Eemnes een
gemeente waar veel paard gereden wordt en dit kan tevens als sportbeoefening gezien worden.
Het zal ook voor de georganiseerde sport (verenigingen) nodig zijn om (nòg) marktgerichter te
gaan werken, naast alle doelgroepgerichte activiteiten die er reeds zijn. Alleen op die manier kun
je aansluiten bij de wensen van de hedendaagse sportliefhebber. Een verdergaande
professionalisering van de georganiseerde sport kan wel eens noodzakelijk zijn. Verenigingen
zullen moeten proberen de specifieke kracht van hun tak van sport te behouden, net als de
vrijwilligers, maar daarbij ook steeds meer gebruik moeten maken van commerciële en
marktgerichte inzichten.
Financiële consequenties
Vooralsnog gaan er geen ingrijpende financiële consequenties gepaard met de genoemde
mogelijke actiepunten. Veel activiteiten zullen binnen het bestaande budget van de verenigingen
moeten plaatsvinden, door een eventuele efficiëntieslag of wijziging in prioriteiten.
Wel is het denkbaar dat de gemeente financieel ondersteunt bij de verspreiding van een huisaan-huis-folder of krant. Echter, in een dergelijk geval kunnen de verenigingen ook naar sponsors
zoeken, die wellicht meer geïnteresseerd zullen zijn, omdat het een verspreiding in heel Eemnes
betreft en daarmee dus een groter bereik heeft.
Kosten voor reeds gestarte projecten als GALM hoeven niet berekend te worden, daar deze al
meegenomen zijn in de begroting van aanliggende beleidsterreinen als gezondheid of
ouderenbeleid.
De gemeente kan vooral een rol spelen in het faciliteren van ruimte en middelen voor grotere
activiteiten als een lokale sportdag of sportbraderie.
Er worden weliswaar geen directe structurele extra kosten voor de gemeente verwacht bij de
uitvoering van de actiepunten, maar enige ruimte zou desalniettemin wel verstandig kunnen zijn.
De financiële positie van de gemeente brengt ons er echter toe het bij die opmerking te laten.
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BIJLAGE
Een opsomming van overige mogelijke actiepunten, die van de verenigingen geen prioriteit
hebben gekregen of op korte termijn (financieel) moeilijk haalbaar zijn.
1. Samenwerking met sociaal cultureel / jeugd- en jongerenwerk. Hier jongeren stimuleren
meer te sporten of gezamenlijk activiteiten opzetten.
2. Samenwerking met (naschoolse) kinderopvang 0-4 en 4-12 en / of peuterspeelzalen. De
jonge kinderen kunnen wellicht al met sport in aanraking komen, maar in ieder geval
kunnen kinderen in naschoolse opvang tot meer bewegen / sporten gestimuleerd worden
door gezamenlijke activiteiten. Dit heeft enerzijds tot doel om de jeugd meer te laten
sporten, maar anderzijds ook om de aangrenzende terreinen beter op elkaar aan te laten
sluiten. Het is nuttig om zaken met elkaar te combineren.
3. Door de SWO-BEL wordt reeds in de Bongerd een programma van bewegen voor
ouderen aangeboden. Echter, dit is voornamelijk voor de fysiek minder mobiele ouderen.
Wellicht is het wel goed in overleg met de SWOBEL hier meer bekendheid aan te geven.
4. Jeugd al vroeg betrekken bij vrijwilligersactiviteiten binnen de vereniging. Dit kan
beginnen met kleine klusjes, of in groepsverband.
5. Vrijwilligerspunt inrichten / samenwerken met of informatie van vrijwilligerscentrale
Huizen.
6. Vrijwilligersactiviteiten als verplichting verbinden aan lidmaatschap.
7. Vrijwilligersactiviteiten belonen door korting op lidmaatschap.
8. Meer intergemeentelijk / regionaal samenwerken met soortgelijke sportverenigingen of
ervaringen delen om tips te krijgen en efficiëntie te bereiken.
9. Op lokale sportdag ook demonstraties en workshops e.d. laten plaats vinden
10. Sportbraderie (waar iedere club zich kan presenteren)
11. Ouder-kind toernooien organiseren, waar mogelijk.
12. Activiteiten breder aankondigen in krant, bibliotheek, de Hilt en andere sportlocaties. Zijn
immers algemene informatiepunten, waar veel (sportieve) mensen komen.
13. Openbare activiteiten organiseren, waar ook niet-leden aan deel kunnen nemen. Dit blijkt
in de praktijk vooral succesvol voor grotere clubs, maar zou bij kunnen dragen aan een
groeiend ledental voor alle clubs.
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