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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Aanleiding

Sporten (en bewegen) is leuk, goed, gezond en een bindmiddel tussen mensen. Het vormt daarom
een belangrijk aspect van de samenleving. Ook in Woudrichem speelt sport een belangrijke rol.
Veel inwoners zijn betrokken bij sport: ze sporten zelf, doen vrijwilligerswerk bij sportverenigingen,
volgen sportprestaties van anderen of bezoeken sportwedstrijden.
Het huidige sportbeleid van de gemeente Woudrichem is nooit opgenomen in een sportbeleidsplan.
Gezien het belang van sport in de samenleving en ontwikkelingen als toenemend overgewicht is het
belangrijk het gemeentelijk sportbeleid met bijhorende doelstellingen vast te leggen.
De sportnota is tot stand gekomen met input van verschillende partijen. Zo heeft bijvoorbeeld eind
2009 een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van sportverenigingen, onderwijs,
ouderenorganisaties, jongerenwerk en andere welzijnsinstellingen met als doel “input” te leveren
vanuit het veld voor de inhoud van deze nota. Deze uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt
in deze nota.

1.2

Leeswijzer

De opzet van de nota is als volgt:
• In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en
bewegen, wordt het beleidskader benoemd en wordt de huidige situatie in de gemeente
Woudrichem omschreven.
• In hoofdstuk 3 wordt de visie op het toekomstige sportbeleid van de gemeente Woudrichem
omschreven en de daaruit voortvloeiende doelstellingen.
• In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van drie thema’s, namelijk de sportaccommodatie, de
sportvereniging en de sporter, de huidige situatie (met het huidige sportbeleid), de gewenste
situatie en de voor de gewenste situatie benodigde acties beschreven. Het hoofdstuk eindigt
met een overzicht van de voorgestelde actiepunten.
• In hoofdstuk 5 wordt een indicatie gegeven van de kosten van het huidige sportbeleid en de
geraamde kosten van de voorgestelde actiepunten.
• In hoofdstuk 6 staat de planning ten aanzien van de voorgestelde actiepunten.
• In hoofdstuk 7 volgt het slotwoord.
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Hoofdstuk 2 Achtergrond
2.1

Trends en ontwikkelingen

Het sportbeleid is in ontwikkeling, zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Dit is
met name het gevolg van de volgende trends c.q. ontwikkelingen:
Vergrijzing
De bevolking van Nederland zal in de komende jaren groeien naar circa 17 miljoen inwoners in
2030. De landelijke bevolkingssamenstelling zal daarnaast behoorlijk veranderen door de
toenemende vergrijzing: het aantal 65-plussers in de bevolkingssamenstelling neemt tot 2030 sterk
toe van 14% in 2005 tot ruim 22% in 2030, terwijl het aandeel jongeren juist ligt afneemt. Tevens
vindt een verschuiving plaats binnen de beroepsbevolking waarbij het aantal twintigers de
komende jaren sterk zal dalen, het aantal dertigers en veertigers sterk toeneemt en de veertigers en
vijftigers in 2010 en 2020 de grootste leeftijdsgroep zijn1.
De sportdeelname is bij basisschoolleerlingen het grootst. In de pubertijd neemt de sportdeelname
sterk af. Daarna blijft deze tot 65 jaar constant. Rond de leeftijd van 70 nemen de wil en de fysieke
mogelijkheid om aan sport te doen af. Een opvallende dip in de sportdeelname treedt op bij mensen
met kinderen van 6 jaar of jonger: de hoeveelheid vrije tijd waar ze over beschikken is beperkt2.
Overgewicht
Overgewicht wordt een steeds groter probleem. Zowel wereldwijd als landelijk neemt het aantal
mensen dat met overgewicht kampt drastisch toe. In ons land hebben circa 55% van de mannen en
45% van de vrouwen overgewicht. Bij kinderen ligt dit percentage een stuk lager (14% van de
jongens en 17% van de meisjes). Het percentage ouderen met overgewicht is echter weer een stuk
hoger: 58% heeft overgewicht en 13% heeft ernstig overgewicht.
In de laatste 25 jaar is het aantal personen met ernstig overgewicht verdubbeld tot circa 10% van de
volwassenen. Ook bij kinderen is er sprake van een dergelijke stijging. Dit zal na verwachting de
komende 20 jaar nog eens met de helft toenemen3.
Individualisering
De maatschappij is in toenemende mate gericht op het individu. Sportbeoefenaars komen en gaan
wanneer ze willen en maken een keuze uit alle mogelijke sporten. Hierbij is steeds minder sprake
van een binding met een vereniging waarvoor de sporter zich inzet en waarvoor hij, naast de
beoefening van de sport, tijd beschikbaar stelt. Dit betekent dat sportaanbieders hierop moeten
inspelen. Commerciële centra kunnen vaak makkelijker dan de traditionele verenigingen inspelen
op de behoefte aan flexibele sporttijden. Meer en meer valt te verwachten dat commerciële
sportaanbieders de concurrentie aan zullen gaan met de georganiseerde sport. Toch is er
waarschijnlijk geen andere plaats waar zoveel mensen elkaar ontmoeten als bij de
sportverenigingen. Als sporter, maar ook als vrijwilliger.
Gezien de veranderende bevolkingssamenstelling en de individualisering zal de populariteit van
bepaalde takken van sport stijgen en die van andere dalen:
• Sporten die tot op hoge leeftijd kunnen worden beoefend (zoals wandelen, fietsen,
zwemmen, tennis, golf en jeu de boules) zullen de komende jaren nog meer mensen
trekken;
• Sporten die zelf te organiseren zijn vanwege beoefening in de openbare ruimte (zoals
wandelen, hardlopen en fietsen) zullen meer worden beoefend;
• Door een dalende belangstelling aan teamsporten zullen deze de komende jaren nog
nauwelijks groei doormaken;
• Individueel te beoefenen takken van sport. Omdat veel nieuwe trends een kort cyclisch
gehalte hebben, zullen deze veelal worden opgepakt door particulier initiatief
(fitnesscentra) en niet door de georganiseerde sport.

1
2
3

Bron ‘Gezondheid telt!, GGD West-Brabant
Bron ‘Sport: een leven lang
Bron ‘Nota volksgezondheid, gemeente Woudrichem
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Beleidskader
Landelijk en provinciaal wordt daarom ingezet op de volgende speerpunten:
• Bewegen en gezondheid: Nederlanders bewegen te weinig en worden steeds dikker. Als
iedereen regelmatig zou sporten en bewegen, zouden we ons fitter, gezonder én mentaal
beter voelen. Daarom wil de overheid mensen verleiden tot een actieve leefstijl, waarin
dagelijks bewegen de norm is. Beleidsonderdelen zijn bewegingsstimulering, sport en
participatie (buurtgerichte aanpak) en het verbeteren van de uitgangspositie van kwetsbare
groepen.
• Sport voor iedereen: Als het sportaanbod beter aansluit op de vraag, kunnen veel meer
mensen van sport genieten dan nu het geval is. De overheid helpt daaraan mee. Sport heeft
namelijk een belangrijke functie op het gebied van ziektepreventie, jeugdbeleid, onderwijs
en integratie. Beleidsonderdelen zijn het verbeteren van de fysieke infrastructuur
(variërend van speelruimte in de wijken tot investeringen in topaccommodaties met
(inter)nationale allure) en het behoud en verrijking van het sportaanbod (waaronder de
ondersteuning en vernieuwing van sportverenigingen valt, maar ook de ongebonden sport
en vrije tijdsbesteding een plek heeft).
• Topsport: Nederland heeft de ambitie om bij de 10 beste sportlanden van de wereld te
horen. Goede sportprestaties op Europese en Wereldkampioenschappen en de Olympische
en Paralympische Spelen helpen daarbij.

2.2

Trends en ontwikkelingen in de gemeente Woudrichem

De situatie in de gemeente Woudrichem is als volgt:
Vergrijzing
Voor de gemeente Woudrichem wordt tot 2015 nog een lichte groei van het aantal inwoners
verwacht. Na 2015 zal het aantal inwoners gaan dalen (tot 2025 met 2,6%). Tot 2025 zal het
aandeel 0 tot 14-jarigen afnemen van 19,3 tot 15,8%. Ook de leeftijdscategorie 15 tot en met 64jarigen zal afnemen. Een heel ander beeld laat het aantal 65-plussers zien. Het aandeel 65-plussers
zal stijgen van 14,1 naar 25,5%.
Overgewicht
Ook in Woudrichem wordt overgewicht een probleem. Van de jongeren tot 12 jaar heeft 10%
overgewicht, waarvan 2% ernstig overgewicht. Van de jongeren van 12 tot 19 jaar heeft 11%
overgewicht, waarvan 1,3% ernstig overgewicht. Van de volwassenen heeft 49% overgewicht,
waarvan 13% ernstig overgewicht en van de ouderen heeft 62% overgewicht, waarvan 16% ernstig
overgewicht.
Een van de oorzaken van overgewicht is onvoldoende beweging. Het blijkt dat een aanzienlijk deel
van de Woudrichemse bevolking niet voldoet aan de NL norm gezond bewegen. Zie onderstaande
tabel4:
Leeftijd
0-11 jaar
12-18 jaar
19-64 jaar
65 jaar en
ouder

Voldoet niet aan NL norm gezond
bewegen
6%
46%
40%
38%

Sport minder dan 1x per
week
18%
30%
53%
71%

Individualisering
De gemeente Woudrichem heeft veel sportverenigingen binnen haar grenzen. Bij een aantal
sportverenigingen is het aantal leden de laatste jaren nog gegroeid, bijvoorbeeld bij de voetbal en
de korfbal. Daarnaast zijn de laatste jaren ook enkele sportverenigingen opgeheven, zoals de
tafeltennisvereniging en de volleybalvereniging. Per saldo is het totaal aantal leden bij de
sportverenigingen in de gemeente Woudrichem de laatste jaren gegroeid.
4

Bron ‘Gezondheid telt! GGD West-Brabant
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Binnen de gemeente Woudrichem zijn verschillende voorzieningen voor individueel sporten, zoals
een sportschool, een schietbaan en een golfbaan. Met alle drie heeft de gemeente Woudrichem geen
bemoeienis. Daarnaast wordt er veel gewandeld en gefietst.
Beleidskader
Het huidige sportbeleid van de gemeente Woudrichem past in het in paragraaf 2.1 geschetste
landelijke en provinciale beleidskader, met uitzondering van het speerpunt topsport. De sportbeleid
van de gemeente Woudrichem bestaat uit drie onderdelen:
• Accommodatiebeleid ten aanzien van binnen- en buitensportaccommdaties
• Subsidiëring van sportverenigingen
• Sportstimulering van met name jongeren en sinds kort ook ouderen
In de Nota Volksgezondheid 2008-2011 worden verschillende actiepunten benoemd om bewegen te
stimuleren en overgewicht tegen te gaan. Verder omvatten de Nota Jeugd en Onderwijs, de Nota
Accommodatiebeleid en de Nota Wet Maatschappelijke Ondersteuning verschillende actiepunten
gericht op het stimuleren van sport en bewegen.
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Hoofdstuk 3 Visie en doelstelling toekomstig sportbeleid
3.1

Visie toekomstig sportbeleid gemeente Woudrichem

Sporten en bewegen is goed en gezond en moet daarom een onderdeel zijn van de dagelijkse gang
van zaken van de inwoners in de gemeente Woudrichem. Een passend sportaanbod, goede
sportaccommodaties, maar ook een juiste inrichting van de openbare ruimte zijn hiervoor
noodzakelijk.
Een passend sportaanbod houdt in voldoende sportaanbod voor de verschillende levensfases en een
gedifferentieerd sportaanbod. Elke levensfase heeft andere sociale, financiële en fysieke
mogelijkheden en beperkingen en hierdoor andere wensen ten aanzien van het sport- en
beweegaanbod.
Met goede sportaccommodaties worden kwalitatief goede accommodaties met voldoende capaciteit
bedoeld. Een grote, multifunctionele sportaccommodatie voor zowel binnen- als buitensporten
gevestigd centraal in de gemeente Woudrichem garandeert de meeste kwaliteit, de hoogste
bezettingsgraad en het minste ruimtebeslag. Uit (landelijk) onderzoek is gebleken dat afstand of
reistijd nauwelijks als belemmering voor sportdeelname wordt ervaren.
In de huidige situatie zijn zowel de binnensport- als de buitensportaccommodaties in de gemeente
Woudrichem verdeeld over de verschillende kernen. Praktisch en financieel is het op dit moment
niet haalbaar al deze accommodaties te concentreren op een centrale plek in de gemeente. Om deze
redenen dient ingezet te worden op het behoud van de (capaciteit van de) huidige accommodaties.
De verschillende sportaccommodaties zullen, waar mogelijk, onderdeel worden van de brede
scholenconcepten die de komende jaren ontwikkeld gaan worden. Dit om samenwerking tussen
verschillende partijen en een efficiënter gebruik van sportaccommodaties te realiseren.
Een juiste inrichting van de openbare ruimte houdt in dat mensen in hun eigen omgeving moeten
worden uitgenodigd en uitgedaagd om te gaan sporten en te gaan bewegen. Dat wil zeggen dat er
goede voorzieningen moeten zijn om bijvoorbeeld te kunnen fietsen, wandelen, hardlopen en
skaten. Daarnaast moeten er voldoende speelplaatsen en speelveldjes zijn voor jongeren.

3.2

Doelstelling toekomstig sportbeleid gemeente Woudrichem

Op basis van bovenstaande visie is de volgende doelstelling geformuleerd:
Een gemeente zijn waar alle inwoners van de gemeente, ongeacht hun leeftijd of
fysieke gesteldheid, op een verantwoorde, sociale en laagdrempelige wijze, aan enige
vorm van bewegen en sportbeoefening kunnen doen.
De bij deze algemene doelstelling behorende beleidsdoelstellingen zijn:
1. Voldoende, kwalitatief goede en voor iedereen toegankelijke accommodaties;
2. Voor iedereen toegankelijke sportverenigingen en sportmogelijkheden;
3. Goede infrastructuur voor individueel sporten en bewegen.
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Hoofdstuk 4 Huidig en toekomstig beleid
4.1

Opbouw hoofdstuk

In dit hoofdstuk wordt het huidige en toekomstige sportbeleid van de gemeente Woudrichem
beschreven. Uitgaande van de hiervoor genoemde doelstelling en subdoelstellingen heeft dit
hoofdstuk 3 thema’s, namelijk:
• De sportaccommodatie
• De sportvereniging
• De sporter
Aan de hand van deze thema’s wordt de huidige situatie (met het huidige sportbeleid), de gewenste
situatie en de voor de gewenste situatie benodigde acties beschreven. Het hoofdstuk eindigt met
een overzicht van de voorgestelde actiepunten.

4.2

De sportaccommodatie

Huidige situatie
De gemeente Woudrichem heeft veel sportverenigingen binnen haar grenzen. Dit betekent dat er
voldoende en juist onderhouden accommodaties aanwezig moeten zijn om deze verenigingen te
huisvesten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitensportaccommodaties.
Binnensport accommodaties
Uit een in 2009 uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de huidige drie binnensport-accommodaties
in de gemeente Woudrichem voldoende capaciteit bieden om aan de huidige onderwijs en
sportvraag en de onderwijs en sportvraag in de komende jaren te voldoen. Uit hetzelfde onderzoek
is gebleken dat het handhaven van een sporthal in de toekomst noodzakelijk is om de diversiteit
van het sportaanbod en het voortbestaan van verenigingen te borgen. In de huidige situatie is er op
bepaalde tijden en in een deel van het jaar sprake van overcapaciteit.
Naast capaciteit gaat het om kwaliteit. Sporthal De Jager, de sportzaal in ’t Verlaat en zwembad De
Kikvors zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. ’t Verlaat zal in de
zomer van 2011 zodanig gerenoveerd worden dat het gebouw nog 15 jaar in stand gehouden kan
worden. Met betrekking tot zwembad De Kikvors is in 2010 besloten om samen met de gemeente
Aalburg een nieuw zwembad te realiseren aan de Middenweg in Andel. Gezien de financiële situatie
is besloten om sporthal De Jager niet gelijk mee te verhuizen, maar nog 10 jaar op de huidige
locatie te laten staan. Om die reden is voor sporthal De Jager in 2010 een nieuwe meerjaren
onderhoudsplanning opgesteld.
De binnensportaccommodaties worden op verschillende wijze beheerd:
• De exploitant van ’t Verlaat en de Stichting Sport en Recreatie Land van Heusden en Altena
ontvangen voor het beheer van respectievelijk ’t Verlaat en De Jager en De Kikvors een
structurele subsidie;
• De commerciële exploitant van ’t Rondeel betaalt een pachtsom aan de gemeente
Woudrichem. De gemeente neemt het groot onderhoud van deze accommodatie voor haar
rekening;
Buitensport accommodaties
In 2009 is besloten de kleedaccommodaties van de voetbal en korfbal te privatiseren. De
tennisverenigingen hadden hun accommodaties al in eigendom. De privatisering heeft tot gevolg
dat de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging hun kleedaccommodatie in eigendom krijgen
en verantwoordelijk zijn voor al het onderhoud van de eigen kleedaccommodaties. Voor uitbreiding
en nieuwbouw van een kleedaccommodatie is het mogelijk om subsidie aan te vragen.
De sportvelden van de voetbal en de korfbal blijven eigendom van de gemeente. Het regulier
onderhoud aan de sportvelden is voor de vereniging en de renovatiekosten zijn voor de gemeente.
Voor het onderhoud van hun velden krijgen de tennisverenigingen, de voetbalverenigingen en de
korfbalvereniging jaarlijks een financiële bijdrage.
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Naast de onderhoudsbijdrage met betrekking tot de sportvelden zijn de buitensport-verenigingen
sinds 2009 verantwoordelijk voor het onderhoud van de groensingels rond de sportparken. Hier
krijgen de verenigingen ook een bijdrage voor.
Een en ander is vastgelegd in de Verordening investeringssubsidies en onderhouds-bijdrage
buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009. De gemeente hanteert in deze verordening
de planningsnormen van ISA-Sport. Alle verenigingen voldoen aan de planningsnormen van ISASport, behalve VV Woudrichem en ACKC. VV Woudrichem komt op dit moment een speelveld
tekort (en dan ook twee kleedlokalen) en ACKC komt twee kleedlokalen tekort.
Gezien de plannen rond de accommodaties van VV Giessen en VV Rijswijkse Boys zijn deze
verenigingen buiten de privatisering gehouden. In 2010 is besloten om de beslissing over de
toekomst van de accommodaties van VV Giessen en VV Rijswijkse Boys enkele jaren uit te stellen.
Gewacht wordt op de uitkomsten van het i-dop Giessen-Rijswijk dat momenteel wordt uitgevoerd.
Voor hardloopvereniging Altena Road Runners is geen goede accommodatie in de gemeente
Woudrichem voor handen. De leden van de vereniging lopen op de weg. Dit is zeker in de
wintermaanden geen veilige situatie. Het clubhuis is gevestigd in een nevenruimte van sporthal De
Jager.
Voorzieningen voor de ongeorganiseerde sporters
Als gevolg van de toenemende individualisering en vergrijzing zal het aantal ongeorganiseerde
sporters de komende jaren toe gaan nemen. Voor een deel maken deze mensen gebruik van
commerciële voorzieningen als sportscholen en golfbanen. Een ander deel beoefent de sport in de
openbare ruimte, zoals wandelen, hardlopen, fietsen en skaten. In de gemeente Woudrichem is een
sportschool en een golfbaan aanwezig. De gemeente Woudrichem heeft hier beleidsmatig geen
bemoeienis mee.
Gewenste situatie
Algemeen
De jaarlijkse kosten en investeringen voor de buitensportverenigingen ten aanzien van de
binnensportverenigingen dienen in verhouding te blijven. Zie paragraaf 4.4 voor de huidige
kostenverdeling.
Binnensportaccommodaties
De huidige capaciteit van de binnensportaccommodaties in de gemeente Woudrichem zal
behouden moeten blijven. De accommodaties dienen wel te voldoen aan de huidige kwaliteitseisen
en moeten toegankelijk blijven voor de Woudrichemse sporters, sportverenigingen en scholen.
Het beheer van de binnensportaccommodaties wordt zoveel mogelijk gelijk getrokken.
Buitensportaccommodaties
Waar mogelijk dienen de buitensportaccommodaties te voldoen aan de normen van ISA-Sport.
Daarnaast moet er duideljkheid komen over de toekomst van de accommodaties van VV Giessen en
VV Rijswijkse Boys.
De huidige buitensportaccommodaties worden eigenlijk alleen gebruikt door de betreffende
sportverenigingen. Alleen in Andel maakt het onderwijs ook gebruik van de sportvelden. Als gevolg
hiervan is overdag de bezettingsgraad van de buitensportaccommodaties zeer laag. Bekeken moet
worden of de bezettingsgraad verbeterd kan worden door multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld
voor buurtactiviteiten, schoolgym, buitenschoolse opvang en sportstimulering. Het is noodzakelijk
om te bekijken in hoeverre de aanleg van kunstgrasvelden kunnen bijdragen aan een hogere
bezettingsintensiteit.
Voorzieningen voor de ongeorganiseerde sporters
De infrastructuur voor het sporten in de openbare ruimte dient op orde te zijn, met name
fietspaden en wandelpaden binnen de gemeente. De anders georganiseerde sport wordt overgelaten
aan de commerciële sector.
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Hoe wordt de gewenste situatie bereikt?
Actiepunt 1:
Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor de
binnensportaccommodaties
Om kwalitatief goede binnensportaccommodaties te krijgen (en te behouden) dienen de in 2010
opgestelde meerjaren onderhoudsplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden. Ook dienen
deze meerjaren onderhoudsplannen regelmatig geüpdate te worden.
Actiepunt 2:
Realisatie van een nieuw binnen- en buitenzwembad in Andel
Naar verwachting zal in 2014 een nieuw overdekt zwembad, gecombineerd met een
openluchtzwembad, in Andel gerealiseerd zijn.
Actiepunt 3:
Gelijktrekken beheer binnensportaccommodaties
In 2011 zal het beheer van ’t Verlaat op dezelfde wijze georganiseerd gaan worden als ’t Rondeel.
Hiermee is het beheer van beide gemeentelijke binnensportaccommodatie gelijkgetrokken.
Actiepunt 4:
Uitvoering nota privatisering buitensportaccommodaties
In 2009 is het besluit genomen de kleedaccommodaties van de buitensportverenigingen (voetbal en
korfbal) te privatiseren. In 2011 dient dit proces te worden afgerond.
Actiepunt 5:

Onderzoeken mogelijkheid afschaffen OZB voor
buitensportaccommodaties
Door de privatisering van de buitensportaccommodaties hebben de verenigingen meer
onderhoudskosten dan in het verleden. Toegezegd is de mogelijkheden voor afschaffing van de OZB
ten aanzien van buitensportaccommodaties te bekijken. Het betreft hier een bedrag van € 6.400,-op jaarbasis.

Actiepunt 6:

Besluit nemen over de toekomst van de accommodaties van VV
Giessen en VV Rijswijkse Boys
Als het i-dop Giessen-Rijswijk is afgerond, kan een beslissing worden genomen over de toekomst
van VV Giessen en VV Rijswijkse Boys.
Actiepunt 7:
Uitvoeren meerjaren onderhoudsplan voor de sportvelden
In 2005 is een meerjaren onderhoudsplan voor de renovatie van de sportvelden van de
voetbalverenigingen en de korfbalvereniging opgesteld. In 2009 is gestart met de uitvoering van dit
plan. Aan dit plan dient de komende jaren verder uitvoering gegeven te worden.
Actiepunt 8:
Beleid opstellen voor aanleg kunstgrasvelden
In het kader van het project Almkerk West krijgt ACKC twee kunstgrasvelden en VV Almkerk één
kunstgrasveld. De doorslaggevende factor hier was ruimtegebrek. Het was niet gebaseerd op
vastgelegd gemeentelijk beleid. Omdat de verwachting is dat er in de toekomst meer vraag naar
kunstgras zal komen dient er beleid voor opgesteld worden.
Actiepunt 9:

Onderzoeken of de realisatie van een extra speelveld voor VV
Woudrichem haalbaar is
VV Woudrichem heeft als gevolg van een toename van het aantal teams een verzoek ingediend bij
de gemeente voor extra speelveld. In 2011 dient hierover een besluit genomen te worden.
Actiepunt 10:

Onderzoeken of de realisatie van een extra kleedlokalen voor
ACKC haalbaar is
ACKC heeft als gevolg van een toename van het aantal teams een verzoek ingediend bij de gemeente
voor extra kleedlokalen. Dit verzoek zal als wens met de begroting 2012 worden meegenomen.
Actiepunt 11:

Onderzoeken mogelijkheden multifunctioneel gebruik van
gemeentelijke buitensportaccommodaties;
Om te bepalen of de buitensportaccommodaties efficiënter gebruikt kunnen worden door derden
dient onderzoek uitgevoerd te worden. Hier kan tevens een link worden gelegd met het nog op te
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stellen beleid inzake de aanleg van kunstgrasvelden. Kunstgrasvelden bieden meer mogelijkheden
voor nevengebruik dat de reguliere grassportvelden.

4.3

De sportvereniging

Huidige situatie
Zoals gezegd heeft Woudrichem veel sportverenigingen binnen haar grenzen. Sportverenigingen
spelen traditioneel een belangrijke rol bij de uitvoering van het sportbeleid, maar dragen ook bij
aan de leefbaarheid in de kernen. Voor hun voortbestaan en functioneren zijn de sportverenigingen
afhankelijk van vrijwilligers.
Subsidiebeleid
Gemeente Woudrichem ondersteunt sportverenigingen via instandhoudingsubsidies.
Bij deze vorm van subsidieverlening wordt er uitgegaan van twee categorieën sportverenigingen:
binnensport- en buitensportverenigingen.
• Binnensportverenigingen ontvangen een basisbedrag per vereniging naar rato van het
aantal leden + een bijdrage per jeugdlid.
• Buitensportverenigingen ontvangen alleen een bijdrage per jeugdlid.
Het subsidiebeleid is vastgelegd in de algemene subsidieverordening welzijn Woudrichem 2009,
beleidsregel subsidiering sportbeoefening.
Overleg met sportverenigingen
Een keer per jaar voert de gemeente overleg met de binnensportverenigingen en twee keer per jaar
met de buitensportverenigingen. Tijdens deze bijeenkomsten worden zaken besproken die zowel
door de gemeente als door de verenigingen zijn ingebracht.
De sportraad
In 2008 is de sportraad opgericht als adviesraad aan het college. De sportraad bestaat uit 9
personen afkomstig uit verschillende takken van sport. De sportraad adviseert het college over
sport(gerelateerde) zaken en het fungeert als communicatieplatform tussen de sportorganisaties en
het college.
Gewenste situatie
Communicatie
Tijdens de Sportconferentie van 23 november 2009 hebben verschillende sportverenigingen,
onderwijsinstellingen en zorg- en maatschappelijke organisaties aangegeven behoefte te hebben
aan (meer) communicatie met de gemeente en met elkaar over sport- en beweegactiviteiten en
sportbeleid. Voor een optimaal sportbeleid is een goede communicatie tussen gemeente, scholen en
verenigingen een vereiste.
Vrijwilligersbeleid
Sportverenigingen hebben geen geld om vaste krachten in dienst te nemen. Daarom is het belang
van vrijwilligers erg groot. Het aantal mensen dat zich echter als vrijwilliger beschikbaar stelt wordt
steeds minder. De druk op wel actieve vrijwilliger wordt daardoor steeds groter. De gemeente dient
sportverenigingen waar mogelijk te ondersteunen in hun vrijwilligersbeleid. De
Vrijwilligerscentrale Woudrichem zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Verenigingen
kunnen bij de vrijwilligerscentrale terecht voor het aanmelden, werven en zoeken van vrijwilligers.
Daarnaast kan de vrijwilligerscentrale als bemiddelingsbureau optreden voor scholen die hun
leerlingen maatschappelijke stage willen aanbieden.
Subsidiebeleid
Het subsidiebeleid zou gebruikt moeten worden als stimuleringsmiddel voor meerdere
doelgroepen: jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Dit stimuleert sportverenigingen om
activiteiten voor deze doelgroepen te organiseren, waardoor de sportdeelname van deze
doelgroepen zal toenemen.
Omdat mensen de laatste jaren steeds mobieler zijn geworden, sporten lang niet alle mensen meer
in hun eigen gemeente maar ook steeds meer in de buurgemeenten. Het is daarom goed dat het
gemeentelijk subsidiebeleid wordt afgestemd met het subsidiebeleid van de buurgemeenten.
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Hoe wordt de gewenste situatie bereikt?
Actiepunt 12:
Verbeteren communicatie vanuit de gemeente ten aanzien van
gemeentelijke sportaangelegenheden
De gemeente zal in overleg te treden met de betrokken partijen over de verwachtingen ten aanzien
van de gemeente en de bereidheid van de verschillende partijen om zelf te investeren. Naar
aanleiding van deze overleggen kunnen concrete activiteiten opgezet worden.
Actiepunt 13:

Het stimuleren van de samenwerking tussen sportverenigingen
onderling en sportverenigingen met onderwijs- en zorg- en
welzijnsorganisaties
Ook over dit onderwerp zal de gemeente in overleg te treden met de partijen: Wat verwachten zij
precies van de gemeente en wat zijn de partijen zelf bereid te doen om de samenwerking te
realiseren.

Actiepunt 14:
Ondersteunen vrijwilligersbeleid sportverenigingen
Sportverenigingen draaien op hun vrijwilligers. Het blijkt echter steeds lastiger voor verenigingen
om voldoende vrijwilligers te vinden. De gemeente zou verenigingen hierin kunnen ondersteunen
door bijvoorbeeld:
• Het inschakelen van het Servicepunt Vrijwilligers
• Het organiseren van verenigingsavonden
• Het organiseren van een sportmarkt.
Actiepunt 15:
Onderzoeken mogelijkheden combinatiefuncties
De gemeente Woudrichem heeft zich in 2010 ingeschreven voor het project Combinatiefuncties. In
het kader van dit project komt de gemeente in aanmerking voor 2,2 fte an combinatiefuncties. Het
jaar 2011 zal gebruikt worden om te onderzoeken of de invoering van combinatiefuncties in de
gemeente Woudrichem wenselijk c.q financieel haalbaar is. Hier zal ook samenwerking met de
beide buurgemeenten worden meegenomen.
Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar op
twee beleidsvelden (onderwijs en sport of onderwijs en cultuur) werkzaam is. Het eerste jaar
vergoedt het Rijk 100% van kosten, de jaren daarna 40%. De overige 60% moet de gemeente uit
eigen middelen en cofinanciering van derden dekken. De inzet van de combinatiefuncties zou
kunnen leiden tot een versterking van het sportbeleid op scholen, een versterking van
sportverenigingen, maar ook een uitbreiding van naschoolse sportactiviteiten.
Actiepunt 16:
Handhaven subsidie gemeentelijke sportverenigingen
Woudrichem heeft veel sportverenigingen binnen haar grenzen. Zij spelen traditioneel een
belangrijke rol bij de uitvoering van het sportbeleid. Veel verenigingen zijn voor voortbestaan
afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Deze gemeentelijke subsidie dient daarom in stand
gehouden te worden.
Actiepunt 17:

Het heroverwegen van het subsidiebeleid voor
sportverenigingen
Momenteel wordt door middel van het subsidiebeleid de jeugd gestimuleerd om te gaan sporten.
Sportverenigingen krijgen een subsidiebedrag per jeugdlid. Misschien zou het subsidiebeleid
gebruikt moeten worden om meerdere doelgroepen te stimuleren om te gaan sporten, zoals
ouderen en mensen met een beperking. Sportverenigingen moeten gestimuleerd worden om
activiteiten voor deze doelgroepen te organiseren, waardoor de sportdeelname van deze
doelgroepen zal toenemen.

Actiepunt 18:
Afstemmen subsidiebeleid met buurgemeenten
Omdat mensen de laatste jaren steeds mobieler zijn geworden, sporten lang niet alle mensen meer
in hun eigen gemeente maar ook steeds meer in de buurgemeenten. Het gemeentelijk
subsidiebeleid moet daarom waar mogelijk afgestemd worden met het subsidiebeleid van de
buurgemeenten. De eerste overleggen hierover hebben reeds plaatsgevonden.
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4.4

De sporter

Huidige situatie
Algemeen
Als gevolg van de toenemende individualisering kiezen steeds meer mensen voor sporten die
zelfstandig te organiseren zijn zoals wandelen, hardlopen, fietsen of fitness en kiezen minder vaak
voor de traditionele sportverenigingen. Ook switchen mensen vaker van sport.
Door de toenemende vergrijzing wijzigt de bevolkingssamenstelling. Dit heeft, net als de
toenemende individualisering, invloed op de vraag naar sport- en beweegactiviteiten. Ouderen
hebben andere sport- en beweegbehoeften dan bijvoorbeeld jongeren.
Een ander punt is overgewicht. Overgewicht wordt een steeds groter probleem, ook in de gemeente
Woudrichem. Een manier om overgewicht tegen te gaan is meer bewegen. Het blijkt echter dat
ruim 30% van de jongeren en 78% van de ouderen te weinig beweegt.
Jongeren
Om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen is het belangrijk dat er al op jonge leeftijd
begonnen word met voldoende sporten en bewegen. Het startpunt ligt bij de basisscholen waar de
kinderen vanaf groep drie 1,5 uur per week gymnastiekonderwijs aangeboden krijgen van de
groepsleerkracht. Daarnaast sluiten veel kinderen zich in deze periode aan bij een van de lokale
sportverenigingen.
Wanneer kinderen naar het voorgezet onderwijs gaan, gaan ze vaak minder sporten. Zij krijgen
meer en andere interesses. Zo wordt steeds meer tijd besteed achter de computer, krijgen verkering
en hebben bijbaantjes. Een voordeel van het voortgezet onderwijs is dat er veel naar school wordt
gefietst, waardoor veel middelbare scholieren toch hun dagelijkse bewegingsnorm halen.
Het huidige sportbeleid van de gemeente Woudrichem is gericht op het stimuleren van jongeren
om te gaan sporten. Zo krijgen sportverenigingen subsidie die is gebaseerd op een bijdrage per
jeugdlid. Dit stimuleert verenigingen om zoveel mogelijk jeugdleden binnen te halen. Daarnaast
loopt het project KidsSport op de basisscholen, waardoor kinderen kennis maken met allerlei
verschillende sporten.
De gemeente Woudrichem is ook aangesloten bij het jeugdsportfonds. Het jeugdsportfonds geeft
kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de financiële thuissituatie het niet toelaat, de gelegenheid om
te sporten. Door een financiële bijdrage uit het fonds kan een kind lid worden van een vereniging en
het daarbij horende materiaal aanschaffen, deze worden dan vergoed tot en maximum van € 225
per kind per jaar.
In 2008 is er nieuw speelplaatsen vastgesteld. Dit heeft geleid tot veel nieuwe uitdagende
speelplaatsen waardoor jongeren gestimuleerd worden buiten te spelen en te bewegen.
Ouderen
Ouderen bewegen en sporten vaak te weinig. In de Nota Volksgezondheid is daarom als actiepunt
opgenomen het bewegen en sporten van ouderen te bevorderen door het organiseren van
doelgerichte activiteiten. Ouderen zullen op een andere, individuele manier benaderd moeten
worden dan jongeren. Diëtisten, huisartsen en thuiszorgorganisaties kunnen hierbij ondersteuning
bieden. De rol van de
gemeenten is hierbij beperkt tot het aandacht vragen en benadrukken van het belang van de
bestrijding van het overgewicht en het motiveren van ouderen om te gaan bewegen.
Mensen met een beperking
Er zijn op dit moment geen exacte cijfers bekend over het aantal mensen met een beperking in de
gemeente Woudrichem. Wel zijn er verschillende stichtingen en verenigingen actief die zich
inzetten voor mensen met een beperking:
• Stichting MEE: dit is een organisatie die mensen met en beperking op allerlei gebieden
ondersteunt;
• Stichting sport en spel: deze stichting organiseert sport en spel activiteiten voor mensen
met een beperking;
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•

Het G- Team: bij VV Sparta ’30 in Andel is een G- team actief. Dit is een voetbalteam van
mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking;

Hoewel weinig bekend is over het aantal mensen met een beperking in de gemeente Woudrichem
en hun wensen op het gebied van sport en bewegen kan geconcludeerd worden dat het sportaanbod
voor mensen met een beperking in de gemeente Woudrichem erg beperkt is. Naar verwachting is de
sportdeelname onder mensen met een beperking dan ook erg laag.
Gewenste situatie
Algemeen
De inrichting van openbare ruimte dient sporten en bewegen te stimuleren. Dat wil zeggen dat er
goede voorzieningen moeten zijn om bijvoorbeeld te kunnen fietsen, wandelen, hardlopen en
skaten. Daarnaast moeten er voldoende speelplaatsen en speelveldjes zijn voor jongeren.
Jongeren
Jongeren dienen ook na de basisschoolperiode te blijven sporten en bewegen. Het sport en
bewegingsaanbod dient zich daarom aan te passen aan de wensen van deze groep. Deze groep dient
gestimuleerd te worden te blijven bewegen.
Ouderen
Ouderen dienen ook gestimuleerd te worden om te gaan en te blijven sporten en bewegen. Er zal
een (meer) op ouderen gericht sportaanbod moeten komen en er moeten meer beweegactiviteiten
georganiseerd speciaal voor ouderen. Ouderen hebben een andere sportbehoefte dan jongeren.
Mensen met een beperking
Er moet bekeken worden, bij voorkeur in regioverband, welke wensen en behoeften er op
sportgebied aanwezig zijn bij mensen met een beperking. Daarnaast moet ook in beeld gebracht
worden hoe groot de doelgroep is, welke sportvoorzieningen er voor hen zijn en welk
sportvoorzieningen voor mensen met een beperking gerealiseerd zouden kunnen worden.
Hoe wordt de gewenste situatie bereikt?
Algemeen
Actiepunt 19:
Aandacht voor sport en bewegen bij de inrichting van de
openbare ruimte
Structureel dient de realisatie van goede voorzieningen voor individueel sporten en bewegen
afgewogen te worden bij het realiseren van beleidsplannen ten aanzien van de inrichting van de
openbare ruimte.
Actiepunt 20:

Het verbeteren van de communicatie ten aanzien van
Woudrichemse sport- en bewegingsactiviteiten
In overleg met onder meer sportverenigingen, het onderwijs, het ouderenwerk en jongerenwerk
bekijken hoe meer bekendheid kan worden gegeven aan Woudrichemse sport- en
beweegactiviteiten.
Jongeren
Actiepunt 21:

Voortzetten schoolzwemmen als onderdeel van het
bewegingsonderwijs
Uit een evaluatie van het schoolzwemmen in 2007 is gebleken dat de scholen veel waarde hechten
aan het schoolzwemmen. Het oorspronkelijke doel, kinderen aan een zwemdiploma helpen, is bijna
niet meer van toepassing. De scholen zien het als een waardevol onderdeel van het
bewegingsonderwijs.
Actiepunt 22:

Professionaliseren van het gymnastiekonderwijs door het
inzetten van meer vakleerkrachten middels de
combinatiefuncties
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van de combinatiefuncties wordt de inzet van meer
vakleerkrachten op basisscholen meegenomen. Een van de doelstellingen van het inzetten van de
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combinatiefuncties is namelijk: ‘Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en
rond scholen voor alle leerlingen’.
Actiepunt 23:
Onderzoek naar wensen en sportbehoefte van ‘oudere’ jongeren
‘Oudere’ jongeren stoppen vaak met sporten. Door het uitvoeren van een onderzoek naar de wensen
en sportbehoefte van deze jongeren kan misschien door een gewijzigd sportaanbod het aantal
sportende ‘oudere’ jongeren’ toenemen. Een mogelijkheid kan een zogenaamde jeugdsportpas of
zapkaart zijn. Dit is een soort strippenkaart waarmee de jeugd bij verschillende sportverenigingen
een keer mee kan trainen of met een specifieke sportactiviteit kan meedoen. Op deze wijze maken
ze op eenvoudige wijze kennis met diverse sporten.
Actiepunt 24:
Het beter bekendmaken van het Jeugdsportfonds
Sinds een aantal jaren loopt het jeugdsportfonds. Er is gebleken dat maar weinig jeugd van het
fonds gebruik van maakt. De komende jaren dient gekeken te worden of dit project aan
naamsbekendheid kan winnen en of het voor de gemeente relevant genoeg is om er mee door te
gaan.
Actiepunt 25:
Realisatie van naschoolse sportactiviteiten
Bekijken moet worden of in samenwerking met sportverenigingen en buitenschoolse
opvangorganisaties er naschoolse sportactiviteiten in elke kern georganiseerd worden. Door
naschoolse sportactiviteiten kunnen basisschoolleerlingen op een laagdrempelige wijze
gestimuleerd worden om meer te gaan bewegen. Mogelijk kan ook hier een relatie worden gelegd
met de combinatiefuncties.
Ouderen
Actiepunt 26:
Onderzoek sport- en beweegwensen en -behoefte van ouderen
Het is belangrijk te bepalen welke wensen en behoeften er onder ouderen zijn ten aanzien van
sporten en bewegen. Alleen dan kan het sport- en beweegaanbod voor ouderen verbeterd worden.
Actiepunt 27:
Organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor ouderen
Als duidelijk is welke wensen en behoeften er onder ouderen zijn ten aanzien van sporten en
bewegen kan in samenwerking met ouderenorganisaties en sportverenigingen een sport- en
beweegaanbod voor ouderen ontwikkeld worden.
Mensen met een beperking
Actiepunt 28:
Onderzoek naar beweegwensen en -behoefte van mensen met
een beperking
Het is belangrijk te bepalen welke wensen en behoeften er onder mensen met een beperking zijn
ten aanzien van sporten en bewegen. Alleen dan kan het sport- en beweegaanbod voor mensen met
een beperking verbeterd worden.
Actiepunt 29:

In regionaal verband mogelijkheden met verenigingen en
instellingen bekijken voor het organiseren van structurele
activiteiten voor mensen met een beperking
Omdat er veel diversiteit bestaat onder mensen met een beperking en er relatief weinig mensen met
een beperking in de gemeente wonen is het zaak in regionaal verband naar mogelijkheden te kijken
voor het organiseren van structurele activiteiten voor mensen met een beperking.

15
Woudrichem in beweging

4.5
Overzicht actiepunten
In deze paragraaf vindt u een overzicht van de opgestelde actiepunten.
Onderwerp

Nr.

Actiepunten

De sportvoorziening

1

Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor de
binnensportaccommodaties
Realisatie van een nieuw binnen- en buitenzwembad in Andel
Gelijktrekken beheer binnensportaccommodaties
Uitvoering nota privatisering buitensportaccommodaties
Onderzoeken mogelijkheid afschaffen OZB voor buitensportaccommodaties
Besluit nemen over de toekomst van de accommodaties van VV
Giessen en VV Rijswijkse Boys
Uitvoeren meerjaren onderhoudsplan voor de sportvelden
Beleid opstellen voor aanleg kunstgrasvelden

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
De sportorganisatie

12
13

De sporter

14
15
16
17
18
19
20

Jeugd

21
22

Ouderen
Mensen met een
beperking

23
24
25
26
27
28
29

Onderzoeken of de realisatie van een extra speelveld voor VV
Woudrichem haalbaar is
Onderzoeken of de realisatie van een extra kleedlokalen voor
ACKC haalbaar is
Onderzoeken mogelijkheden multifunctioneel gebruik van
gemeentelijke buitensportaccommodaties
Verbeteren communicatie vanuit de gemeente ten aanzien van
gemeentelijke sportaangelegenheden
Het stimuleren van de samenwerking tussen sportverenigingen
onderling en sportverenigingen met onderwijs- en zorg- en
welzijnsorganisaties
Ondersteunen vrijwilligersbeleid sportverenigingen
Onderzoeken mogelijkheden combinatiefuncties
Handhaven subsidie gemeentelijke sportverenigingen
Het heroverwegen van het subsidiebeleid voor sportverenigingen
Afstemmen subsidiebeleid met buurgemeenten
Aandacht voor sport en bewegen bij de inrichting van de openbare
ruimte
Het structureel inzetten van communicatie ter bevordering van de
bekendheid van de Woudrichemse sport- en bewegingsactiviteiten
Voortzetten schoolzwemmen als onderdeel van het
bewegingsonderwijs
Professionaliseren van het gymnastiekonderwijs door het inzetten
van meer vakleerkrachten middels de combinatiefuncties
Onderzoek naar wensen en sportbehoefte van ‘oudere’ jongeren
Het beter bekendmaken van het Jeugdsportfonds
Realisatie van naschoolse sportactiviteiten
Onderzoek sport- en beweegwensen en -behoefte van ouderen
Organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor ouderen
Onderzoek naar beweegwensen en -behoefte van mensen met een
beperking
In regionaal verband mogelijkheden met verenigingen en
instellingen bekijken voor het organiseren van structurele
activiteiten voor mensen met een beperking
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Hoofdstuk 5 Financiën
In dit hoofdstuk wordt een indicatie gegeven van de geraamde kosten van de voorgestelde
actiepunten.

5.1

Financiële gevolgen uitvoering actiepunten

In deze paragraaf wordt een indicatie gegeven van de geraamde extra kosten voor de uitvoering van
de voorgestelde actiepunten ten opzichte van begroting 2011.
Actiepunt
Realisatie nieuw overdekt zwembad in Andel

Geraamde
kosten
€ 7.400.000

Onderzoeken mogelijkheden multifunctioneel gebruik van gemeentelijke
buitensportaccommodaties

€ 5.000

Ondersteunen vrijwilligersbeleid sportverenigingen

€ 2.500

Onderzoeken mogelijkheden combinatiefuncties

€ 15.000

Onderzoek naar wensen en sportbehoefte van ‘oudere’ jongeren

€ 2.500

Realisatie van naschoolse sportactiviteiten

€ 2.500

Onderzoek sport- en beweegwensen en -behoefte van ouderen

€ 2.500

Organiseren van stimuleringsactiviteiten voor ouderen

€ 1.000

Onderzoek naar beweegwensen en -behoefte van mensen met een beperking

€ 2.500

In regionaal verband mogelijkheden met verenigingen en instellingen bekijken
voor het organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een
beperking

€ 1.000

5.2

Financiële dekking

De uitvoering van de actiepunten, uitgezonderd de realisatie van het nieuwe zwembad, kan
gefinancierd worden binnen de huidige (meerjaren) begroting.
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Hoofdstuk 6 Planning
In dit hoofdstuk staat de planning ten aanzien van de voorgestelde actiepunten.
Nr.

Actiepunten

2011

2012

2013

2014

1

Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor de
binnensportaccommodaties
Realisatie van een nieuw binnen- en buitenzwembad in Andel
Gelijktrekken beheer binnensportaccommodaties
Uitvoering nota privatisering buitensportaccommodaties
Onderzoeken mogelijkheid afschaffen OZB voor buitensportaccommodaties
Besluit nemen over de toekomst van de accommodaties van
VV Giessen en VV Rijswijkse Boys
Uitvoeren meerjaren onderhoudsplan voor de sportvelden
Beleid opstellen voor aanleg kunstgrasvelden

X

X

X

X

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Onderzoeken of de realisatie van een extra speelveld voor VV
Woudrichem haalbaar is
Onderzoeken of de realisatie van een extra kleedlokalen voor
ACKC haalbaar is
Onderzoeken mogelijkheden multifunctioneel gebruik van
gemeentelijke buitensportaccommodaties
Verbeteren communicatie vanuit de gemeente ten aanzien
van gemeentelijke sportaangelegenheden
Het stimuleren van de samenwerking tussen
sportverenigingen onderling en sportverenigingen met
onderwijs- en zorg- en welzijnsorganisaties
Ondersteunen vrijwilligersbeleid sportverenigingen
Onderzoeken mogelijkheden combinatiefuncties
Handhaven subsidie gemeentelijke sportverenigingen
Het heroverwegen van het subsidiebeleid voor
sportverenigingen
Afstemmen subsidiebeleid met buurgemeenten
Aandacht voor sport en bewegen bij de inrichting van de
openbare ruimte
Het verbeteren van de communicatie ter aanzien van de
Woudrichemse sport- en bewegingsactiviteiten
Voortzetten schoolzwemmen als onderdeel van het
bewegingsonderwijs
Professionaliseren van het gymnastiekonderwijs door het
inzetten van meer vakleerkrachten middels de
combinatiefuncties
Onderzoek naar wensen en sportbehoefte van ‘oudere’
jongeren
Het beter bekendmaken van het Jeugdsportfonds
Realisatie van naschoolse sportactiviteiten
Onderzoek sport- en beweegwensen en -behoefte van
ouderen
Organiseren van stimuleringsactiviteiten voor ouderen
Onderzoek naar beweegwensen en -behoefte van mensen met
een beperking
In regionaal verband mogelijkheden met verenigingen en
instellingen bekijken voor het organiseren van structurele
activiteiten voor mensen met een beperking

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

18
Woudrichem in beweging

Bijlage 1

Landelijk sportbeleid

Meer dan tien miljoen Nederlanders beoefenen minstens 1 sport. Daar is de overheid blij mee, want
sporten en bewegen heeft veel positieve effecten. Het is goed voor de gezondheid, het vergroot de
samenhang in de maatschappij en (top)sport is een bron van nationale trots. Toch zijn er veel
mensen die nauwelijks sporten. Voor die groepen mensen probeert de overheid (samen met andere
partijen) de drempel te verlagen. Dat resulteert in bijvoorbeeld naschoolse sportopvang en
sportevenementen voor gehandicapten. Daarnaast steunt de overheid het topsportklimaat in
Nederland. Bijvoorbeeld door topsportevenementen zoals het EK voetbal mogelijk te maken,
talentcoaches te steunen en de ontwikkeling van nieuwe technologieën te stimuleren.
Bewegen en gezondheid
Nederlanders bewegen te weinig en worden steeds dikker. Als iedereen regelmatig zou sporten en
bewegen, zouden we ons fitter, gezonder én mentaal beter voelen. Daarom wil de overheid mensen
verleiden tot een actieve leefstijl, waarin dagelijks bewegen de norm is.
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
In het Nationaal Actieplein Sport en Bewegen staat hoe de overheid mensen meer wil laten sporten
en bewegen. Het plan bestaat uit een verzameling van succesvolle sport- en beweegprogramma’s
die Nederlandse gemeenten kunnen uitvoeren.
Denk bijvoorbeeld aan de 30 minuten bewegen actie, knotshockey voor ouderen of naschoolse
sportopvang.
BeweegKuur
De overheid wil mensen onder professionele begeleiding van een zorgaanbieder, zoals een huisarts,
op weg helpen naar een actieve leefstijl. Dat betekent: gezond eten en voldoende bewegen. Hiervoor
is de beweegkuur in het leven geroepen. Doel: gezondere mensen, die minder gezondheidszorg
nodig hebben. In 2011 wordt onderzocht of de beweegkuur kan worden opgenomen in het
basispakket van de zorgverzekering.
Beweegvriendelijke omgeving
Mensen zullen meer bewegen als hun omgeving daartoe uitnodigt. Natuur, fiets- en wandelpaden,
speelterreinen en sportaccommodaties helpen daarbij. Ook sociale veiligheid en verkeersveiligheid
zijn noodzakelijke voorwaarden. Het ministerie helpt gemeenten en woningcorporaties bij het
inrichten van een beweegvriendelijke omgeving.
Blessurepreventie
Met voorlichting over de preventie van blessures wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat
minder mensen geblesseerd raken tijdens het sporten.
Sport voor iedereen
Als het sportaanbod beter aansluit op de vraag, kunnen veel meer mensen van sport genieten dan
nu het geval is. De overheid helpt daaraan mee. Sport heeft namelijk een belangrijke functie op het
gebied van ziektepreventie, jeugdbeleid, onderwijs en integratie.
Sport voor iedereen
Als het sportaanbod beter aansluit op de vraag, kunnen veel meer mensen van sport genieten dan
nu het geval is. De overheid helpt daaraan mee. Sport heeft namelijk een belangrijke functie op het
gebied van ziektepreventie, jeugdbeleid, onderwijs en integratie.
School en sport
Kinderen sporten te weinig op school. Daarom wil het ministerie van VWS naschoolse
sportactiviteiten stimuleren. Hiervoor is samenwerking nodig tussen sportverenigingen en (brede)
scholen, de opvang en de wijk.
Spil hier zijn ‘combinatiefunctionarissen’. Dit zijn werknemers die in 2 of meer sectoren werken:
onderwijs, sport en/ of cultuur. Zij zorgen voor samenwerking tussen scholen en sportverenigingen.
Zo maken meer jongeren kennis met sportverenigingen en kunnen scholen meer sport aanbieden.
Onder de naam ‘Impuls brede scholen’ wil het ministerie dat in 2012 2.500 fulltime
combinatiefunctionarissen aan de slag zijn.
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Moderniseren sportaanbod
Tieners, allochtonen, ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking zijn niet vaak lid van
een sportclub. Om dat te veranderen helpt de overheid sportverenigingen hun aanbod te
vernieuwen. Sportkoepel NOC*NSF realiseert – in opdracht van VWS – 12 proeftuinen nieuwe
sportmogelijkheden. Hierin werken sportverenigingen aan een nieuw sportaanbod. Zij spreken
nieuwe doelgroepen aan, verzinnen nieuwe sporten en verbeteren de toegang. Denk bijvoorbeeld
aan trampolinespringen voor visueel gehandicapten, Wii-fit in teamverband, of sporten op het
werk, en in het verzorgingscentrum.
Stimuleren sport onder jongeren
Jongeren uit arme gezinnen, uit achterstandswijken en allochtone jongeren sporten relatief weinig.
Samen met de minister van Wonen, Wijken en Integratie ondersteunt VWS 9 sportbonden, 11
gemeenten en 500 sportverenigingen en sportscholen. Die ontwikkelen nieuwe sportprogramma’s
om jongeren uit hun sociaal isolement te halen en probleemgedrag te voorkomen. Zoals Trickz: een
combinatie tussen turnen en vechtsport die snel aan populariteit wint onder jongeren.
Sporten met een handicap
Sportvoorzieningen zijn vaak niet ingesteld op mensen met een lichamelijke of een verstandelijke
beperking. Het ministerie van VWS stimuleert sportverenigingen bij het organiseren van
sportevenementen voor gehandicapten. Ook instellingen krijgen advies en geld om sport beter
beschikbaar te maken. Het ministerie werkt hierbij samen met Gehandicaptensport Nederland en
NOC*NSF.
VWS steunt bijvoorbeeld het project Special Heroes dat leerlingen met een chronische ziekte of met
een beperking wil laten zien hoe leuk sport is.
De inspanningen van het ministerie zijn ook gericht op topsporters met een handicap. VWS wil hen
helpen om bij EK’s, WK’s en de Paralympische Spelen een hoger niveau te bereiken.
Respect op het sportveld
Geweld, vandalisme, discriminatie en overmatig drankgebruik horen niet bij de sport. Het
ministerie van VWS werkt daarom samen met andere organisaties aan de volgende programma’s.
Samen voor sportiviteit en respect
Het ministerie van VWS onderzoekt de mogelijkheid om een beroepscode in te voeren voor
vrijwilligers bij sportverenigingen. Dit betekent dat trainers en coaches beloven om respectvol om
te gaan met sporters. Tegelijk krijgen ze advies over het bevorderen van respect onder sporters.
Masterplan Arbitrage
Volgens het Masterplan Arbitrage worden in Nederland 50.000 extra scheidsrechters opgeleid. Zo
kan vanaf 2011 90% van de wedstrijden in de breedtesport worden geleid door een gekwalificeerde
scheidsrechter. Het plan heeft daarnaast als doel het respect voor scheidsrechters te vergroten. Het
ministerie van VWS steunt het plan met een subsidie.
Sociale veiligheid
Het ministerie werkt hard aan de acceptatie van homoseksualiteit in de sport en de bestrijding van
seksuele intimidatie.
Topsport
Nederland heeft de ambitie om bij de beste 10 sportlanden van de wereld te horen. Goede
sportprestaties op Europese en Wereldkampioenschappen en de Olympische en Paralympische
Spelen helpen daarbij.
Investeren in topsport
Om een plek in de top-10 van sportlanden te verwerven investeert de overheid heel gericht.
Topsportonderdelen waarin Nederlandse sporters of teams in de top-8 van de wereld staan worden
ondersteund, net als onderdelen waarin zij in de (nabije) toekomst goed presteren (de top-16). Dit
geldt ook voor gehandicapte sporters.
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Topsportevenementen
Topsportevenementen betekenen: uitverkochte stadions en veel media-aandacht. Maar
evenementen kunnen ook mensen inspireren om zelf te gaan sporten en zetten Nederland op de
kaart als sportland. En als Nederlandse atleten goed presteren, zijn we daar trots op.
Om al deze redenen steunt het ministerie van VWS de organisatie van aansprekende internationale
topsportevenementen in Nederland. Denk daarbij aan de eindrondes van Europese
kampioenschappen en Wereldkampioenschappen, het WK atletiek voor gehandicapten in 2006, het
EK zwemmen in 2008 en het WK tafeltennis in 2011.
Talentontwikkeling
De talenten van vandaag zijn de topsporters van morgen. Zij kunnen Nederland in de toekomst een
top 10-notering bezorgen. Daarom helpt de overheid sportbonden bij de begeleiding van jonge
sporters met of zonder handicap naar de top.
Het ministerie van VWS streeft voor talenten een goede combinatie na van onderwijs, studie en
sport. Dat kan door: speciale afspraken met onderwijsinstellingen, zoals de LOOT-scholen
(Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) en de mogelijkheid voor jonge sporters om in 1
omgeving te leren, te sporten en te wonen.
Coaches aan de top
Achter iedere succesvolle topsporter staat een succesvolle topcoach. Daarom ondersteunt VWS
sinds 2007 jaarlijks zo’n 75 topcoaches in verschillende takken van sport, inclusief de
gehandicaptensport.
Zij krijgen een vaste aanstelling bij hun sportbond, met een salaris volgens de sport-CAO. Zo
kunnen ze zich concentreren op het trainen en begeleiden van topsporters, zich bijscholen in
sporttechniek en andere terreinen, zoals mental coaching en leiderschap. Van deze coaches wordt
verwacht dat ze hun kennis delen met andere coaches binnen hun sportbond.
Investeren in technologie
Presteren gaat een stuk gemakkelijker met goed materiaal. Denk maar aan de ontwikkeling van de
klapschaats, de handbike en koelende kleding. Deze technieken sijpelen meestal van de topsport
door naar de breedtesport.
Onder de naam InnoSport NL werken universiteiten, kennisinstituten (zoals TNO),
sportorganisaties en het bedrijfsleven samen om nieuwe sporttechnologie te ontwikkelen, met
subsidie van VWS.
In ‘fieldlabs’ worden de nieuwe sporttechnologieën ontwikkeld en getest. Het gaat om toepassingen
voor topsport, breedtesport, gehandicaptensport en een actieve leefstijl. Voorbeelden van
sportinnovaties zijn: een snelle schaats, een ‘schoolslagvin’, dynamische LED-verlichting van
sportvelden, een verbeterde basketbalrolstoel en Banjy: een nieuw soort fiets voor kinderen.
Olympische Spelen
Kan Nederland in 2016 een sportland zijn op Olympisch niveau? Veel organisaties, waaronder
NOC*NSF en het Rijk, denken van wel.
In het Olympisch plan 2028 staat beschreven hoe sportkoepel NOC*NSF van Nederland een
sportland op Olympisch niveau wil maken. Allereerst moet hard gewerkt worden aan meer en
betere sportaccommodaties en een fittere bevolking. De rijksoverheid steunt het plan.
Als het doel bereikt is in 2016, dan zal het kabinet nadenken of Nederland zich kandidaat kan
stellen voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2028.
Internationale samenwerking
Binnen een tak van sport zijn de spelregels overal ter wereld hetzelfde. Dat geldt ook voor
sportbeleid. Zo worden maatregelen tegen doping internationaal vastgesteld. Ook de Europese Unie
krijgt steeds meer zeggenschap over sportkwesties.
Nederland werkt samen met andere landen bij de inzet van sport in de strijd tegen zwaarlijvigheid
en bij integratie. Sport speelt ook een rol bij ontwikkelingssamenwerking. Met steun van de
overheid wordt sport in ontwikkelingslanden ingezet om de positie van vrouwen en meisjes te
versterken, of om gehandicaptensport van de grond te krijgen.
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Bijlage 2

Provinciaal sportbeleid

Zie Bouwstenennotitie Sportbeleid Provincie Noord-Brabant 2008–2012.
Doelstelling
Om aan de vele aspecten van sport recht te doen, is sport door de provincie Noord-Brabant
benaderd in haar breedte. Dus sport als sociaal-culturele activiteit, sport als economische sector en
sport als factor in het ecologisch kapitaal. In navolging van het rijksbeleid heeft de provincie
Noord-Brabant als algemene beleidsdoelstelling geformuleerd:
Een sportieve provincie waarin veel aan sport wordt gedaan en veel van sport wordt genoten in
zowel sociaal-cultureel, economisch als ecologisch opzicht.
De concretisering van deze algemene beleidsdoelstelling is hieronder weergegeven.
Rol van de provincie
Bij de uitvoering van beleid kent de Provincie Noord-Brabant diverse instrumenten zoals het
verbinden en samenbrengen van partijen, kennis- en informatieoverdracht en het geven van
financiële ondersteuning. Bij de definiëring van de doelstellingen en rollen van de provincie NoordBrabant op gebied van sport wordt uitgegaan van diverse interventieniveaus en -mogelijkheden. In
de uitvoering van het sportbeleid zullen partners worden gezocht. Gemeenten, steunfunctieinstellingen, sportverenigingen, landelijke partners etc. . Stichting Sportservice Noord-Brabant
krijgt hierin als vanouds een belangrijke rol. Maar ook andere partners, zowel landelijke als lokale
organisaties, zullen worden gezocht. Al naar gelang de activiteit. Kort samengevat zijn de volgende
rollen voor de provincie weggelegd:
1.
2.
3.
4.

Een regierol als het gaat om verbinden en samenbrengen van partijen
Een ambassadeursrol in het promoten van sport en bewegen
De rol van regelgever die sturing aan kan brengen of juist kan dereguleren.
Een voorwaardenscheppende rol als het gaat om kennis- en informatieverspreiding en
ondersteuning van sportverenigingen en (kleine) gemeenten
5. Een stimulerende rol als het gaat om vernieuwing.

Programma’s voor sportbeleid
Gevoed door de richtinggevende uitspraken van de statencommissie Zorg Welzijn en Cultuur
gedaan op 8 december 2006 zijn er vijf programma’s voor sportbeleid opgesteld. Dit zijn de
programma’s:
1.

2.
3.

4.
5.

Programma sport en (sociale) gezondheid, waaronder bewegingsstimulering, sport en
participatie (buurtgerichte aanpak) vallen en het verbeteren van de uitgangspositie van
kwetsbare groepen.
Programma fysieke infrastructuur, variërend van speelruimte in de wijken tot
investeringen in topaccommodaties met (inter)nationale allure.
Programma behoud & verrijking sportaanbod, waaronder de ondersteuning en vernieuwing
van sportverenigingen valt, maar ook de ongebonden sport en vrije tijdsbesteding een plek
heeft.
Programma Sporten & leren, leren sporten omvat de deelprogramma’s school en sport,
talentontwikkeling, maatschappelijke stages en sportopleidingen
Programma Sport betaalt zich terug: dit programma omvat promotie, de inzet van
topsporters voor de breedtesport en innovatie in de sport.

Varianten van sportbeleid
Met de inhoudelijke voeding vanuit de bovenstaande programma’s zijn 4 varianten ontwikkeld voor
het provinciale sportbeleid in 2008-2012. Hierbij zijn wederom de uitspraken van de commissie
Zorg Welzijn en Cultuur als leidraad gebruikt. Volledigheidshalve zijn er zaken bij die door een of
meerdere partijen lager zijn geprioriteerd. De varianten zijn oplopend qua ambitieniveau. Dit zijn
de volgende varianten:
1. Op de plaats rust: Deze variant omvat basale ondersteuning aan sportverenigingen en
kleinere gemeenten.
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2. Warmlopen: Deze variant biedt bovenop de basale ondersteuning van variant ‘op de plaats
rust’ de inzet van sport als middel om sociale doelen te bereiken.
3. Snelheid maken: In deze variant is naast de directe inzet van sport om sociale doelen te
bereiken ook een investering berekend om vernieuwingen en verbeteringen in de
breedtesport door te voeren. Dit betreft vernieuwing van de sportverenigingen, maar ook
investeringen op gebied van kleinschalige sportvoorzieningen als speelruimte in wijken en
efficiënter gebruik van bestaande sportaccommodaties.
4. Naar voren!: Deze vierde variant behelst een sterk ontwikkelingsgericht beleid op alle
facetten van sport. Dus zowel breedtesport als topsport. En zowel om sociale doelen te
bereiken, maar ook doelstellingen op gebied van naamsbekendheid en economie.
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Bijlage 3

Gemeentelijk sportbeleid

De gemeente Woudrichem heeft geen sportnota waar in haar sportbeleid is beschreven, wel is het
beleid deels vastgelegd in andere gemeentelijke verordeningen, namelijk in: de nota
volksgezondheid, de nota jeugd en onderwijs en de nota accommodatie beleid.
Nota Volksgezondheid
Om bewegen te stimuleren (en overgewicht tegen te gaan) zijn in de Nota Volksgezondheid 20082011 de volgende actiepunten benoemd:
• Aansluiten bij het jeugdsportfonds Brabant, waardoor kinderen van ouders met een laag
inkomen een financiële stimulans kunnen krijgen om te gaan sporten;
• Starten met het project KIDSsport om kinderen op basisscholen te stimuleren meer te gaan
bewegen;
• Continueren en waar mogelijk uitbreiden van preventieactiviteiten, met name via het
onderwijs (Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur) en stimuleren van sport en bewegen
(inrichting fysieke en sociale openbare ruimten en ontwikkeling van recreatie);
• Bij de uitvoering van periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO) extra aandacht geven aan
voeding en beweging;
• Bevorderen van beweging door ouderen via doelgerichte activiteiten;
• Meer bekendheid geven aan het activiteitenfonds voor minima.
Nota Jeugd en onderwijs
De nota jeugd en onderwijs 2010-2014 worden in de volgende actiepunten benoemd met
betrekking tot sport en bewegen:
• Sport en bewegen dient ingebed te worden in de dagelijkse praktijk van (basis)scholen;
• Een gezonde vrijetijdsbesteding beïnvloedt de ontwikkelingskansen van de jeugd en zorgt
voor sociale participatie en deelname aan de maatschappij. Om iedereen te kunnen laten
meedoen, moeten bestaande voorzieningen en activiteiten beter aansluiten op de wensen
van de jongeren, het aanbod verbreden en de deelname uitbreiden;
• Het bieden van voldoende “aantrekkelijke” openbare ruimte en ontmoetingsplekken, zoals
een voetbalveldje, basketbalpaal, skatebaan, etc. Een goed alternatief is het stimuleren van
deelname aan o.a. sportverenigingen, als sporter of als vrijwilliger;
• Speelvoorzieningen moeten een gevarieerd aanbod bieden van speelmogelijk-heden. Het
aanbod moet gericht zijn op de verschillende doelgroep binnen de jeugd;
• Deelname aan de impuls combinatiefuncties brede school;
• Voortzetten tweejaarlijks project Sport-Art;
• Voortzetten schoolzwemmen als onderdeel van het bewegingsonderwijs.
Nota accommodatiebeleid
Om te kunnen zorg dragen voor de aanwezigheid van kwalitatief en kwantitatief goede
voorzieningen voor georganiseerde en organiseerde sportbeoefening in de gemeente Woudrichem
worden in de Nota accommodatiebeleid 2008 de volgende actiepunten benoemd:
• Het behouden van een overdekt zwembad in het Land van Heusden en Altena;
• Het behouden van een sporthal binnen de gemeentegrenzen;
• Voldoende accommodaties voor plaatselijke binnensportverenigingen;
• Voldoende accommodaties voor buitensporten;
• Bij nieuwbouw van accommodaties zullen de richtlijnen van NOC*NSF worden
aangehouden;
• De sportvoorzieningen voor iedereen betaalbaar houden.
Nota Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
In de Nota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn een aantal doelstellingen en ambities
opgenomen die aansluiten bij de doelstellingen die de gemeente Woudrichem heeft ten aanzien van
het nieuwe sportbeleid. Deze zijn:
• De gemeente stimuleert de aanwezigheid van sociale netwerken, zoals sportverenigingen;
• Behoud van het bestaande (sport)voorzieningenniveau;
• De gemeente ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk, onder andere bij
sportverenigingen.
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Gezamenlijk verkeers- en vervoersplan Land van Heusden en Altena 2011
In het land van Heusden en Altena worden fietspaden voornamelijk gebruikt voor recreatief
gebruik en scholieren. Speer- c.q. actiepunten ten aanzien van het langzaam verkeer zijn:
• Aansluiting bij het Regionaal Fietsnetwerk GGA Breda (en de hierbij gestelde
kwaliteitseisen aan fietspaden).
• Op een aantal routes wordt niet voldaan aan de kwaliteitseisen. De gemeenten richten zich
op het verbeteren van de routes die veelvuldig door schoolgaande jeugd en recreatief
verkeer gebruikt worden. Prioriteit ligt bij de routes voor de schoolgaande jeugd.
• Verder is het van belang dat kinderen, ouderen en minder validen mobiel blijven. Daarom
is de toegankelijkheid van de openbare ruimte van belang. Dit wordt bereikt door
voorzieningen (zoals aanleg trottoirs en verlaagde trottoirbanden) mee te nemen bij
projecten van groot onderhoud.
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Bijlage 4

Overzicht sportfaciliteiten gemeente Woudrichem

Binnensportaccommodaties:
• Sportzaal’t Verlaat te Almkerk.
• Sportzaal ’t Rondeel te Woudrichem.
• Sporthal De Jager en zwembad De Kikvors te Giessen.
• Schietbaan van SC De Rommert te Andel.
Commerciële organisaties
• Fitnesscentrum Studio Actief te Giessen.
Buitensportaccommodaties:
Sportpark Almkerk:
Voetbalvereniging Almkerk: 2 voetbalvelden en 2 trainingsvelden
Korfbalvereniging ACKC: 2 velden
Tennisvereniging Almkerk: 4 kunstgrasbanen.
Paardenvereniging Emmickhoven
Sportpark Andel:
Voetbalvereniging Sparta ’30: 2 voetbalvelden en 1 trainingsveld.
Tennisvereniging Altena: 6 tennisbanen
Sportpark Giessen
Voetbalvereniging Giessen: 2 voetbalvelden en 1 trainingsveld
Sportpark Rijswijk
Voetbalvereniging Rijswijkse Boys: 2 voetbalvelden en 1 trainingshoek.
Sportpark Woudrichem
Voetbalvereniging Woudrichem: 2 voetbalvelden en 2 trainingsvelden
Tennisvereniging Woudrichem: 4 kunstgrasbanen
Golfpark Almkreek te Almkerk
Het golfpark heeft een 18 holes baan, een 9 holes pitch en putt baan.
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Bijlage 5

Overzicht kosten binnen- en buitensportverenigingen

Sportverenigingen en
binnensportaccommodaties

Jaarlijkse
subsidie

Jaarlijkse
onderhoudsbijdrage

Jaarlijkse
kapitaallasten

Gemiddelde
bijdrage
onderhoud
komende 10
jaar
€ 35.000 :
renovatie
sportvelden

Voetbal en korfbal

€ 7.400

€ 25.500

€ 25.500

Tennis
Totaal buitensport

€ 1.560
€ 8.960

€ 5.250
€ 30.750

€0
€ 25.500

€0
€ 35.000

Binnensportverenigingen
Zwembad De Kikvors

€ 38.550

€0

€0

€0

€ 203.000

€0

€0

€0

Sporthal De Jager
’t Rondeel
‘t Verlaat

€ 37.600
€0
€ 5.200

€0
€ 1.500
€ 8.000

€0
€ 40.875
€ 12.400

€0
€ 22.200
€ 20.700

Totaal binnensport

€ 284.350

€ 9.500

€ 53.275

€ 42.900

Bijzonderheden

I.k.v. privatisering zijn
kleedaccommodaties in
1x af-geschreven.
Jaarlasten zo’n € 40.000.

Van 2005 t/m 2009 is
bijna € 600.000 aan
incidentele middelen
ingezet voor de
instandhouding van het
zwembad.

Na renovatie in 2011
wordt de subsidie op € 0
gezet.

Toelichting:
• Omdat ’t Rondeel en ’t Verlaat zowel een sociaal culturele functie als sportfunctie heeft, zijn
de subsidielasten en kapitaallasten maar voor 50% aan de sportfunctie toegekend.
• In ’t Verlaat en in De Jager maakt het basisonderwijs 20% van de beschikbare tijd gebruik
van de sportzaal c.q. sporthal. In ’t Rondeel is dit 25%. Ook dit is verrekend in bovenstaand
overzicht.
• De gemiddelde bijdrage onderhoud de komende 10 jaar is het daadwerkelijke geplande
onderhoud voor het sportgedeelte van ‘t Rondeel en ’t Verlaat conform de laatste meerjaren
onderhoudsprogramma’s.
• De jaarlijkse subsidie voor ’t Verlaat zal met ingang van 2012 naar 0 gaan.
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Bijlage 6

Overzicht aantal leden sportverenigingen gemeente
Woudrichem

Verenigingen
Voetbal en korfbal
Tennis
ARR
Binnensportverenigingen

Totaal aantal
leden
1625
588
193
1079

Aantal
jeugdleden
880
154
5
593

Aantal
seniorenleden
745
434
188
486

Toelichting:
• De leden van ACKC zijn ook bij de binnensportverenigingen meegeteld, omdat ACKC zowel
een buiten- als binnensportvereniging is.
• Bij de binnensportverenigingen zijn alle Woudrichemse binnensportverengingen
meegenomen die gebruik maken van gemeentelijke binnensportaccommodaties, met
uitzondering van damvereniging Denk en Zet en judovereniging Jaguar. Hiervan zijn geen
ledenaantallen bekend.
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Bijlage 7

Overzicht budgetten sport

In deze bijlage volgt een overzicht van alle budgetten voor sport en bewegen van de gemeente
Woudrichem in de begroting 2011.
Omschrijving
Subsidie binnensportverenigingen

2011
€ 38.525

2012
€ 38.525

2013
€ 38.525

2014
€ 38.525

Subsidie buitensportverenigingen

€ 8.960

€ 8.960

€ 8.960

€ 8.960

Onderhoudsbijdrage buitensportverenigingen

€ 30.750

€ 30.750

€ 30.750

€ 30.750

€ 203.000

€ 203.000

€ 203.000

€ 203.000

Subsidie sporthal De Jager

€ 47.000

€ 47.000

€ 47.000

€ 47.000

Subsidie ’t Verlaat

€ 14.000

€0

€0

€0

Onderhoud ’t Verlaat

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 15.000

€0

€0

€0

Jeugdsportfonds

€ 5.605

€ 5.605

€ 5.605

€ 5.605

Schoolzwemmen

€ 25.300

€ 23.000

€ 23.000

€ 23.000

€ 4.700

€ 4.700

€ 4.700

€ 4.700

Renovatie sportvelden

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Groot onderhoud ’t Verlaat

€ 72.000

€0

€0

€0

€ 0

€ 32.100

€ 6.400

€ 20.800

Subsidie zwembad De kikvors

Onderhoud ’t Rondeel
KidsSport

Sportraad

Groot onderhoud ’t Rondeel
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