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Samenvattend schema samenhang hoofddoelsteling, speerpunten
en indicatoren van het Almeerse Sportbeleid 2013-2016

Inleiding

Hoofddoelstelling Sportbeleid
“Almere: sportieve stad!”
via:

Almere, jonge stad, is qua inwoneraantal de
zevende stad van Nederland. Een belangrijk
deel van de prille geschiedenis stond in het
teken van een snelle bouw van woningen. Dat
neemt niet weg dat een kwalitatief hoogwaardig
voorzieningenniveau is gerealiseerd. Er is
veel groen en ruimte en er valt op sportief
gebied veel te beleven. Almere kent een goede
basissportinfrastructuur, met een gevarieerd
en kwalitatief goed aanbod van binnen-, buitenen watersportvoorzieningen, verspreid over de
stadsdelen en aansluitend op de vraag van de
inwoners.
Almere staat niet stil. Integendeel, de stad groeit
de komende decennia door naar de vijfde stad
van Nederland met 350.000 inwoners. Sport
biedt bijzondere mogelijkheden in het kader van
de groeiopgave van Almere. Sport is niet alleen
leuk om te doen en goed voor de gezondheid.
Sport is ook een platform voor integratie en
binding in de wijk, vertegenwoordigt een niet te
onderschatten economische waarde, is een bron
van werkgelegenheid en geeft de stad een sportief
profiel. Zodoende draagt sport bij uitstek bij aan
een hechte, leefbare woonomgeving voor inwoners
van de stad, wat er voor zorgt dat zij prettig wonen
en hun tijd doorbrengen in de stad. Daarnaast
levert sport een bijdrage aan de versterking van het
profiel en de identiteit van de stad. Een profiel en
identiteit die maken dat mensen trots zijn op hun
stad en zich ermee kunnen identificeren.
De intrinsieke waarde van sport is het vertrekpunt
van het sportbeleid van de gemeente Almere.
Sport is in eerste instantie leuk en vanuit die basis
kan de sport bijdragen aan doelstellingen op
andere terreinen. Geen van de wijken, buurten en
stadsdelen van Almere is hetzelfde. Daarom kiezen
wij voor een gebiedsgerichte aanpak, integraal
sportbeleid per gebied. Daarbij geloven wij in de
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eigen kracht van de bewoners en de sport in Almere
en geven we nadrukkelijk ruimte aan initiatieven.
“Almere: sportieve stad!” is de hoofddoelstelling
of missie van het Almeerse sportbeleid voor 20132016. Via zeven speerpunten en bijbehorende
doelstellingen streeft Almere er naar om de
hoofddoelstelling te realiseren. Om te kunnen
meten in hoeverre de doelstellingen worden
bereikt, heeft de gemeente Almere indicatoren
geformuleerd voor het sportbeleid 2013-2016. Ook
zal worden nagegaan in hoeverre het sportbeleid
bijdraagt aan maatschappelijke effecten c.q.
doelstellingen van andere beleidsterreinen. In
het onderstaande schema staan deze kernpunten
van de sportnota 2013-2016 samengevat. In de
sportnota komen al deze aspecten uitgebreid aan
de orde.
In deze beleidsnota beschrijven we welke kant
wij de komende jaren op willen met sport. In het
eerste hoofdstuk gaan we in op de uitgangspunten
en kaders van het sportbeleid en de rol van de
gemeente als het gaat om sport(beleid). Na het
inleidende hoofdstuk volgen in hoofdstuk 2 de
visie en hoofddoelstelling van het sportbeleid
voor de komende vier jaar. Dit op basis van een
analyse van de huidige situatie van de sport
en het sportbeleid in Almere. In hoofdstuk 3
vertalen we de visie en hoofddoelstelling in zeven
speerpunten met bijbehorende doelstelling en
activiteiten op hoofdlijnen. Hoofdstuk 4 gaat in
op de randvoorwaarden die nodig zijn om goed
beleid te kunnen uitvoeren, zoals de gemeentelijke
organisatie voor sport, de samenwerkingspartners
in het veld en communicatie. Ook komt de
monitoring en evaluatie van het sportbeleid daar
aan de orde. Hoofdstuk 5 gaat over financiën.

•
•
•
•
•

Het stimuleren van de deelname aan sport- en beweegactiviteiten.
Het bevorderen van een sterke organisatorische sportinfrastructuur.
Het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod.
Het faciliteren van aansprekende top- en breedtesportevenementen.
Het creëren van een omgeving waarin iedereen de mogelijkheid
heeft om zijn of haar talent optimaal te benutten en te ontplooien.

Indicatoren
Sportbeleid
Sportparticipatie en
beweeggedrag.
Tevredenheid
sportaccommodaties
en sportaanbod.

Speerpunten Sportbeleid

Doelstellingen per speerpunt

1.

laagdrempelige sport
mogelijkheden dichtbij huis

Iedereen kan dichtbij huis in een veilige
en plezierige omgeving sporten.

2.

integrale samenwerking
sport en andere terreinen

Een aantoonbare groeiende
sport- en beweegdeelname in alle
gebieden van Almere en onder alle
bevolkingsgroepen van Almere.

3.

kwalitatief hoogwaardige
sportaccommodaties

Er is een voldoende en goed aanbod
van sportaccommodaties dat voldoet
aan de behoefte en omvang van de
Almeerse bevolking.

4.

vitale sportverenigingen

Versterking van de sportverenigingen
in Almere zodat iedereen in Almere de
mogelijkheid heeft om bij een vitale
sportvereniging te sporten.

5.

talent

Iedereen de mogelijkheid bieden om
het maximale uit zichzelf te halen.

6.

topsportaccommodaties

Optimaal benutten van het
Topsportcentrum Almere en de overige
Almeerse topsportaccommodaties en
kansrijke uitbreidingen van het aanbod
faciliteren.

7.

(top)sportevenementen

In Almere worden bij de stad
passende aansprekende top- en
breedtesportevenementen gehouden.

Bezetting en
exploitatie van (top)
sportaccommodaties.
De bijdrage aan de
maatschappelijke
effecten.
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Uitgangspunten
In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste
uitgangspunten voor het sportbeleid van Almere.
Achtereenvolgens gaan we in op:
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1.

2.

3.

Sport 2.0. (Almere, Stad van Talent, 2012). Het
visiedocument met betrekking tot de betekenis
van de sportieve infrastructuur voor het
ontwikkelen van de sociale infrastructuur van
het Almere van de toekomst. Deze visie is een
belangrijk uitgangspunt voor de sportnota.
De doorontwikkeling van het sportbeleid vanuit
de integrale toekomstvisie voor vrije tijd in
Almere (De (vrije) tijd van je leven!, 2008) en de
sportnota Passie voor Sport (2009-2012).
De rol die de wij willen spelen als het gaat om
sport en sportbeleid in Almere.

1.1 Sport 2.0
Bij de komende groei van Almere wordt op
het sociale en culturele vlak inzet gevraagd.
In vergelijking tot andere steden zijn er in
Almere relatief weinig bestaande traditionele en
historisch gegroeide verbanden. En dus heeft
sport een belangrijk aandeel in het opbouwen
van een onderscheidende sociale infrastructuur.
Sport draagt bij aan onderwijsprestaties,
maatschappelijke participatie, het doorbreken
van etnische distanties en (preventieve)
gezondheid(szorg). Ook draagt sport bij aan
het aanleren van maatschappelijke en sociale
vaardigheden. Kortom, er is aanleiding om de
afstand tussen onderwijs, sport en welzijn te
verkleinen en de relaties te intensiveren.
De groei van Almere en de toegenomen
maatschappelijke betekenis van sport bieden
kansen:
• Op systeemniveau van de sportinfrastructuur
zijn aanpassingen aan de orde om de relaties

met gezondheid, onderwijs en welzijn
verdergaand te intensiveren.
• In Almere is de opgave om een wervende
sociale infrastructuur op te zetten, die mensen
aantrekt, sociale cohesie bevordert en mensen
stimuleert om hun leven lang te sporten en te
bewegen.
Sport 2.0 betreft de lange termijn visie van Almere
met betrekking tot de betekenis van de sportieve
infrastructuur voor de ontwikkeling van de sociale
infrastructuur voor het Almere van de toekomst.
Bij de uitvoering van het beleid wordt inmiddels al
concreet gewerkt op basis van deze visie.
Almere zal een sportinfrastructuur moeten
bieden om in behoeftes te kunnen voorzien.
De sportpiramide is traditioneel opgebouwd
uit mogelijkheden voor breedtesport en
talentontwikkeling en op sommige plaatsen
aangevuld met enkele voorzieningen voor topsport.
De voorzieningen voor deze drie lagen groeien mee
met de ontwikkelingen van de stad. De ontwikkeling
van breedtesport en talentontwikkeling is een meer
geleidelijk proces. Terwijl de ontwikkeling van
regionale of zelfs (inter)nationale topvoorzieningen
meer schoksgewijs plaatsvindt.
De ambitie voor Sport 2.0 is om in Almere de
sportpiramide te hervormen en nieuwe dimensies
toe te voegen, waarbij de verschillende lagen van
de piramide nauw met elkaar verbonden zijn,
elkaar versterken en waarbij relaties met andere
sectoren vanzelfsprekend zijn. Op grond van de
veranderende maatschappelijke vraag en de
opgave om een eigentijdse sociale infrastructuur
van Almere te ontwikkelen is er alle aanleiding
om de relaties tussen sport, onderwijs en welzijn
anders te organiseren. Waar nu bijvoorbeeld
combinatiefunctionarissen een brug slaan tussen
de verschillende werelden van sport, welzijn en
onderwijs, zal in de nieuwe stadsdelen van Almere
één samenhangend stelsel worden ontwikkeld.
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Sport 2.0 gaat om meer dan sport alleen. Het gaat
over het opbouwen van een sociale infrastructuur
en de wijze waarop ruimte wordt gegeven en
gelegenheid wordt geboden om talent in de meest
brede zin van haar betekenis te kunnen ontdekken
en te kunnen ontplooien (Almere, stad van talent).

Economische spin off
Maatschappelijke spin off
Binding met de stad

Exposure
Toeschouwers
Thuisbasis
Economie

De stad die
uitblinkt
Doorstroom
talenten

Cultuur

De stad voor talent
Doorstroom
talenten

De stad als speelveld

Gezondheid

Onderwijs

Welzijn

Almere, de stad als speelveld:
De stad als speelveld gaat over de verbinding
van sport met andere beleidsterreinen. Over het
inrichten van de openbare ruimte zodat mensen
uitgedaagd worden om laagdrempelig te sporten
en bewegen. Over multifunctionele accommodaties
met dwarsverbanden tussen sport, onderwijs,
gezondheid en welzijn. Hierdoor gaan alle
doelgroepen een leven lang sporten binnen de
sport(en) die bij hem of haar past. Dit binnen iedere
levensfase. Sportuitval wordt hiermee tegengegaan
en sociale binding wordt gestimuleerd.
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Almere, de stad voor talent:
De stad voor talent gaat over talentherkenning en
talentontwikkeling op alle niveaus. Over het creëren
van mogelijkheden voor iedereen om het maximale
uit zijn of haar talent te halen. Jongeren maken
kennis met vele vormen van sport en cultuur en
krijgen de ruimte om hun talenten te ontdekken en
te ontwikkelen.

1.2 Doorontwikkeling
sportbeleid: sportnota 2013-2016

Almere wordt een stad waar iedereen zijn of haar
eigen talenten ontdekt. Verdere ontwikkeling wordt
gestimuleerd en professioneel begeleid. Hiervoor
is een doorlopende structuur aanwezig. Almere
kan uitgroeien tot het kenniscentrum op het gebied
van talent in Nederland. En niet alleen op het
gebied van sport. Sport vervult op dit gebied een
pioniersrol en is de motor voor talentontwikkeling
in Almere. Het resultaat is dat talenten herkend
worden en op de juiste plek terecht komen.
Talenten, opgegroeid in Almere, worden behouden
voor de stad en Almere trekt regionale en nationale
talenten aan. Uitblinken en presteren worden
gewaardeerd.

Sport als onderdeel van een integrale vrijetijdsvisie:

Almere, de stad die uitblinkt:
De stad die uitblinkt gaat over topsport. Topsport is
belangrijk voor Almere. Men kan zich identificeren
met talenten, die andere mensen stimuleren tot
hun eigen sportieve topprestaties. Topsport biedt
haar inwoners vermaak en vertier en zorgt dat zij
zich met hun stad kunnen identificeren, dat zij trots
zijn op hun stad. Topsport zorgt voor binding met
de stad voor zowel inwoners als bedrijven. Almere
benut haar unique selling points en kiest voor
topsportevenementen en topsportvoorzieningen die
bij het karakter van de stad passen.

Kortom, Sport 2.0 gaat over
Almere: sportieve stad!

Het sportbeleid 2009-2012 is verwoord in de nota
Passie voor Sport en is gebaseerd op de integrale
toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere. Deze sportnota is een doorontwikkeling van de nota Passie voor
Sport, bevat nieuwe ambities en houdt rekening met
veranderingen in de samenleving en de rol en visie
van de gemeente ten aanzien van sport.

Een integrale vrijetijdsvisie, die zoekt naar
raakvlakken, combinaties en synergie tussen sport,
cultuur, recreatie en andere vrijetijdssectoren. De
visie geeft richting aan de gewenste ontwikkeling
van een integraal Almeers vrijetijdsbeleid tot 2020
en houdt tevens rekening met de geplande groei
van Almere naar 350.000 inwoners na 2030. Het
vrijetijdsbeleid beoogt bij te dragen aan een hechte,
leefbare woonomgeving én aan de versterking van
de identiteit van de stad. Deze doelen versterken
elkaar. Een stad waar bewoners prettig wonen
en hun tijd doorbrengen is ook in regionaal

verband aantrekkelijk. Een sterk profiel en een
eigen identiteit maken dat bewoners trots zijn
op hun stad en zich ermee kunnen identificeren.
Sport kan bij uitstek bijdragen aan deze doelen:
sport is leuk om te doen, het is gezond, biedt
mogelijkheden tot sociaal contact, ontmoeting en
gezelligheid, is een platform voor integratie en
binding in de wijk, vertegenwoordigt een niet te
onderschatten economische waarde, is een bron
van werkgelegenheid en geeft de stad een sportief
profiel.

Deze nota geeft de speerpunten en doelstellingen
voor 2013-2016 weer. Daarnaast worden er per
speerpunt op hoofdlijnen activiteiten, gericht op
het bereiken van de doelstellingen, besproken.
De concrete uitwerking en uitvoering van het
sportbeleid wordt samen met het veld en andere
beleidsterreinen opgepakt.
Via monitoring en evaluatie wordt de komende jaren
de effectiviteit en doelmatigheid van het sportbeleid
in kaart gebracht. Daarbij wordt vooral gekeken in
hoeverre de doelstellingen van het beleid worden
behaald en wat de (maatschappelijke) effecten van
het sportbeleid zijn.

De nota Almere: sportieve stad! is niet vanachter
het bureau tot stand gekomen. Er is uitvoerig van
gedachten gewisseld met zowel interne als ook
externe partners, waaronder sportaanbieders en
andere belanghebbenden. Met deze partijen is de
uitvoering van de vorige sportnota geëvalueerd en
is gesproken over de doelstellingen en activiteiten
per speerpunt voor de nieuwe nota. Ook is gebruik
gemaakt van een aantal landelijke, regionale en
lokale bronnen, die inzicht bieden in relevante
trends, ontwikkelingen en cijfers. Dit alles vormt de
input voor de nota.
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Evaluatie uitvoering
Passie voor sport
(2009-2012)
Bij de uitvoering van de sportnota is met veel
sportverenigingen en andere organisaties
samengewerkt. Deze gezamenlijkheid is van
grote waarde en cruciaal voor de toekomst.
We zijn op de goede weg. Er zijn flinke stappen
gezet in onze werkwijze, in het zoeken naar
en het organiseren van samenwerking, in
de afstemming van activiteiten (zowel intern
als extern), in het aanbieden van brede
programma’s die steeds beter aansluiten
op de behoeften en in het behoud van onze
basis sportinfrastructuur (voorzieningen en
verenigingen).
In 2010 zijn de onderdelen beheer sport
accommodaties en sportbeleid samengevoegd
tot de afdeling Sportbedrijf Almere. Dit heeft
geholpen onze rollen (faciliteren, stimuleren
en regisseren) nog beter in te vullen. Het
heeft geleid tot een efficiëntere inzet van
mensen en middelen, een snellere en betere
dienstverlening aan onze klanten en een betere
zichtbaarheid en herkenbaarheid. De directe lijn
tussen ‘beheer’ en ‘beleid’ is ten goede gekomen
aan de kwaliteit van advisering. Ook heeft deze
bijgedragen aan het adequaat beheren en
exploiteren van sportvoorzieningen. Sinds 2011
vallen de playgrounds hier ook onder.
De aanwezigheid van combinatiefunctionaris
sen en van verenigingsondersteuners is van
groot belang en een enorme winst om onze rol
als Sportbedrijf optimaal te kunnen vervullen.
Bijvoorbeeld door het leggen van verbindingen,
door het organiseren van activiteiten, door
het initiëren van samenwerking, door het
vroegtijdig signaleren van knelpunten en
vraagstukken en door het op maat faciliteren
van verenigingen.
De betekenis van de playgrounds is groot. Deze
zijn uitvalsbasis voor tal van afgestemde brede
activiteitenprogramma’s en plekken waar een
breed scala aan partners samenwerkt.
De belangstelling voor commerciële sporten en
ongeorganiseerde (solo)sporten als hardlopen,
wandelen, fietsen en skeeleren blijft in Almere
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groot. De betekenis van deze takken van sport
zal de komende jaren verder toenemen.
Niet alles is te voorzien, te plannen of te
organiseren. Het belang van ‘timing’ is groot;
op het juiste moment kansen zien én grijpen. In
de samenleving staan, luisteren, aansluiten bij
initiatieven en de mogelijkheid hebben daarop
snel en gericht in te spelen, zijn nodig om die
kansen optimaal te benutten. Daarbij is het
verstandig dingen eerst goed uit te werken
en tot wasdom te laten komen, alvorens (te)
enthousiast te worden voor weer een nieuwe
kans.
Gebleken is dat op meerdere vlakken een
nauwe relatie bestaat tussen verschillende
speerpunten. Te denken valt aan
sportvoorzieningen op buurt- en wijkniveau
en de meer stedelijke voorzieningen
(bijvoorbeeld in het licht van multifunctioneel
gebruik), de combinatiefunctionarissen en
talentontwikkeling.
Geconstateerd kan worden dat de eigen
woonomgeving en het stedelijke niveau bij de
uitvoering van de sportnota meer aandacht
hebben gekregen dan de (boven)regionale
profilering.
Wat betreft de sportieve inrichting van de
openbare ruimte in de directe woonomgeving
en de samenwerking met economie zijn de
eerste waardevolle stappen gezet, maar is er
nog veel winst te behalen.

1.3 Gemeentelijke rol
op het gebied van
sport
Voor veel sportgerelateerde onderwerpen is geen
gemeentelijk beleid nodig. Verenigingen en sporters kunnen prima zelf uit de voeten en sportondersteunende organisaties bieden in veel gevallen
uitkomst. Maar in andere gevallen ligt de bal bij
de gemeente. Daarbij houdt de gemeente vooral
het publieke aspect in het oog: de toegankelijkheid, de kwaliteit en de locatie van voorzieningen
en de deelname van aandachtsgroepen. Om dat
te bereiken werken het sportbedrijf en andere beleidsterreinen binnen de gemeente samen, telkens
vanuit de eigen expertise en verantwoordelijkheid.
Ook het veld, de sport en andere maatschappelijke
terreinen, wordt waar mogelijk betrokken. In het
verlengde hiervan heeft de gemeente vier rollen op
het gebied van sport:

1. Faciliteren
Het ondersteunen van de sportinfrastructuur in
Almere. Het gaat hier met name om het realiseren
en in stand houden van openbare sportaccommodaties. Maar ook om het ondersteunen van sportverenigingen, de anders georganiseerde sport(organisaties) en de ongeorganiseerde sport.

2. Stimuleren
Stimuleren en uitdagen dat het veld, zijnde de
sportaanbieders en andere stakeholders bijdraagt
aan de gemeentelijke doelen op het gebied van
sport. Bijvoorbeeld via subsidies en tijdelijke impulsen.

3. Verbinden
Netwerken en samenwerking tussen organisaties
en beleidsterreinen tot stand brengen die bevorderen dat de doelen van het sportbeleid worden
nagestreefd. Ook gaat het erom initiatieven op het
gebied van sport en de eigen kracht van partijen
aan elkaar te koppelen. Deze rol wordt in deze
sportnota voor het eerst expliciet genoemd en zal in
de toekomst alleen maar groter worden door onder andere het steeds meer benutten van de eigen
kracht van de bewoners en de sport in Almere.

4. Regisseren
In een beperkt aantal gevallen, alleen waar dat
nodig is, treedt de gemeente ook op als regisseur
door samenwerking en afstemming te realiseren.
Dit gebeurt daar waar het sport(beleid) leidend is
en anderen in overeenstemming met het sportbeleid dienen te handelen. Denk aan regie met betrekking tot playgrounds, combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches.
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Sportbeleid
2013-2016: analyse,
visie en doelstelling
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2

In aansluiting op Sport 2.0 en de integrale visie
Vrije Tijd 2020 beschrijven we in dit hoofdstuk op
hoofdlijnen onze koers op het gebied van de sport
voor de komende vier jaar. Een koers, die er op
is gericht de kracht en sterke punten van Almere
en de Almeerse sport te benutten en kansen te
bieden om initiatieven te faciliteren en talenten
te ontplooien. Eerst bespreken we de voor de
sport relevante landelijke en lokale trends en
ontwikkelingen. Daarna beschrijven we onze visie
op sport(beleid). Het hoofdstuk wordt afgesloten
met de hoofddoelstelling van het Almeerse
sportbeleid.

2.1 Trends en
ontwikkelingen
De voor het Almeerse sportbeleid relevante trends
en ontwikkelingen hebben we geclusterd rond zeven thema’s.

1. Sportdeelname
De sportdeelname in Almere weerspiegelt het karakter van de stad. Commerciële- en ongebonden
(solo)sporten zijn sterk in opkomst als gevolg van
de behoefte om op een flexibele manier te sporten.
Sporten als fitness, hardlopen, fietsen en zwemmen
zijn de meest beoefende sporten in Nederland; een
weerspiegeling die in Almere nog sterker waar te
nemen is. De individualisering van de samenleving
speelt hier een belangrijke rol.
De georganiseerde sport in Almere blijft achter ten
opzichte van het landelijk gemiddelde. Slechts een
kleine 20% van de Almeerders is lid van een sportvereniging. Landelijk ligt dat cijfer iets onder de
30%. Net als in andere grote gemeenten zijn er grote
verschillen tussen wijken. In de ene wijk (Vogelhorst)
is 50% lid van een sportvereniging terwijl in andere

wijken (Almere Stad centrum en Centrum Almere
Haven) de 10% niet wordt gehaald. De lagere scores
in Almere kunnen enerzijds worden verklaard door
het relatief lage opleidings- en inkomensniveau en
anderzijds door de nog jonge geschiedenis van georganiseerd sporten in Almere. Van belang is verder
ook dat steeds meer mensen (in heel Nederland)
sporten buiten verenigingsverband.
Duidelijk is dat mensen naarmate ze ouder worden,
minder gaan sporten. Kinderen sporten het meest
en ouderen het minst. Rond het 14e à 15e levensjaar vindt een grote uitstroom plaats uit de sport. In
Almere speelt daarnaast dat er relatief veel tweeverdieners met kleine kinderen wonen. Een groep
waarvoor de sportdeelname over het algemeen wat
lager ligt als gevolg van drukke schema’s om werk
en zorgtaken te kunnen combineren.

2. Maatschappelijke rol van sport
Zowel de intrinsieke als de maatschappelijke waarde van sport zijn inmiddels algemeen erkend. Sport
is een leuke en gezonde vrijetijdsbesteding en biedt
mogelijkheden om persoonlijke prestaties te verbeteren en krachten te meten met anderen. Sport
wordt tegelijk steeds vaker ingezet als middel en er
worden tal van dwarsverbanden gezocht met andere terreinen als onderwijs, welzijn en gezondheid.
• Nederland wordt in steeds sterkere mate
geconfronteerd met hogere kosten voor
gezondheidszorg als gevolg van het feit
dat mensen te weinig bewegen. Met name
de toename van overgewicht speelt hierbij
een grote rol. Als gevolg hiervan zien
gezondheidsinstellingen en zorgverzekeraars
steeds meer het belang van preventie. Sport
neemt hierbij een belangrijke positie in.
Sport heeft immers een positief effect op
gezondheidsparameters (o.a. lichaamsgewicht,
vetpercentage, insulinegevoeligheid,
slaappatroon), een positief effect op
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•

ziektepreventie (o.a. hart- en vaatziekten,
osteoporose, overgewicht, depressie) en
een positief effect op het beloop van ziekten
(o.a. coronaire hartziekten, CARA, beroerte,
epilepsie).
Ook vanuit de terreinen onderwijs en welzijn
wordt het belang van sporten en bewegen
steeds vaker onderkend. Sport wordt succesvol
gebruikt als middel om sociale samenhang in
de wijk te bevorderen, mensen elkaar te laten
ontmoeten, overlast en vandalisme tegen te
gaan, het verminderen van hangjeugd op straat
te realiseren en het voorkomen van schooluitval
te bereiken. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld
dat schoolsportverenigingen drempels om
te gaan sporten wegnemen, sportdeelname
verhogen en ook resultaten boeken op
maatschappelijk vlak. Ook blijkt matig intensief
bewegen de leerprestaties van kinderen te
verbeteren. Kinderen die regelmatig bewegen
winnen aan zelfvertrouwen en zijn fitter. Sport
en spel zijn goed voor het ontwikkelen van
sociale vaardigheden en schoolprestaties
verbeteren door goede afwisseling van beweegen leertijd.

3. Ontwikkeling Almere
Aan Almere zal in de komende drie decennia een
stad in de orde van Haarlem worden toegevoegd
(60.000 woningen, 100.000 arbeidsplaatsen, 140.000
inwoners). Dit betreft niet alleen de hardware
(woningen, infra, water) maar ook een complete
voorzieningenstructuur. Bij de uitbreiding van de
stad wordt uitgegaan van organische groei. Waar in
het verleden nieuwe stadsdelen vanaf de tekentafel
volledig gepland werden, zal Almere 2.0 stap voor
stap worden ontwikkeld. Organische groei kenmerkt
zich door verregaande bewonersparticipatie bij
de ontwikkeling van de stad. Zo zullen burgers en
maatschappelijke organisaties op basis van hun
eigen inzichten en initiatieven bijdragen aan de
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ontwikkeling van de stad. Dit geldt niet alleen voor
de gebouwde omgeving. Dit is ook van kracht voor
de sociale - inclusief de sportieve - infrastructuur.
Dit sluit aan bij de landelijke trend dat steeds meer
gemeenten inzetten op het samen met het veld en
de burgers ontwikkelen en uitvoeren van beleid, op
participatie en de eigen kracht van burgers en de
samenleving.

investeringen als gevolg van de groei van de stad
wordt echter niet gekort. Wel lopen deze als gevolg
van een stagnerende bevolkingsgroei vertraging
op. Onder andere als gevolg van de bezuinigingen
wordt er landelijk gezien in toenemende mate
gekeken naar de maatschappelijke en economische
waarde van sportaccommodaties (gemiddeld zo’n
80% van gemeentelijke sportbudgetten).

Almere is een jonge stad, die in ontwikkeling is.
Kenmerkend voor deze stad is een eenzijdige
samenstelling van de bevolking. Overheersend is het
grote aandeel gezinshuishoudens, de aanwezigheid
van jongeren, de multiculturele opbouw van de
bevolking en het grote aantal tweeverdieners met
kinderen. Inzet van Almere 2.0 is dat de diversiteit
aan bewoners zal toenemen. Kortweg meer
jong, meer oud, meer rijk en meer arm. Nieuwe
doelgroepen hebben specifieke gewoonten, wensen
en behoeften op het gebied van sport.

4. Veranderende rol
sportverenigingen

Almere heeft een traditie van experiment. Ook de
nieuwe stadsdelen, vanuit Almere 2.0 ontwikkeld,
bieden ruimte voor innovatie en experiment. Er
zijn geen gevestigde institutionele kaders. Er zijn
geen bestaande structuren. Er is ruimte om na te
denken over een ideale opzet van de stad. Dit geldt
zowel voor de hardware als de software van de stad,
inclusief de sportieve infrastructuur. De geboden
ruimte is aanstekelijk om over na te denken. Er is
geen ballast uit het verleden. Maar wel ruimte om
de lessen uit het verleden en de nieuwe inzichten te
vertalen naar de praktijk.
Almere heeft enerzijds te maken met een groei van
de stad en kansen die dit biedt voor het realiseren
en verbeteren van de sportieve infrastructuur.
Anderzijds ontkomt ook het Almeerse sportbeleid
niet aan bezuinigingen. De sport moet net als
alle andere onderdelen van de gemeentelijke
organisatie 10% bezuinigen tot en met 2015
(grotendeels al gerealiseerd). Op de geplande

Sportverenigingen hebben traditioneel een focus
op het aanbieden van een enkele tak van sport.
Echter door de veranderende behoeften van de
sporter, mede ingegeven door de samenstelling
van de bevolking, de toenemende maatschappelijke
waarde van sport, de complexiteit van het besturen
en de afnemende bereidheid tot vrijwilligerswerk
worden sportverenigingen voor organisatorische
uitdagingen gesteld. De beschikbare capaciteit in
organisatorisch perspectief gaat in toenemende
mate knellen.
Tegelijkertijd komen er steeds vaker nieuwe
en extra vragen op sportverenigingen af. Het
betreffen onder andere maatschappelijke vragen
in het kader van sociale cohesie, integratie, voor-,
tussen- en naschools sportaanbod en gezondheid.
Sport krijgt een meer centrale plaats in de sociale
infrastructuur. Er wordt een steeds groter beroep
op verenigingen gedaan om hun traditionele rol te
verbreden. Zij worden maatschappelijk actiever.
Dit stelt nieuwe eisen aan sportverenigingen.
Zij moeten zich verder verbreden en een flexibel
sportaanbod aanbieden om succesvol te zijn en
een centrum voor sportbeoefening en ontmoeting
te zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden
met de digitalisering van de maatschappij. Mensen
ontmoeten elkaar via smartphones, tablets,
social networks en clouds op de digitale snelweg.

Sporters ontmoeten elkaar, inspireren elkaar,
delen kennis en dagen elkaar uit via het internet.
Zo ontstaan er communities, waarbij in semigeorganiseerd verband gesport wordt. Mensen
geven hierbij zelfstandig invulling aan hun wensen
en behoeften op sportgebied.
Professionalisering is het antwoord van de sport op
de toegenomen uitdagingen. Via een toename van
professionele en commerciële sportaanbieders,
maar ook via professionalisering van (een deel
van) het kader van sportverenigingen zelf. Ondanks
de toename van ongeorganiseerd sporten zal de
sportvereniging ook in de toekomst belangrijk zijn
voor de sport en de samenleving. Juist vanwege de
sociale functie en de maatschappelijke rol van de
sport(vereniging).

5. Plekken om te sporten
Door de groei van de ongebonden sport wordt de
openbare ruimte in toenemende mate gebruikt
om te sporten en te bewegen. Dit gebeurt op
playgrounds en openbare speelvelden, maar
ook wordt gebruik gemaakt van voorzieningen
die primair niet voor sportieve doeleinden zijn
gerealiseerd. Hierbij lopen sport en leisure in elkaar
over, waarbij de grenzen tussen doelgroepen,
beleidsterreinen en activiteiten vervagen. Veelal
staat niet de activiteit zelf centraal, maar het
ontmoeten en elkaar tegenkomen. Daarnaast
is er plaats voor sportaccommodaties voor de
georganiseerde sport, maar is een verschuiving
zichtbaar van traditionele sportaccommodaties
die gericht zijn op één specifieke sport, naar
nieuwe concepten voor sportaccommodaties.
Door de behoefte aan flexibiliteit bij sporters en de
toenemende maatschappelijke betekenis van sport
zijn ‘multisport’ en ‘multifunctioneel’ belangrijke
begrippen. Sportaccommodaties worden plekken
waar ongebonden sport en georganiseerde
sport elkaar vinden, plekken waar mensen
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meerdere takken van sport kunnen beoefenen en
plekken waar sport, onderwijs, buurt en welzijn
samenkomen.

6. Topsport
Topsport heeft het vermogen een stad een identiteit
te geven, bewoners met de stad te verbinden en
mensen te inspireren. Ook vanuit het oogpunt van
economische spin-off en citymarketing kan topsport
veel betekenen. Steeds meer steden proberen zich
te onderscheiden met topsport(evenementen).
Tegelijkertijd worden er samenwerkingsverbanden
gesloten tussen steden en regio’s om het
binnenhalen van topsport(evenementen) mogelijk
te maken. De maatschappelijke waarde van
topsport en talentontwikkeling wordt onderkend.
Topsporters en topsportorganisaties krijgen een
belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken
als gezondheid, integratie en schooluitval. Aan
topsportevenementen worden side-events
gekoppeld, zodat mensen de sport beleven en eraan
kunnen deelnemen.

7. Sport en economie
Een toenemende focus op de economische
waarde van sport, sportaccommodaties en
sportevenementen leidt onder andere tot
publiekprivate samenwerking op het gebied
van sport. Bedrijven zoeken naar langdurige
partnerships met sporters, sportorganisaties
of sportevenementen. Het gaat hierbij niet om
naamsbekendheid, maar om het vertellen van een
verhaal. Bedrijven, maar ook steden, sporters en
sportorganisaties staan voor bepaalde kernwaarden
en willen die door middel van partnerships
uitdragen. Maatschappelijk ondernemen
speelt hierbij in veel gevallen ook een rol. Zo
wordt vanuit dit oogpunt naast topsport ook de
breedtesport interessant, omdat breedtesport een
maatschappelijke waarde vertegenwoordigt.
Partnerships tussen bedrijfsleven, wetenschap,
overheid en sport ontstaan op terreinen als sport
en gezondheid, talent(ontwikkeling), evenementen
en innovatie. Dit leidt tot nieuwe dwarsverbanden
tussen sporters, bedrijven en onderwijs- en
kennisinstellingen.

2.2 Gemeentelijke visie
op sport
Zoals gezegd vloeit het sportbeleid voort uit
de integrale toekomstvisie op Vrije Tijd en de
visie Sport 2.0. Op basis hiervan en op basis van
relevante trends en ontwikkelingen hebben wij vijf
pijlers gedefinieerd waarop de visie op sport(beleid)
is gebaseerd:

1. De intrinsieke waarde van sport
De intrinsieke waarde van sport is het vertrekpunt
van het sportbeleid van de gemeente Almere. Sport
is in eerste instantie gewoon leuk! Voor veel mensen
is sport een leuke en goede vrijetijdsbesteding.
Dat is de basis van het sportbeleid. Vanuit die
basis kan de sport ook bijdragen aan andere
beleidsterreinen, een middel zijn om doelstellingen
op andere gebieden te realiseren. Een hoge (en
plezierige) sportdeelname is en blijft dan ook
de basis van sportbeleid. Zonder (verhoging

van de) sportdeelname kunnen de sportexterne
doelstellingen immers niet bereikt worden.

2. Integraal (sport)beleid
De gemeente Almere zet in op integraal beleid
om de maatschappelijke uitdagingen op alle
terreinen te lijf te gaan. En dus is ook de sport
onderdeel van het integrale beleid. Bovendien is
gebleken dat sport een (effectief) middel is om
de doelstellingen van andere beleidsterreinen te
realiseren. Met als gevolg dat het sportbeleid in
toenemende mate inzet op samenwerking met
andere beleidsterreinen: integraal sportbeleid.
Integraal sportbeleid is belangrijk en betreft zowel
de beleidsontwikkeling als de beleidsuitvoering.
Aan het einde van hoofdstuk 3 bespreken wij voor
de zeven speerpunten van het Almeerse sportbeleid
in hoeverre zij direct of indirect bij (kunnen)
dragen aan de maatschappelijke effecten die DMO
nastreeft.

Het integrale sportbeleid draagt bij aan 8 van de 10 maatschappelijke effecten zoals die door de
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) (integraal) nagestreefd worden via het sociale domein.
Alleen effect 8 en 10 hebben geen link met het sportbeleid.
1.
2.
3.
4.

Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot (Talentontwikkeling jongeren)
Kinderen groeien gezond en veilig op (Kinderen)
Iedereen doet naar eigen kunnen mee, ongeacht zijn of haar beperkingen (Participatie)
Inwoners en het bedrijfsleven zijn meer betrokken bij de eigen leef- en woonomgeving, ter
verbetering van de buurten, wijken en de stad en totstandkoming van sociale verbanden in de
buurten (Leefbaarheid en sociale cohesie)
5. Meer Almeerders nemen deel aan vrije tijdsactiviteiten in de eigen stad (Vrije tijd)
6. Het aanbod van (vrijetijds)voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners (Vrije tijd,
welzijn en zorg)
7. Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl (Gezondheid)
8. Meer Almeerders hebben toegang tot informatie en noodzakelijk advies, bemiddeling en zorg
(Zorg)
9. Minder overlast door bepaalde doelgroepen; zoals jongeren, verslaafden (Veiligheid)
10. Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam (Inkomen).

3. Gebiedsgericht werken
Geen van de wijken, buurten en stadsdelen van
Almere is hetzelfde. De gemeente Almere streeft
naar maatwerk per gebied en kiest bewust voor
een gebiedsgerichte aanpak. Afhankelijk van de
locatie, bebouwing en bevolkingssamenstelling kan
het voorzieningenpakket en de beleidsaanpak per
gebied variëren.
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Een belangrijke beleidsaanbeveling uit de
integrale toekomstvisie Vrije Tijd is om niveaus
te kiezen die zich lenen voor een geïntegreerde,
sectoroverstijgende aanpak en om deze verder
uit te werken. De indeling in deze drie niveaus is
gehanteerd in de vorige sportnota en wordt na
gebleken succes gecontinueerd via de huidige
sportnota.

Naast het laagdrempelige aanbod op wijkniveau
is een sterk stedelijk sportvoorzieningenniveau
belangrijk. Het gaat dan zowel om
accommodaties als verenigingen, maar
ook om voorzieningen voor bijvoorbeeld
talentontwikkeling.

Niveau I.
De eigen woonomgeving

Niveau III.
(Boven)regionale profilering

De directe leefomgeving van mensen is hun
eerste identificatiepunt. Mensen voelen zich in de
eerste plaats buurtbewoner, dan pas Almeerder.
Een hechte samenleving begint in de buurt,
waar mensen elkaar kennen en zich betrokken
voelen bij de woonomgeving. Het is wenselijk
dat elke Almeerder dichtbij huis kan sporten.
Dit houdt in dat er op wijkniveau laagdrempelige
voorzieningen voor meervoudig gebruik aanwezig
moeten zijn.

Bij de volwaardige stad die Almere is, hoort een
duidelijke identiteit. Een identiteit die aansluit bij
haar sterke kanten en wervend is naar huidige en
toekomstige bewoners en bezoekers. Sport past
bij de identiteit van de jonge en dynamische stad
Almere. Almere wil haar profiel van sportieve
stad verder versterken, zowel voor de eigen
bewoners als voor de regio.

4. Benutten van de eigen kracht
De gemeente Almere zet in op het gezamenlijk
met het veld ontwikkelen en uitvoeren van
beleid op alle beleidsterreinen. Twee belangrijke
redenen hiervoor zijn meer betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van burgers, waarbij het
betreffende beleidsveld nodig is voor effectief
beleid, en de onderlinge samenhang tussen
beleidsterreinen, waarvoor afstemming vereist
is. Bovendien leidt het benutten van de kracht
van verenigingen, maatschappelijke organisaties
en inwoners tot betere resultaten. Kortom, de
gemeente heeft er baat bij om initiatieven van het
veld te stimuleren, te faciliteren en te verbinden.
Wel zoekt de gemeente hierbij continu de balans
tussen het benutten van de eigen kracht van de
samenleving en (regie met betrekking tot) de
doelen die de gemeente zelf nastreeft.

5. Almere, stad van talent
Almere zet in op het opbouwen van een sociale
infrastructuur en de wijze waarop ruimte wordt
gegeven en gelegenheid wordt geboden om talent –
in de meest brede zin – op het gebied van sport en
andere terreinen te kunnen ontdekken en te kunnen ontplooien.
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Niveau II.
Het stedelijke niveau

2.3 Hoofddoelstelling
In het verlengde van bovenstaande visie luidt de
hoofddoelstelling van het Almeerse sportbeleid
2013-2016 als volgt:

“Almere: sportieve stad!”
via:
• Het stimuleren van de deelname aan sport- en
beweegactiviteiten.
• Het bevorderen van een sterke
organisatorische sportinfrastructuur.
• Het ontwikkelen van een kwalitatief
hoogwaardig sportaanbod.
• Het faciliteren van aansprekende top- en
breedtesportevenementen.
• Het creëren van een omgeving waarin iedereen
de mogelijkheid heeft om zijn of haar talent
optimaal te benutten en te ontplooien.
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Speerpunten:
doelstellingen en
activiteiten
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3

De visie en doelstelling uit het vorige hoofdstuk
vertalen zich volgens de drie niveaus (de eigen
woonomgeving, stedelijk en (boven) regionaal)
in zeven speerpunten. In dit hoofdstuk volgt de
uitwerking van de zeven speerpunten. Aan elk
speerpunt wijden we een paragraaf, waarin we
kort terugblikken op de resultaten van de vorige
sportnota en voor elk speerpunt een doelstelling en
de activiteiten op hoofdlijnen beschrijven.

3.1 De eigen
woonomgeving
à Speerpunt 1:
laagdrempelige sportmogelijkheden
dichtbij huis
Bij Speerpunt 1 gaat het om laagdrempelige
sport- en beweegmogelijkheden dichtbij huis;
meer open sportvoorzieningen met meervoudige
gebruiksmogelijkheden en een aantrekkelijke
openbare ruimte die uitnodigt tot sporten en
bewegen. Ook commerciële sportaanbieders
vervullen hier een rol.
Niet alle sportparken en sportvoorzieningen
lenen zich voor een meer openbaar karakter. De
mogelijkheden voor het openbaar maken van
sportvoorzieningen zijn afhankelijk van de situatie
en van de aard en ligging van de voorzieningen. Bij
de planvorming voor nieuwe sportvoorzieningen
is die bredere toegankelijkheid nadrukkelijk
het uitgangspunt. De ontwikkeling van de
sportvoorzieningen in De Laren is hiervan een goed
voorbeeld.

plannen voor de herinrichting van bestaande
woongebieden en de ontwikkeling van nieuwe
wijken. De ambitie is om Nobelhorst als eerste wijk
in Almere volledig beweegvriendelijk in te richten,
waarbij de wijk meteen de sportaccommodatie is.
Bij renovatie van schoolpleinen adviseren wij over
de mogelijkheden om deze zo in te richten dat
kinderen worden uitgedaagd om te sporten en te
bewegen.
De playgrounds in de verschillende stadsdelen zijn
waardevolle voorzieningen gebleken. Zowel uit
het oogpunt van sport en bewegen, als vanuit het
perspectief van ontmoeten, gezondheid, welzijn en
onderwijs. Voor de playgrounds is essentieel dat
programmering, beheer, onderhoud en toezicht
structureel gewaarborgd zijn.

Doelstelling speerpunt 1:
Iedereen kan dichtbij huis in een veilige en
plezierige omgeving sporten.
Voor het realiseren van deze doelstelling wordt
in het kader van de uitvoering van de sportnota
gewerkt aan:
1. Een toename van het aantal (goed ingerichte)
playgrounds.
2. Een toename van het aantal openbare ruimten
dat sportief en beweegvriendelijk is ingericht.
3. Een toename van het aantal schoolpleinen dat
sportief is ingericht.
4. Een toename van het aantal sporthallen,
sportzalen en gymnastieklokalen dat is
opengesteld voor buurtsportactiviteiten.
5. Een toename van het aantal sportparken dat is
opengesteld voor buurtsportactiviteiten.

De sportieve en beweegvriendelijke inrichting
van de openbare ruimte is mede afhankelijk van
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à Speerpunt 2:
integrale samenwerking sport en
andere terreinen

René Peeters (wethouder sport)
over sport en bewegen in Almere
In 2013 woon ik 25 jaar in Almere. Een stad
waar de omgeving uitnodigt tot sporten en
bewegen. Zeker als je in die 25 jaar drie zoons
hebt zien opgroeien. Al op jonge leeftijd liepen
ze mee met de cross-cuploopjes van AVA
’81 en ik werd er door aangestoken. Op het
Zilverstrand, in het Cirkelbos….en kort daarna
werd ik atletiekjurylid en zelfs tijdwaarnemer,
waarvoor ik zelfs een officieel examen moest
afleggen. Mijn jury- specialiteiten waren
hoogspringen, balwerpen en verspringen.
Langzamerhand begon ik zelf onder invloed
van de kinderen mee te doen met allerlei
loopjes. Je stapt de deur uit en geniet al
meteen van stad en natuur langs de Hoge
Vaart. Na enkele jaren begon mijn leven als
hockeycoach van jongens tussen de 16 en
18 jaar. Een prachtleeftijd. Als coach (samen
met een vriend) konden we strengheid
en humor mooi combineren. Iedere week
een digitale nieuwsbrief met opstellingen,
wetenswaardigheden en de speler van de
week. We zijn zelfs twee keer bij de Almeerse

22

genomineerd als hockeycoach van het jaar.
Mooie tijd. Ondertussen fietste en liep ik door
de Almeerse natuur en heb deelgenomen aan
een halve marathon.
Almere is een eldorado voor mensen die
willen bewegen en sporten. Dat kan bij een
van de wel honderd verenigingen, maar
dat kan ook ongeorganiseerd. Almere en
omgeving zijn het gebied van de-lange-lijnensporten, hardlopen, fietsen, roeien, zeilen,
triatlon, maar ook het gebied met prachtige
veld- en zaalsporten.
Je passie voor sport en bewegen
kun je hier kwijt, zeker ook als jong
talent. Met ons unieke systeem van
playgrounds, combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches stimuleren wij jong en oud
meer te bewegen en gezond te leven. Almere
gaat in de komende vier jaar dé stad voor
talenten worden.
Ik hoop u binnenkort tijdens het hardlopen
of op de fiets in de Almeerse natuur of bij
een Almeerse sportclub te zien. Almeerders:
bewegen zit in hun bloed.

Samenwerking tussen buurt, onderwijs, sport en
welzijn is de kern van Speerpunt 2; gericht werken
aan een netwerk. Het Sportbedrijf heeft bijgedragen
aan het leggen van verbindingen en het bouwen van
netwerken. Soms vanuit een meer regisserende rol,
op andere momenten vanuit een meer faciliterende
en stimulerende rol. Combinatiefunctionarissen
hebben een belangrijke bijdrage geleverd
aan de contacten met diverse disciplines als
onderwijs, welzijn en cultuur. De betekenis van
combinatiefunctionarissen zal verder versterkt
worden door te zorgen voor meer afstemming en
coördinatie met de diverse partnerorganisaties.
Opgedane ervaringen met onder meer het
BOFT-project en de pilot buurtsportvereniging in
Stedenwijk geven ons inzicht in de manier waarop
we de samenwerking en de afstemming het best
kunnen organiseren. Het leveren van maatwerk
en het vroegtijdig betrekken van doelgroepen en
partners is hierbij essentieel. Het verder versterken
van de onderlinge verbinding tussen verschillende
beleidsterreinen is een voorwaarde om een
extra impuls te geven aan het multidisciplinair
gebiedsgericht werken.
Het activiteitenaanbod is uitgebreid, beter
afgestemd en meer vanuit gezamenlijkheid
opgezet. Met eenzelfde aantal accommodaties heeft
een intensivering en verbreding van het gebruik
plaatsgevonden.

Doelstelling speerpunt 2:
Een aantoonbare groeiende sport- en
beweegdeelname in alle gebieden van Almere en
onder alle bevolkingsgroepen van Almere.
Voor het realiseren van deze doelstelling wordt in
het kader van de uitvoering van de sportnota een
actieplan per gebied uitgewerkt en opgepakt. Het
worden gebiedsgerichte actieplannen die ernaar
streven om meer structurele samenwerking tussen
sport en andere beleidsterreinen te realiseren in:
• Almere Buiten.
• Almere Stad-Oost en Almere Stad-West.
• Almere Haven.
• Almere Poort.
• Almere Hout.
Door:
• Overleg en afstemming op alle niveaus.
• Gericht inzetten van buurtsportcoaches en
combinatiefunctionarissen.
• Gericht inzetten van subsidies.
• Onderwijs, welzijn, zorg, jeugd, buurt en
sport(verenigingen) te betrekken en met elkaar
te bekijken hoe sport kan bijdragen aan onder
andere gezondheid, leerprestaties, sociale
cohesie en veiligheid.
• Per gebied aandacht te besteden aan
maatschappelijke en demografische
ontwikkelingen, specifieke kenmerken en
aandachtsgroepen en deze door te vertalen in
een specifieke aanpak per gebied.
Om de (groei van de) sport- en beweegdeelname te
kunnen meten worden metingen uitgevoerd door
de gemeente. Bij de monitoring en evaluatie in 4.4
wordt hier nader op ingegaan.
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Michael ter Riet
(combinatiefunctionaris):
“Binnen mijn werkzaamheden als
sportmedewerker van Talent In Opleiding
(TiO) vervul ik voor Stedenwijk de rol van
combinatiefunctionaris Clarence Seedorf
Playground. Inmiddels werk ik met veel
voldoening alweer 5 jaar op de Playground.
Mijn werkzaamheden zijn heel gevarieerd.
Een werkdag van mij ziet er als volgt uit:

Om 10.00u heb ik een afspraak met Josephine
over de afstemming van vakantieactiviteiten
en de promotie, een uurtje later schuif ik aan
bij het teamoverleg van de studenten van
de leerafdeling Buurtclub Brede School om
hun plannen aan te horen, met collega Emile
bespreek ik het uitbreiden van het aanbod
voor speciale doelgroepen en ’s middag ben ik
op de Playground en geef ik Chahid een paar
tips over hoe hij beter kan samenspelen om
tot scoren te komen…
Er komen per dag gemiddeld 100 mensen
naar de Playground. Ik zorg er samen met
onze partners voor dat er voor iedereen
voldoende materiaal en variatie in het aanbod
is. Voetbal, tennis en basketbal zijn erg
populair, mede dankzij de inzet van de diverse
verenigingen. Maar ook minder bekende
sporten als streetsurfen, hockey en handbal
worden er fanatiek beoefend.
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De Brede School Buurtclub, waarbij ik lid
ben van de stuurgroep, zorgt ervoor dat al
het aanbod zichtbaar wordt, zodat bewoners
weten wat er allemaal te doen is in hun wijk.
De Playground neemt een centrale plek in
de wijk in. Vanuit de Buurtclub probeer ik
bewoners elkaar te laten ontmoeten, mee
te laten denken en het zelf organiseren van
activiteiten te bevorderen. De Buurtclub
en de Playground staan als het ware voor
empowerment. Symbolisch voor wat wij doen
is het verhaal van Yassine, nu 17 jaar:

Yassine was 12 toen hij voor het eerst op de
Playground kwam. Tijdens het eerste jaar
was hij nagenoeg onhandelbaar, had last
van behoorlijk wat overgewicht, was bij de
politie in beeld en leek voorbestemd om in
de criminaliteit te belanden. Yassine was
vrijwel dagelijks op de Playground te vinden
en langzamerhand kwam er verandering in
zijn situatie. Dankzij het project ‘de Helpende
Hand’, waarbij jongeren actief betrokken zijn
bij de organisatie, en de gezamenlijke aanpak
is hij zich steeds beter gaan gedragen en
veranderde hij van een dik jongentje toen naar
een slanke jongeman nu. Als beloning voor
zijn ontwikkeling heeft Yassine op voorspraak
van mij een scholarship gekregen vanuit de
Krajicek foundation. Hij is een voorbeeld van
hoe beginnende criminaliteit kan veranderen
in actieve participatie met behulp van sport!”

3.2 Het stedelijke
niveau
à Speerpunt 3:
kwalitatief hoogwaardige
sportaccommodaties
Het op peil houden van de goede basissport
infrastructuur die voorziet in de groei van
Almere is de belangrijkste opgave van
Speerpunt 3. Verschillende sportvelden zijn de
afgelopen jaren vervangen en het tekort aan
hockeyvelden is opgelost. Het onderhoud van
de buitensportaccommodaties wordt uitbesteed
op basis van meerjarige contracten. Hetzelfde
geldt voor het beheer en de exploitatie van de
gemeentelijke zwembaden.
Er zijn visies opgesteld voor het sportpark West
en voor tennis in Almere. Over de ontwikkeling
en realisatie van een zwembad in Almere Poort
heeft besluitvorming plaatsgevonden. In de door
de raad vastgestelde ‘Lijst bevolkingsvolgende
voorzieningen’ is de vervanging van een groot deel
van de sportvelden structureel financieel geregeld.
Daarnaast is in deze lijst de dekking voor de
geplande sportvoorzieningen voor de komende vier
jaar geregeld. Dit betreft onder meer het zwembad
in Poort, de sporthal in Poort, sportpark Buitenhout
en playground Poort. Deze lijst wordt jaarlijks
geactualiseerd en aan de raad ter vaststelling
aangeboden. Voor de sporthallen, de zwembaden en
enkele sportvelden is nog geen vervanging geregeld.

Een aantal maatregelen is doorgevoerd om de
kosten voor beheer en onderhoud van de sporthallen
en buitensportaccommodaties de komende jaren
te verminderen. In 2012 zijn, conform het beleid, de
gemeentelijke sportgebouwen overgedragen aan de
afdeling Vastgoed.

Doelstelling speerpunt 3:
Er is een voldoende en goed aanbod van sportaccommodaties dat voldoet aan de behoefte en omvang van de Almeerse bevolking.
Dit betekent dat:
1. Er voldoende basissportaccommodaties met
een goed kwaliteitsniveau aanwezig zijn.
2. Wij initiatieven voor nieuwe
sportaccommodaties faciliteren zodat Almere
een volwaardige stad in de regio kan zijn.
Voor het realiseren van deze doelstelling wordt, in
het kader van de uitvoering van de sportnota, op
basis van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen gewerkt aan:
1. Realisatie van nieuwe sportaccommodaties
gekoppeld aan de groei van de stad.
2. Optimalisatie van bestaande binnen- en
buitensportaccommodaties en zwembaden:
• Beheer, onderhoud, bezetting en
exploitatie.
• Duurzaamheid, veiligheid en inpassing in de
omgeving.
3. Een toename van het aantal (goed ingerichte)
playgrounds.
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Dirk Noteboom,
voorzitter ASC Waterwijk

thuis voelen. Samenwerken met verschillende
bestaande instanties in de wijk wordt dan ook
een speerpunt voor de komende jaren.

“Wie zijn wij? WATERWIJK! Deze kreet schalt
op zaterdagmorgen vanaf 9:00 uur over de
velden van ASC Waterwijk. Op dat tijdstip
starten onze jongste jeugdteams met hun
favoriete spelletje: voetbal! Per weekend
(zowel op zaterdag als zondag) spelen
ongeveer 100 teams hun wedstrijden op
het sportpark Rie Mastenbroek. De KNVB
heeft ons uitgeroepen tot vereniging met
de grootste jeugdafdeling van Nederland:
ongeveer 1250 kinderen tot en met 18 jaar
zijn lid van ASC Waterwijk. Om dit te kunnen
faciliteren zijn twee zaken belangrijk: een
goede verenigingsstructuur en een goede
accommodatie.

Een goede accommodatie is nodig voor het
voetbal, maar ook voor de extra activiteiten
en rollen die we op ons willen nemen. De
accommodatie huren we van de gemeente.
Inmiddels beschikken we over drie
kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden,
twee halve natuurgrasveldjes en een
minipupstadion. Daarnaast hebben we de
beschikking over een clubgebouw waarin
ook de kleedkamers zijn ondergebracht.
Samen met de gemeente hebben we een
systeem bedacht waarbij we optimaal gebruik
kunnen maken van de kleedkamers. Op
drukke wedstrijddagen zijn alle kleedkamers
open en kunnen teams gebruik maken
van een lockersysteem. Kasten waar een
volledig team haar tassen in kwijt kan. Na
de wedstrijd wordt er dan weer een vrije
kleedkamer opgezocht om te douchen. Op
deze manier maken we optimaal gebruik van
de beschikbare ruimte.

De verenigingsstructuur bestaat uit
vrijwilligers. Om een indruk te geven, we
werken met 18 verschillende commissies
die allemaal onder leiding staan van één van
de zeven bestuursleden. Alle commissies
hebben een eigen coördinator en opereren
(taak)zelfstandig. Uitgangspunt bij het
neerzetten van een dergelijke organisatie is
dat je de juiste mensen op de juiste plekken
krijgt. Daarbij is de stelregel: vrijwillig is niet
vrijblijvend en als je iets doet dan doe je het
goed. Alleen op deze manier is het mogelijk
om iedereen met plezier te laten voetballen.
Als de organisatie staat krijg je ook ruimte
om maatschappelijke zaken op te pakken.
Wij willen als vereniging ASC Waterwijk een
centrale plek in de wijk innemen. Een plek
waar kinderen opgevangen kunnen worden
en waar ook ouderen een plek krijgen en zich
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Samen met het Sportbedrijf van de gemeente
denken we momenteel na over de toekomst
van ASC Waterwijk. De komende periode van
5 jaar biedt kansen om de doelstellingen die
we als voetbalvereniging hebben te realiseren
en om de maatschappelijke rol nog beter in
te vullen. De KNVB heeft het in haar slogan
staan: We zijn meer dan voetbal! Uiteindelijk
blijven we een voetbalvereniging waar het nog
altijd gaat om het winnen en vooral om plezier
maken. De yell waar dit stuk mee begon
eindigt dan ook met: En wat gaan we doen? :
WINNEN!”

à Speerpunt 4:
vitale sportverenigingen
Sportverenigingen blijven van grote waarde
en een belangrijke pijler binnen de gehele
sportinfrastructuur. Vitaliteit van de verenigingen is
van groot belang. Speerpunt 4 gaat in op de vraag
hoe de ondersteuningsstructuur vanuit de gemeente
het best ingericht en georganiseerd kan worden.
Een structuur waarbij de eigen verantwoordelijkheid
van verenigingen voorop staat maar waarbinnen
wij tegelijkertijd problemen kunnen signaleren en
proactief en doelgericht kunnen handelen.
Vanaf 2012 is via de samenwerkingsovereenkomst
met Sportservice Flevoland een verenigingsonder
steuner actief. Daarnaast worden de
voetbalverenigingen in opdracht van het Sportbedrijf
door de KNVB ondersteund. Door de directe
contacten met verenigingen ontstaat een goede
uitwisseling van informatie en de gelegenheid
daarop flexibeler en sneller in te spelen. Het
cursusaanbod en de ondersteuningsmogelijkheden
zijn uitgebreid en vaak meer specifiek op concrete
vragen en knelpunten bij verenigingen gericht.
Met een jaarlijkse financiële controle door Stichting
Waarborgfonds Sport bij verenigingen met een
garantstelling, een strikt debiteurenbeleid en
aanscherping van de regels voor ingebruikgeving,
houdt de gemeente steviger de vinger aan de
pols als het gaat om de financiële situatie bij
verenigingen. Door de werkzaamheden van de
verenigingsondersteuner kunnen financiële
problemen sneller worden gesignaleerd en
ondervangen. Aandacht blijft echter vereist.
Het besturen van sportverenigingen, zeker in
een dynamische en veranderende samenleving
is steeds meer een complexe aangelegenheid.
De beschikbaarheid van voldoende capabele

vrijwilligers, het vermogen in te spelen op
veranderingen in de maatschappij en de vraag naar
een flexibeler sportaanbod zijn uitdagingen waar
sportverenigingen mee te maken hebben. Met een
aantal verenigingen is afspraken gemaakt over hun
inzet bij bredere maatschappelijke en wijkgerichte
programma’s en activiteiten.
Het Sportbedrijf heeft de lijnen met de
sportverenigingen korter gemaakt. Dit is de relatie
ten goede gekomen, ook die tussen verenigingen
onderling. Individueel contact met verenigingen,
het uitbrengen van de nieuwsbrief en de organisatie
van de sportcafés hebben daar onder andere aan
bijgedragen.

Doelstelling speerpunt 4:
Versterking van de sportverenigingen in Almere
zodat iedereen in Almere de mogelijkheid heeft om
bij een vitale sportvereniging te sporten.
Voor het realiseren van deze doelstelling wordt in
het kader van de uitvoering van de sportnota gewerkt aan:
1. Financieel gezonde sportverenigingen.
2. Versterking van de maatschappelijke rol van
sportverenigingen.
3. Bestuurlijk sterkere sportverenigingen.
4. Sportverenigingen die oog hebben voor talent.
Via:
• Verenigingsondersteuning en
deskundigheidsbevordering.
• Het leggen van verbindingen en het realiseren
van samenwerking en afstemming.
• Gerichte inzet van combinatiefunctionarissen
en buurtsportcoaches.
• Gerichte inzet van subsidies.
• Gerichte inzet van Stichting Waarborgfonds
Sport.
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à Speerpunt 5:
talent

Hans Wortel, voorzitter
Tafeltennisvereniging Almeerspin
“Vanuit diverse marktpartijen worden
doelen geformuleerd en plannen uitgerold
op het gebied van sport, bewegen en
gezondheid. Sleutelrol in dit proces zijn
de sportverenigingen. Sportverenigingen
leunen echter steeds zwaarder op beperkte
beschikbaarheid van kader en vrijwilligers
waardoor zij steeds minder in staat zijn deze
maatschappelijke sleutelrol te vervullen.
Deze potentiële ondermijning van de vitaliteit
van de sportvereniging kan voorkomen
worden door voldoende capaciteit aan
verenigingsondersteuning. Denk hierbij
aan mogelijke subsidieverstrekking, het
organiseren van bijeenkomsten en cursussen,
en het ondersteunen door kosteloos advies.
Gelukkig is dit in Almere op orde!
Een vitale organisatie wordt niet alleen
gekenmerkt door een gezonde financiële
situatie maar vooral ook doordat het bestuur
samen met haar leden een visie en missie heeft
geformuleerd en naleeft. Voor Almeerspin
betekent dit mede dat de vereniging zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.
Dit wordt mogelijk gemaakt door subsidiering
vanuit het budget Combinatiefuncties. Hierdoor
is Almeerspin in staat gesteld om jaarlijks aan
zo’n 1.500 leerlingen op de Almeerse scholen
clinics te geven.
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Almeerspin heeft destijds de hulp van een
verenigingsondersteuner ingeroepen om te
komen tot een concreet en breed gedragen
beleidsplan als leidraad voor de toekomst.
Het proces startte met een uitgebreid
intakegesprek ter kennismaking met het
bestuur en hun visie en motieven. Aansluitend
werd een plan de campagne geformuleerd
en kreeg de vereniging als huiswerk mee om
een commissie te formeren bestaande uit
bestuursleden, kader, leden en ouders. In
een vijftal intensieve maar zeer bevredigende
avondsessies is vervolgens, begeleid door een
consulent, een missie en visie geformuleerd
die nu richting geeft aan het beleid van
Almeerspin. Tevens zijn er aan het bestuur
adviezen meegegeven voor de toekomst. Deze
ondersteuning is door de gemeente Almere
kosteloos ter beschikking gesteld.
De opzet van een werkcommissie bestaande
uit vertegenwoordigers van bestuur, kader,
leden en ouders droeg bij aan een breed
gedragen beleidsplan, dat vervolgens ook
door de Algemene ledenvergadering unaniem
gesteund werd. Het beleidsplan fungeert
momenteel als het te bewandelen pad van de
vereniging voor de komende jaren en is min of
meer de werkformule om Almeerspin vitaal te
houden.”

Speerpunt 5 is vooral gericht op het versterken
van de structuur waarbinnen talenten zich
optimaal kunnen ontplooien. Een aantal
combinatiefunctionarissen is gericht ingezet op
de relatie sport en onderwijs en heeft daarmee
bijgedragen aan de talentherkenning en
-ontwikkeling. De sportverenigingen hebben daarbij
een centrale rol gespeeld. Bij sporten met een
regionaal trainingscentrum (RTC) in Almere, is de
ontwikkeling van talenten meer gericht opgepakt. In
Almere zijn vier regionale trainingscentra gevestigd:
RTC Triathlon, RTC Badminton, RTC Hippische Sport
en RTC Handboogschieten. Ook binnen het onderwijs
is op meerdere niveaus aandacht aan ‘sporttalent’
besteed (talentklassen, LOOT-school). Er is een
samenwerking aangegaan met het Olympisch
Netwerk Flevoland om Almeerse talenten te
ondersteunen en ook konden talenten een financiële
bijdrage aanvragen uit het Fanny Blankers Koen
Talentenfonds. Daarnaast zijn vanuit de regelingen
voor kernsporten en de sport menukaart subsidies
verstrekt aan verenigingen om talentontwikkeling
binnen de vereniging op een hoger plan te brengen.
Deze regelingen zijn afgerond en nu is het tijd voor
een meer brede en structurele aanpak in plaats van
een meer individuele en incidentele benadering.
Er is een goede basis gelegd voor talentherkenning
en –ontwikkeling in Almere, waarbij de relatie
tussen onderwijs en sportvereniging een belangrijke
is en playgrounds een waardevolle rol vervullen.
We zien goede kansen en mogelijkheden om een
volgende stap te zetten. Voortbordurend op de visie
Sport 2.0 en op de daarin beschreven talentlijn, is
voor de komende jaren een aanscherping van de
koers en een verschuiving in de aanpak nodig om

tot verbreding, verdieping en een meer structurele
inbedding van talentherkenning en –ontwikkeling in
Almere te komen. Het ontwikkelen van een sportief
sociale infrastructuur en het opzetten van een
stadsbreed systeem voor talentherkenning samen
met het onderwijs zijn de eerste stappen op deze
weg.

Doelstelling speerpunt 5:
Iedereen de mogelijkheid bieden om het maximale
uit zichzelf te halen.
Voor het realiseren van deze doelstelling wordt in
het kader van de uitvoering van de sportnota gewerkt aan:
1. Structurele talentherkenning op sportverenigingen, (basis)scholen, playgrounds en in de openbare ruimte.
• Via de realisatie van een systeem voor talentherkenning en –ontwikkeling.
2. De ontwikkeling van een Almeers Kenniscentrum Talent.
• De fysieke plek voor talentherkenning en –
ontwikkeling als onderdeel van het systeem
voor talentherkenning en –ontwikkeling.
3. Topsporttalent in Almere.
• Ondersteunen, stimuleren en faciliteren van
Almeers Topsporttalent samen met RTC’s,
het Olympisch Netwerk Flevoland, het FBK
Talentenfonds, verenigingen, het onderwijs en
andere relevante partners.
4. Sport als inspiratiebron voor talent op andere
beleidsterreinen.
• Denk aan een voorbeeldfunctie, inspiratiebron
en afstemming met cultuur, onderwijs etc.
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3.3 (Boven)regionale
profilering
à Speerpunt 6:
topsportaccommodaties

Bryan de Kraker
(talentvol triathleet):
“Vanaf 2005 deed ik aan atletiek bij AVA’81.
Al snel was duidelijk dat ik alleen de langere
afstanden leuk vond om te lopen. Na mijn
pupillenjaren mocht ik kiezen of ik alle
onderdelen wilde doen, of alleen maar de
middellange afstand onderdelen. Ik koos
voor dat laatste. Vanaf de D-junioren liep ik
alleen 1000m of langer en dat beviel mij goed.
De Almeerse triathleet, Chris Zuijderhoudt,
maakte mij enthousiast voor de triathlon. Ik
trainde toen al met Omar en Milan Brons;
twee Almeerse toptalenten op het gebied van
de triathlon. Na de scholentriathlon in Almere
in 2007 was ik overtuigd. Ik wilde triathleet
worden! Begin 2008 werd er bij AVA’81 een
jeugdafdeling opgericht voor triathlon. Via
deze jeugdafdeling kreeg ik de gelegenheid
om mijn zwemniveau te verbeteren, want dat
was beneden pijl.
Na anderhalf jaar de trainingen van de
club gevolgd te hebben, ben ik met een
privétrainer in zee gegaan. Onder zijn
begeleiding heb ik veel successen behaald.
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In oktober 2010 werd ik opgenomen in het
Nationaal Topsport Centrum Triathlon van de
Nederlandse Triathlon Bond in Sittard. Een
ander Almeers talent, Bas de Waal, werd ook
geselecteerd. Hierdoor had ik meteen mijn
vaste trainingsmaatje en reismaatje.
Mede door een hartoperatie werd dit jaar
niet wat ik er van verwacht had en ben ik uit
de selectie gestapt. Gelukkig kwam er een
Regionaal Trainings Centrum in Almere,
gefaciliteerd door gemeente Almere,
de provincie Flevoland de Nederlandse
Triathlonbond en de Almeerse verenigingen
AVA’81 en TVA. Sinds oktober 2011 train ik
daar. Helaas hebben we hier in Almere geen
50-meterbad, maar voor de rest zijn alle
faciliteiten uitstekend. Goede zwemtrainingen
in Almere Stad, fietsen in de polder en lopen
op de atletiekbaan bij AVA’81. Ik studeer in
Amsterdam, train in Almere en heb alles
om de hoek, dat kan toch niet beter?! Op dit
moment zie ik daarom geen reden om weer
naar het NTC in Sittard af te reizen. Daar staat
alles alleen het teken van de sport. Hier in
Almere en Amsterdam heb ik ook nog wat
afleiding. Dat vind ik net zo belangrijk.”

Met het oog op een (boven)regionale profilering
is binnen Speerpunt 6 vooral verkend welke
mogelijkheden er zijn om de infrastructuur
van topsportaccommodaties uit te breiden en
te versterken. Met de oprichting van enkele
regionale trainingscentra en de realisatie van een
schaats- en skeelerbaan op het FBK sportpark
zijn aansprekende voorzieningen aan het aanbod
toegevoegd.
Het Topsportcentrum (TSC) staat in sportland
bekend als een toonaangevende topsportlocatie,
waarin trainingen en wedstrijden op (inter)nationaal
niveau plaatsvinden. Om deze bijzondere positie
te behouden is doorontwikkeling van het centrum
nodig. Clustering rond het TSC van een breed scala
aan voorzieningen rond het thema sport, zoals een
verenigingszwembad in Almere Poort, wordt daarbij
als kansrijke richting gezien.

Doelstelling speerpunt 6:
Optimaal benutten van het Topsportcentrum Almere
en de overige Almeerse topsportaccommodaties en
kansrijke uitbreidingen van het aanbod faciliteren.
Voor het realiseren van deze doelstelling wordt
in het kader van de uitvoering van de sportnota
gewerkt aan:
1. Het streven naar een optimale en
uitgebalanceerde bezetting en exploitatie van het
Topsportcentrum Almere.
• De bezetting van de sportvloeren van het
Topsportcentrum Almere ligt op een hoog
niveau (+/- 90%). Wel is een hogere bezetting

van de overige ruimten, denk aan de
skyboxen en de business lounge, mogelijk.
Ook liggen er kansen om de exploitatie
verder te verbeteren door meer commerciële
en/of publiekstrekkende evenementen
binnen te halen. Sport is en blijft de kern
van de activiteiten in de positionering
van het Topsportcentrum Almere. Sport,
evenementen en bedrijfsleven komen samen
in het Topsportcentrum Almere.
2. Het zo goed mogelijk faciliteren
van (evenementen in) de overige
topsportaccommodaties waar de gemeente niet
direct zelf de verantwoordelijkheid draagt:
• De ijs- en skeelerbaan op FBK sportpark.
• De honkbalaccommodatie op FBK sportpark.
• De accommodatie voor handboogschieten in
Almere Buiten.
3. Het bieden van kansen aan ontwikkelingen en
plannen voor nieuwe topsportaccommodaties in
Almere.
• Uitgangspunt is dat de gemeente niet
zelf het initiatief neemt om nieuwe
topsportaccommodaties te realiseren.
Wij staan open voor plannen van
bijvoorbeeld sportbonden en/of particuliere
initiatiefnemers, hebben een verbindende
rol en waar mogelijk en wenselijk zullen
wij faciliteren. Per initiatief zullen wij de
plannen toetsen aan het huidige aanbod aan
topsportaccommodaties en eventuele witte
vlekken in Nederland.
• In dit verband wordt er voor de
topsport(accommodaties) ook altijd gekeken
naar een koppeling met het speerpunt
talent, naar aansluiting bij het karakter van
Almere en naar de voor Almere relevante
maatschappelijke en demografische
ontwikkelingen.

31

à Speerpunt 7:
top)sportevenementen

Cynthia Zetz
(schaatsen en inline skaten)
“Ik ben 19 jaar en schaats al bij ASV sinds mijn
10e. Na het jeugdschaatsen ben ik begonnen
met wedstrijdschaatsen. Met een vaste groep
meiden en jongens zijn wij de afgelopen
jaren steeds sneller gaan schaatsen. Vanaf
mijn 15e ben ik ook meer actief binnen de
vereniging. Dit begon met het helpen bij de
schaatsactiviteiten op het Schipperplein. Daar
heb ik ook mijn eerste trainersdiploma SB-1
gehaald. Daarna ben ik verder gegaan met
de trainersopleiding SL-2 en het afgelopen
jaar heb ik mijn trainersdiploma op niveau
3 afgerond. Op zondag geef ik nu les aan
volwassen recreanten. Verder ben ik ook actief
bij de jeugdschaatsers. In 2009 ben ik met
ASV meegegaan met reis een naar Kirgizië.
Werken met gehandicapte kinderen en samen
met hen sporten; dat was een heel bijzondere
ervaring.
Sinds de opening van de prachtige inlineskatebaan in april 2012 geef ik ook les aan
groepen kinderen en volwassenen op het
gebied van inline-skaten. Zowel de 400
meter baan als de 200 meter piste bieden
allerlei mogelijkheden om de Almeerders
op een mooie en veilige manier het skaten
en skeeleren bij te brengen. Ik heb daar
enorm veel van geleerd. Mijn doel is altijd om
deelnemers met een goed gevoel naar huis
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te laten gaan. Kortom, dat ze lekker hebben
gesport en ze ook nog wat geleerd hebben.
De nieuwe inline-skatebaan is dus een
perfecte baan voor recreanten, maar met
name de 200 meter piste is ook gemaakt
voor wedstrijden op hoog niveau. Uiteraard
maken de ASV leden gebruik van de baan,
maar wij geven ook les aan scholen, BSO’s en
aan geïnteresseerde beginnende Almeerders.
Tevens komen er allerlei trainingsgroepen
van buiten Almere trainen, waaronder de
Nationale Selectie en Jong Oranje.
Zelf heb ik in 2012 voor het eerst meegedaan
aan een skeelerwedstrijd tijdens de Mijnten
Cup in Almere. Dat is heel anders dan
langebaan of marathon schaatsen. Je rijdt met
meerdere rijders in de baan en het is naast
de snelheid veel meer een tactische sport. Je
moet je tegenstanders nog meer in de gaten
houden dan tijdens het marathon rijden en
meegaan als dat mogelijk is. Voor mij een
mooie ervaring. Ik ga komende jaren zeker
meer wedstrijden rijden.
Voor ASV is het geweldig dat zij in 2013 gelijk
al het EK Inline Skaten mogen organiseren.
Dit houdt in dat ook de KNSB, de bondscoach
en de A-rijders de baan echt super vinden. Het
beloven mooie en vooral ook spectaculaire
wedstrijden te worden.”

Het verkennen van de kansen om grootschalige
buitensportevenementen in Almere te laten
plaatsvinden en het gericht binnen halen van
evenementen in het Topsportcentrum Almere
(TSC), waren de inzet van speerpunt 7. Hierbij
lag de focus op zaalsporten in het TSC, is vooral
ingespeeld op initiatieven van externe partijen en
is veel samengewerkt met diverse sportbonden.
Het is belangrijk om te blijven investeren in het
versterken van onze relaties. Hierbij trekken we
steeds meer samen op met de afdeling Economische
Zaken. Hoewel de lijst met evenementen in het TSC
omvangrijk is en de exposure in de media goed
te noemen, is de bekendheid bij het bredere, niet
sportende publiek in Almere minder. We zien daarin
aanleiding nog eens goed naar de programmering
te kijken. In de toekomst gaan we meer inzetten
op maatschappelijke spin-off via onder andere het
organiseren van side events bij de organisatie van
topsportevenementen. Blikvanger voor Almere op
het gebied van buitensportevenementen is de Almere
Holland Triathlon. Aan het verkennen van de kansen
om andere grootschalige buitensportevenementen
binnen te halen zijn we de afgelopen jaren minder
toegekomen. De komende jaren zullen we onder
andere via de implementatie van criteria voor de
acquisitie van (top)sportevenementen dit onderwerp
structureel gaan oppakken.
Almere neemt deel aan een regionaal overleg
(Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelveen,
provincie Flevoland, provincie Noord-Holland) dat
gericht is op de acquisitie van sportevenementen.
Univé Gymgala en Dutch Open Badminton zijn
in dat kader in 2012 aangewezen als regionale
evenementen waar het regionale bedrijfsleven
bij betrokken is. Ook de mogelijke economische
waarde van evenementen wordt hierbij nadrukkelijk
bekeken. Dit samenwerkingsverband sluit aan bij de
Nederlandse evenementenambitie, gericht op het
aantrekken en organiseren van een aantrekkelijk en
aansprekend pakket aan topsportevenementen.

Doelstelling speerpunt 7:
In Almere worden bij de stad passende aansprekende
top- en breedtesportevenementen gehouden.
Voor het realiseren van deze doelstelling wordt in het
kader van de uitvoering van de sportnota gewerkt
aan:
1. Aansprekende publiekstrekkende top- en
breedtesportevenementen in Topsportcentrum
Almere, de overige (top)sportaccommodaties en

op andere plaatsen in de stad.
2. Implementatie van criteria voor de acquisitie
topsport- en breedtesportevenementen in
Almere. Een eerste inventarisatie heeft geleid
tot een lijst van afwegingscriteria die kunnen
worden gehanteerd bij de besluitvorming
met betrekking tot het aantrekken van
bij de stad passende aansprekende
publiekstrekkende (top)sportevenementen.
Het is nu zaak dat er een prioriteitsvolgorde en
besluitvormingsmechanisme aan deze lijst wordt
toegevoegd. En dat deze lijst voor de gemeente
Almere als geheel wordt gehanteerd; met
andere woorden dat er een integraal Almeers
acquisitiebeleid voor (top)sportevenementen kan
ontstaan dat rekening houdt met belangen op
het gebied van sport, economie, citymarketing,
participatie van Almeerders etc. De acht
belangrijkste afwegingscriteria zijn:
1. Indoor versus outdoor:
a. Ook rekening houden met “groen en blauw”
karakter van Almere.
b. Bij outdoor: tegen de achtergrond van de
stad versus buiten in de natuur.
2. Eigen bewoners versus bezoekers van buiten
de stad.
3. Actieve sportbeoefening versus passieve
sportbeoefening.
4. De mate waarin een evenement bij kan dragen
aan het imago van Almere.
5. De mate waarin een evenement bij kan dragen
aan de aantrekkelijkheid van Almere als
woonplaats en/of vestigingsplaats.
6. De mate waarin een evenement een
stimulans kan zijn voor het verhogen van de
sportdeelname in Almere.
7. De mate waarin er side-events gekoppeld zijn
of kunnen worden aan het evenement.
8. De mate waarin het evenement
maatschappelijke en economische spin-off kan
genereren.
In dit verband wordt er voor de (top)
sportevenementen ook altijd gekeken naar
een koppeling met de speerpunten talent en
topsportaccommodaties en naar de aansluiting bij
het karakter van Almere. Voor de implementatie
van de criteria en voor het daadwerkelijk
aantrekken van aansprekende publiekstrekkende
(top)sportevenementen wordt samenwerking en
afstemming gezocht met: Almere Citymarketing
(ACM), het bedrijfsleven, sport(verenigingen en
-bonden), de provincie Flevoland, de Metropoolregio
Amsterdam en de beleidsterreinen economie, cultuur
en onderwijs.
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Ton van Happen, Badminton
Nederland
In elk geval tot en met 2016 worden de
twee belangrijkste jaarlijkse toernooien die
Badminton Nederland organiseert in het
Topsportcentrum Almere georganiseerd: de
Carlton Nederlandse kampioenschappen
en de Yonex Dutch Open. Badminton
Nederland en het Topsportcentrum Almere
hebben hiervoor in 2012 een meerjarige
overeenkomst gesloten. Het unieke van
de overeenkomst zit in de gezamenlijke
doelstellingen die beide partijen nastreven.
Ton van Happen (namens Badminton
Nederland belast met invulling van de
samenwerking): “Het Topsportcentrum in
Almere is een fantastische accommodatie
met veel mogelijkheden. De topsporthal is
uitstekend geschikt voor de organisatie van
grote topevenementen. De breedtesporthal
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maakt het mogelijk om tegelijk met een
topevenement ook breedtesportactiviteiten
te organiseren. Badminton Nederland doet
dit in de vorm van clinics met topsporters,
toernooien voor recreanten en door
basisscholieren uit Almere met badminton
kennis te laten maken tijdens de Dutch Open.
Last but not least zijn er de diverse ruimtes
voor vergaderingen en VIP-ontvangsten.
Deze maken het mogelijk om ook zakelijke
bijeenkomsten te organiseren. Tijdens de
laatste Dutch Open hebben we samen met de
gemeente Almere een netwerkbijeenkomst
voor het (regionale) bedrijfsleven
georganiseerd. We hadden meer dan 100
aanmeldingen. Vanuit deze bijeenkomst
werken we samen met de gemeente aan de
verdere samenwerking met het bedrijfsleven.
Dit geldt onder andere voor hotels, maar ook
andere leveranciers. Het eerste jaar van de
samenwerking is ons uitstekend bevallen.”
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In het schema hieronder hebben we aangegeven in hoeverre de zeven
speerpunten van het Almeerse sportbeleid direct of indirect (kunnen)
bijdragen aan de maatschappelijke effecten die door DMO worden
nagestreefd. Via de monitoring en evaluatie zullen wij zo goed mogelijk
nagaan in welke mate het integrale sportbeleid daadwerkelijk bijdraagt
aan deze maatschappelijke effecten.

Bijdrage Speerpunten Sportbeleid aan de Maatschappelijke Effecten van DMO
Speerpunt 1

Maatschappelijke effecten:
1

Speerpunt 2

Talent

Integrale

Kwalitatief

Vitale sport-

samenwerking sport

hoogwaardige

verenigingen

dichtbij huis

en andere terreinen

sportaccommodaties

vergroot (Talentontwikkeling jongeren)

Indirect

•

•

2

Kinderen groeien gezond en veilig op (Kinderen)

Direct

•

•

3

Iedereen doet naar eigen kunnen mee, ongeacht

Direct

zijn of haar beperkingen (Participatie)

Indirect

•

•

Direct

•

•

Speerpunt 6

Speerpunt 7

Topsport-

(Top)sport-

accommodaties

evenementen

•

•

•

•

•

•

•

Indirect

betrokken bij de eigen leef- en woonomgeving,

Speerpunt 5

Laagdrempelige

Direct

Inwoners en het bedrijfsleven zijn meer

Speerpunt 4

sportmogelijkheden

Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn

4

Speerpunt 3

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

ter verbetering van de buurten, wijken en de stad
en totstandkoming van sociale verbanden in de
buurten (Leefbaarheid en sociale cohesie)
5
6

Meer Almeerders nemen deel aan vrije

Direct

tijdsactiviteiten in de eigen stad (Vrije tijd)

Indirect

Het aanbod van (vrijetijds)voorzieningen is beter

Direct

afgestemd op de vraag van inwoners (Vrije tijd,
7
8

welzijn en zorg)

Indirect

Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl

Direct

(Gezondheid)

Indirect

Meer Almeerders hebben toegang tot informatie

Direct

en noodzakelijk advies, bemiddeling en zorg
(Zorg)
9
10
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Indirect
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Indirect

Minder overlast door bepaalde doelgroepen; zoals Direct
jongeren, verslaafden (Veiligheid)

Indirect

Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam

Direct

(Inkomen)

Indirect

•

•
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Organisatie en
samenwerking
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4

Dit hoofdstuk beschrijft de randvoorwaarden
die nodig zijn om het hiervoor beschreven
beleid op een goede manier uit te kunnen
voeren. Achtereenvolgens gaan we in op de
gemeentelijke organisatie voor sport in Almere, de
samenwerkingspartners in het veld, communicatie
en onderzoek en monitoring.

4.1 Gemeentelijke
organisatie voor
sport
Alle gemeentelijke expertise op het gebied van
sport is gebundeld in het Sportbedrijf Almere.
Het Sportbedrijf is verantwoordelijk voor zowel
de ontwikkeling als de uitvoering van het
sportbeleid van de gemeente Almere en bestaat
uit een drietal teams: team Sportontwikkeling,
team Binnensportaccommodaties en team
Buitensportaccommodaties. Hieronder staat het
organogram van het Sportbedrijf Almere.

Afdelingsmanager
1 fte
Managementassistente
0,7 fte

Teamleider
Sportontwikkeling 1 fte

Teamleider
Binnensport 1 fte

Teamleider Buitensport
en bedrijfsvoering 0,7 fte

Sportentree /
ingebruikgeving 1.4 fte

Receptie / ondersteuning
1.9 fte

Medewerker Buitensport
1.8 fte

Beleidsontwikkelaar
1.84 fte

Beheerders
1 fte

Medewerker financiën
0.8 fte

Evenementencoördinator
1 fte

Assistent beheerders
16.4 fte

Projectleider
combinatiefuncties 1 fte

Adviseur verhuur en
communicatie 1 fte

Beleidsadviseur
2.27 fte
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Zingeving Sportbedrijf Almere:

Identiteit Sportbedrijf Almere:

Een leefbare en aantrekkelijke stad
creëren door een sportieve invulling te
geven die bereikbaar is voor alle inwoners.

Wij zijn een dynamische en ondernemende
afdeling binnen de gemeentelijke
organisatie; we zijn zichtbaar en dienen
een maatschappelijk belang.

Het beheer van de binnensportaccommodaties
en de verenigingsgebouwen, in eigendom van
de gemeente, is een verantwoordelijkheid
van de gemeentelijke afdeling Vastgoed. Het
onderhoud van de buitensportaccommodaties
wordt uitbesteed, onder verantwoordelijkheid
van de afdeling Sportbedrijf. De exploitatie van de
gemeentelijke zwembaden wordt verzorgd door een
private partij, in opdracht van de gemeente.

In toenemende mate is er sprake van
samenwerking tussen sport en andere
beleidsterreinen (diensten en afdelingen) binnen de
gemeente:
• Met de afdelingen Sociaal Krachtige
Samenleving en Leren van de Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) vanwege
de raakvlakken met de terreinen gezondheid,
jeugd en onderwijs.
• Met het Programma Bureau Stad (PBS) wordt
sport gekoppeld aan de programmadoelen van
de gebiedsprogramma’s en vindt afstemming
plaats als het gaat over de inpassing van het
sportbeleid in de bestaande gebieden.
• Met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
en Stadsbeheer (SB) wordt opgetrokken bij het
inpassen van de sportieve infrastructuur bij de
organische groei van de stad en het sportief en
beweegvriendelijk inrichten van de openbare
ruimte.
• Met de afdeling Economische Zaken (EZ) wordt
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•

4.2

samengewerkt op het gebied van de (boven)
regionale profilering via topsport(evenementen)
en de koppeling van sport en het bedrijfsleven.
Met de Dienst Sociale Zaken (DSZ) ligt een
relatie aangaande het armoedebeleid en het
Jeugdsportfonds.

Samenwerking en partners

Samenwerking binnen de gemeente, maar vooral
ook met externe partijen wordt steeds belangrijker
om de intrinsieke waarde en de maatschappelijke
doelen van het sportbeleid op optimale wijze te
kunnen realiseren. De daadwerkelijke uitvoering
van het sportbeleid vindt plaats door een
samenspel van de gemeente en de verschillende
partners in de stad. Een beknopte selectie van
relevante externe partners:
• Sportverenigingen, anders georganiseerde- en
commerciële sportaanbieders en sportbonden.
• (sportieve) scholen, gezondheidsinstellingen,
buurtorganisaties en maatschappelijke
organisaties.
• NOC*NSF, ministerie van VWS, Provincie
Flevoland, Olympisch Netwerk Flevoland,
Metropoolregio Amsterdam, Almere
Citymarketing.
• De private sector: het bedrijfsleven, de
exploitant van de gemeentelijke zwembaden.
Per speerpunt wordt bij de uitvoering van het
sportbeleid gekeken welke specifieke partners op
welke wijze betrokken gaan worden.

4.3

Communicatie

Het Sportbedrijf Almere wil op een aantrekkelijke,
uitnodigende manier informatie bieden over de
sportmogelijkheden in stad. De informatie moet
inwoners stimuleren om actie te ondernemen en
(meer) te gaan sporten. De informatie is verkrijgbaar
via telefoon, e-mail, printmedia, de websites
almere.nl en sportbedrijf.almere.nl en in
toenemende mate ook via sociale media. Ook
evenementen als de Nationale Sportweek zijn
belangrijke communicatiemomenten. Almeerders
kunnen dan namelijk niet alleen zien, maar ook
zelf ervaren wat de stad allemaal te bieden heeft
op sportgebied. De communicatie is in alle gevallen
up-to-date, enthousiasmerend, activerend en – waar
mogelijk – gericht op interactie.
Het Sportbedrijf betrekt sporters, sportverenigingen,
scholen, bedrijven en andere organisaties bij het
sportbeleid. Door betrokkenheid te tonen en open
de dialoog aan te gaan, kunnen we ontwikkelingen
signaleren en daar proactief op inspelen. Ook
het signaleren van de vraag naar bepaalde
sportvoorzieningen hoort hier bij. Niet alleen de
gemeente, maar ook de stad bepaalt waar behoefte
aan is op sportgebied.
We leggen ons oor te luister bij sporters tijdens
evenementen en activiteiten. Ook organiseren we
Sportcafés en informatie- en themabijeenkomsten
voor verenigingen en andere partners. Als het
sportbeleid breed wordt gedragen, vergroot dit de
bereidheid tot meewerken om het sportbeleid tot
een succes te maken. Communicatie is daarmee
niet iets ‘extra’s’, maar een integraal onderdeel
van ons werk dat continu aandacht krijgt bij de
uitvoering van het sportbeleid.

4.4

Monitoring en evaluatie

De monitoring en evaluatie zijn bedoeld om te kunnen achterhalen of we de doelstellingen van het

sportbeleid behalen en om aan te kunnen tonen in
welke mate het behalen van de doelstellingen het
gevolg is van het gevoerde beleid.
De monitoring van het beleid vindt plaats tijdens de
looptijd van de sportnota. Bij de start van de nota
vindt er een 0-meting plaats en vervolgens worden
er tweejaarlijks vervolgmetingen gedaan. Voor de
monitoring wordt gebruik gemaakt van gegevens
afkomstig uit de planning & control cyclus van de
gemeente. Indien nodig zal er aanvullend onderzoek worden gedaan om meer informatie te achterhalen, bijvoorbeeld via de landelijk geaccepteerde
richtlijn sportdeelname onderzoek (RSO). Er wordt
een beperkte selectie van relevante indicatoren in
het kader van de monitoring periodiek gemeten:
• Sportparticipatie en beweeggedrag.
• Tevredenheid sportaccommodaties en
sportaanbod.
• Bezetting en exploitatie van (top)
sportaccommodaties.
• (De bijdrage aan) de maatschappelijke effecten.
De evaluatie van het beleid vindt plaats na afloop
van de looptijd van de sportnota. Voor de evaluatie
worden er verschillende methoden gebruikt:
• Analyse van de gegevens afkomstig van de
monitoring.
• Een gerichte documentenstudie.
• Specifieke interviews ten behoeve van de
evaluatie.
De evaluatie van het sportbeleid, de sportnota
2013-2016 focust op de belangrijkste aspecten van
het beleid:
• De hoofddoelstelling, rol en visie van de
gemeente Almere op sportgebied.
• De speerpunten 1 tot en met 7: evaluatie van
(het behalen van) de doelstellingen.
• De bijdrage van het sportbeleid aan de
maatschappelijke effecten.
• De samenwerking met het veld en andere
beleidsterreinen.
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Financiën
5.1 Begroting sport 		
2013-2016
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5

Begroting Sport Almere 2013

Activiteiten 13,9%
De totale structurele uitgaven voor sport
bedragen € 11,5 miljoen in 2013. Dit is exclusief
investeringsbudgetten. Verreweg het grootste deel
van de uitgaven heeft betrekking op accommodaties
(76,5%), gevolgd door activiteiten (13,9%) en het
sportbeleid (9,6%). Een klein deel van de kosten
voor sportaccommodaties wordt in rekening
gebracht bij de gebruikers. Voor een groot deel is
de ingebruikgeving van de accommodaties voor de
gebruikers een indirecte vorm van subsidie.

Sportbeleid 9,6%

Accommodaties 76,5%

In de periode 2013-2016 neemt het sportbudget als gevolg van de groei van de stad via een toename
van het accommodatiebudget en het activiteitenbudget toe tot € 13,3 miljoen. Zie hiervoor ook het
onderstaande overzicht.

Begroting Sport Almere 2013 - 1016 op hoofdlijnen
2013

2014

2015

2016

Activiteiten

€ 1.600.000

€ 1.700.000

€ 1.700.000

€ 1.700.000

Sportbeleid

€ 1.100.000

€ 1.100.000

€ 1.100.000

€ 1.100.000

Accommodaties

€ 8.800.000

€ 9.200.000

€ 8.900.000

€ 10.500.000

€ 11.500.000

€ 12.000.000

€ 11.700.000

€ 13.300.000

Totaal

De kosten voor sportaccommodaties hebben
betrekking op de sporthallen, zwembaden,
playgrounds, sportvelden en buitensportgebouwen,
inclusief de personeelskosten voor de
sporthalbeheerders en de toezichthouders
buitensportaccommodaties. Onder de post
sportactiviteiten vallen onder meer de kosten voor
combinatiefunctionarissen, de programmering

op de playgrounds en sportstimulering, terwijl de
personeelskosten voor de beleidsmatige capaciteit
onder de post sportbeleid vallen.
Ten behoeve van de uitvoering van het sportbeleid
wordt het budget voor de periode 2013-2016 in de
uitwerking van het beleid verdeeld over de zeven
speerpunten van het Almeerse Sportbeleid.
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Investeringsprogramma
Bevolkingsvolgende
Voorzieningen (Sport):

5.2 Investerings
programma
bevolkingsvolgende
voorzieningen
In het investeringsprogramma bevolkingsvolgende
voorzieningen zijn middelen beschikbaar voor
de volgende voorzieningen. Het gaat hierbij om
middelen voor aanleg, onderhoud, vervanging en in
het geval van de playgrounds programmering:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Het op peil houden van de kwaliteit van de
bestaande sportinfrastructuur.
Het zodanig faciliteren van bestaande
verenigingen op de bestaande sportparken dat
meer Almeerders lid kunnen worden van een
sportvereniging.
Het uitbreiden van nieuwe accommodaties op
basis van de geïnventariseerde behoefte en/of
bevolkingsgroei.
De herontwikkeling van bestaande locaties.
Stedelijke voorzieningen waar concrete
initiatieven voor zijn en de behoefte
aantoonbaar is.
Playgrounds.

De investeringen (zie tabel op pagina 45) in
sportaccommodaties en/of multifunctionele
accommodaties met een component sport, zijn in
het kader van de perspectiefperiode 2012-2016
gepland en de gemeentelijke investering geregeld:
Het investeringsprogramma bevolkingsvolgende
voorzieningen is een dynamisch programma dat
jaarlijks geactualiseerd wordt aan de hand van
bevolkingsprognoses en behoefteramingen.
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5.3 Meerjaren
Investerings
programma
Flevoland Almere
Er is via 3 tranches een bedrag van € 100 miljoen
euro beschikbaar voor het realiseren van krachtige
impulsen voor de ontwikkeling van een uniek
stedelijk klimaat in Almere en het versterken van
de economische positie van Almere binnen de
Noordvleugel van de Randstad. Voor sport kunnen
in dit kader ook aanvragen ingediend worden. De
eerste tranche betrof de periode 2007-2010 en is
afgerond. De huidige tranche is de tweede tranche
van het programma en loopt van 2011 - 2015.
Daarna volgt de derde tranche vanaf 2016 - 2020.

5.4 Rijksmiddelen
Volgens het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van
29 oktober 2012 brengt ‘sport mensen bij elkaar
en is sport van groot maatschappelijk belang.
Kinderen verwerven via sport belangrijke sociale
vaardigheden. Voldoende en veilig sporten houdt
jonge en oude mensen fitter en gezonder. We willen
dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in
hun eigen omgeving. Er zijn nog veel mogelijkheden
om de openbare ruimte beter te benutten. Ook
kunnen topsportevenementen waardevol zijn voor
de Nederlandse economie en bovendien hebben ze
een positieve uitstraling naar de breedtesport.’
Verder zet het kabinet in op het bevorderen van
de samenwerking van gemeenten, bedrijven,
scholen en sportverenigingen. En ook wil het

Investering

Exploitatie
(jaarlijks)

Status

Almere Haven
Sportpark De Laren

€ 1.200.000,00

-

Conceptontwikkeling

Almere Stad
Rugbyaccommodatie FBK
IJs- en skeelerbaan (incl. gebouw)

€ 1.170.000,00
€ 1.200.000,00

-

In uitvoering
In uitvoering

Almere Buiten
Kunstgrasveld SC Buitenboys

€ 400.000,00

-

Gereed

Almere Poort
Zwembad Poort (voorbereiding)
Zwembad Poort ((bouw- en grondkosten
Sporthal VO Baken Poort
Playground Poort

€ 300.000,00
€ 5.900.000,00
€ 650.000,00
€ 650.000,00

€ 344.000,00
€ 135.000,00
€ 100.000,00

conceptontwikkeling
conceptontwikkeling
conceptontwikkeling
conceptontwikkeling

Almere Hout Noord
Playground Hout Noord
Sportzaal 1e +2e school BO

€ 300.000,00
€ 75.000,00

€ 50.000,00
-

conceptontwikkeling
conceptontwikkeling

Almere Algemeen
Hockeyaccommodatie Buitenhout
Voetbalaccommodatie Sportpark West
Vervanging Kunstgras sportvelden

€ 4.300.000,00
€ 5.900.000,00
€ 1.900.000,00

€ 108.000,00
€ 140.000,00
-

conceptontwikkeling
conceptontwikkeling
Bouwvoorbereiding

kabinet met gemeenten bevorderen dat er bij de
aanleg van nieuwe wijken voldoende ruimte voor
sport en bewegen is. Kortom, de ambities van het
regeerakkoord sluiten nauw aan bij de visie en
doelstellingen van het Almeerse sportbeleid.
De sport wordt in het regeerakkoord ontzien
bij de bezuinigingen. Voor de uitvoering van het
sportbeleid van het rijk is de komende jaren een
stabiel budget beschikbaar. De belangrijkste
financieringsstromen van sportbeleid van het rijk
worden voortgezet, focussen op sport en bewegen
in de buurt en zijn de ‘Impuls brede scholen, sport
en cultuur’ en de ‘Sportimpuls’.
De impuls brede scholen, sport en cultuur: Om
gemeenten te ondersteunen in het creëren van
voldoende sport- en beweegaanbod voor alle
inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie
van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van
combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches.
Dit bouwt voort op de Impuls brede scholen, sport
en cultuur waarbij combinatiefuncties worden
ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur.

Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of
beweegaanbieder als in tenminste één andere
sector (zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of
bedrijfsleven), dragen zij eraan bij dat meer mensen
in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en
bewegen. In 2012 doen 373 gemeenten mee en deze
gemeenten realiseren in totaal 2362 fte’s. Het Rijk
draagt hiertoe € 47,2 miljoen bij en de gemeenten
zorgen lokaal voor € 70,8 miljoen cofinanciering.
• De gemeente Almere zet in 2013 32,7
fte aan combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches in en streeft naar een
uitbreiding naar 39,2 fte in de loop van 2013.
De sportimpuls is een subsidieregeling die lokale
sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt
bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen
om meer mensen te laten sporten en bewegen.
Voor de sportimpuls was in 2012 € 11 miljoen
beschikbaar dat is besteed aan 170 projecten.
Gemeenten kunnen geen aanvragen doen in het
kader van de sportimpuls. Wel heeft de gemeente
Almere verenigingen en andere sportaanbieders
geïnformeerd en geadviseerd met betrekking tot de
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subsidieregeling. Via de subsidieregeling kunnen
de sportaanbieders immers ook bijdragen aan de
gemeentelijke doelstellingen van het sportbeleid.
In 2013 komt er bovenop de € 11 miljoen euro een
aanvullend bedrag beschikbaar voor projecten die
specifiek gericht zijn op gezondheidsprojecten.
Tot slot geldt dat er vanuit andere beleidsterreinen
en Europese financieringsstromen ook kansen zijn
voor gemeenten om sportactiviteiten te financieren,
bijvoorbeeld:
• In 2012 is het onderzoeksprogramma
Sport gestart dat wordt uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van VWS en
NOC*NSF in samenwerking met Stichting
Innovatie Alliantie (SIA). Uitvoerders zijn de
Technologiestichting STW, de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek/
Geesteswetenschappen (NWO/G) en
ZonMw. Het onderzoek geeft een impuls
aan sportonderzoek in Nederland. Hoe zorg
je dat mensen blijven sporten, hoe kunnen
sportprestaties worden vergroot, hoe draagt
sport bij aan het gevoel van vitaliteit? Allemaal
vragen waar onderzoek een antwoord op kan
geven. Gemeenten kunnen onderdeel zijn van
allianties van onderzoek en kennisvragen
formuleren en inbrengen. Binnen het
onderzoeksprogramma Sport zijn drie
terreinen waarop voorstellen voor onderzoek
ingediend kunnen worden, namelijk:
• Presteren, gericht op het optimaliseren
van (top)sportprestaties en bevorderen van
innovaties.
• Meedoen, gericht op sportparticipatie en de
betekenis daarvan voor de samenleving.
• Vitaal, gericht op het bevorderen van
vitaliteit en gezondheid door sportief
bewegen.
• Er komt € 100 miljoen extra beschikbaar voor

•

•

armoedebestrijding. Dit geld gaat grotendeels
naar gemeenten. Voor de sport worden de
volgende twee mogelijkheden benoemd:
• ‘De mogelijkheden voor bijzondere
bijstand in de vorm van een aanvullende
zorgverzekering of een pas voor culturele,
maatschappelijke en sportvoorzieningen
worden ruimer.’
• ‘Het is belangrijk dat kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen kunnen
sporten. Daarom wordt de subsidie aan
Jeugdsportfonds Nederland verlengd en de
Sportimpuls verhoogd.’
Een nieuw Europese onderwijsprogramma
Erasmus for all: The EU Programme for
Education, Training, Youth and Sport zal lopen
van 2014 tot en met 2020. Dit is de opvolger
van het Leven Lang Leren Programma. Om de
doelen van het programma te bereiken wil de
Europese Commissie € 19 miljard uittrekken,
waarvan € 239 miljoen voor sport. Voor de
sport worden onder andere de volgende
ondersteuningsmogelijkheden benoemd:
• Transnationale samenwerkingsprojecten.
• Niet-commerciële Europese
sportevenementen met meerdere Europese
landen.
• De ontwikkeling van een feitenbank voor
besluitvorming.
• Capaciteitsopbouw van sportorganisaties.
• Dialoog met Europese belanghebbenden.

Tijdens de uitvoering van de sportnota zullen wij
continu de rijkssubsidiestromen inventariseren
en nagaan in hoeverre wij, eventueel samen met
sportaanbieders, scholen en anderen een beroep
kunnen doen op deze regelingen.
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