November 2012
Gemeente Hof van Twente

Beleidsnotitie Sport
2014 - 2017

Beleidsnotitie Sport
“2014 - 2017”

Gemeente Hof van Twente
November 2012

Inhoudsopgave
Pagina | 1

November 2012
Gemeente Hof van Twente

Beleidsnotitie Sport
2014 - 2017

Voorwoord

1.

Inleiding.............................................................................................................. 4
1.1 Waarom deze notitie ......................................................................................... 4
1.2 Wat is onze doelstelling .................................................................................... 4
1.3 Leeswijzer......................................................................................................... 5

2.

Sport in de Hof nu.............................................................................................. 6
2.1 Situatie 2012..................................................................................................... 6
2.2 Veranderende rol van de overheid in de samenleving (Beleidskader Welzijn) . 6
2.3 Sport als verbindende factor ............................................................................. 7
2.4 Lokale en landelijke trends / ontwikkelingen in sport ......................................... 7
2.5 Regionale speerpunten in sport ........................................................................ 9

3.

Sport in de Hof periode 2014 - 2017 ................................................................10
3.1 Sport 2014 - 2017: Beleidskader Welzijn .........................................................10
3.2 Wat willen we bereiken ....................................................................................10
3.3 Hoe gaan we dat doen .....................................................................................11
3.4 Kansen en knelpunten .....................................................................................13

4.

Financiën...........................................................................................................14
4.1 Wat is er beschikbaar ......................................................................................14

5.

Literatuur...........................................................................................................15

Pagina | 2

November 2012
Gemeente Hof van Twente

Beleidsnotitie Sport
2014 - 2017

Voorwoord
Op 10 juli 2012 heeft de raad het Beleidskader Welzijn vastgesteld. In deze nota zijn de
kaders gesteld voor het Sportbeleid voor de periode 2014-2017. De visie en ambities op
het gebied van Sport zijn hierin vastgelegd en vertaald naar uitgangspunten voor het
nieuwe beleid. In het beleidskader welzijn is ervoor gekozen de groep tot 18 jaar tot
specifieke doelgroep te benoemen. Wij willen extra aandacht voor de jeugd tot 18 jaar.
Hierbij wordt de jeugd een zo goed mogelijke ontwikkelingskans geboden met een
volledig en zeer breed aanbod op de terreinen sport, cultuur en kunst.
De basis voor het toekomstig welzijnswerk op sportgebied is hiermee gelegd.
Voor u ligt de Beleidsnotitie Sport. Deze notitie beschrijft hoe de verdere invulling op dit
gebied wordt vormgegeven. Deze notitie bouwt voort op het Beleidskader en heeft als
doel om inzichtelijk te maken hoe wij de visie en ambities daaruit vertalen in concrete
acties. Evenals het Beleidskader Welzijn is deze notitie aan vertegenwoordigers van
organisaties en verenigingen die in Hof van Twente op het gebied van Sport actief zijn
voor inspraak voorgelegd.
Het accent voor Sport ligt op vitale sportverenigingen. Onze inzet is dan ook om te komen
tot sportverenigingen die midden in de samenleving staan met een positieve invloed op de
leefbaarheid van een wijk, dorp of stad. In deze notitie wordt onder meer ingegaan op het
‘waarom’ hiertoe gekomen is, wat onze ‘doelstellingen’ zijn, wat de ‘rol’ van de gemeente
is en ‘waarvoor’ zij staat. Met deze notitie denken wij een goed toekomstgericht antwoord
te hebben op het beleidsterrein Sport. Deze notitie geef een beeld hoe Sport er nu en in
de toekomst (2017) in Hof van Twente uit gaat zien.
Burgemeester en wethouders gemeente Hof van Twente
November 2012
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1. Inleiding
1.1

Waarom deze notitie

De gevoelde noodzaak om vernieuwing door te voeren, de vraag naar efficiëncy en
doelmatigheid en de werkelijkheid van minder beschikbare middelen, maken dat in de
organisatie van welzijn in Hof van Twente veranderingen doorgevoerd moeten worden.
Het college van b&w heeft daarvoor op 19 juni 2012 de nieuwe kadernota Welzijnsbeleid
vastgesteld. In deze nota is het beleidskader en de beleidsuitgangspunten voor het
welzijnsbeleid Hof van Twente voor de aankomende periode beschreven.
Het kader en de uitgangspunten omvatten de primaire welzijnstaak van onze gemeente
die omschreven hebben is als:
het streven naar een samenleving waarin mensen optimale kansen krijgen om zich te
ontwikkelen en te ontplooien, waarbij burgers zich op een waardevolle manier met elkaar
kunnen verbinden en waarbij wederkerigheid van toepassing is. Het versterken van de
kracht van de samenleving is een belangrijke doelstelling hierin.
Daarnaast zal het welzijnswerk moeten voldoen aan een tweeslag namelijk: enerzijds een
krachtige maatschappelijke samenleving maken en anderzijds de gespecialiseerde
ondersteuning bieden aan wie dat echt nodig heeft. Voor de verschillende
beleidsterreinen binnen welzijn is de kadernota hiermee richtinggevend.
Zo ook voor het Beleidsnotitie Sport wat nu voorligt. Daarnaast zijn er beleidsnotities
geschreven voor: zorg, cultuur en jeugd.
Het is onze uitdaging om het programma Sport zodanig in te richten dat deze optimaal
beantwoordt aan de in de kadernota genoemde tweeslag. Met het onderliggende
Beleidsnotitie Sport meent de gemeente een toekomstbestendig programma te kunnen
realiseren die betaalbaar is en blijft.
1.2

Wat is onze doelstelling

De nadruk ligt op de beoefening en ondersteuning van breedtesport, hieronder wordt
verstaan alle sport behalve topsport. Sport wordt ingezet om een positieve bijdrage te
leveren aan andere beleidsterreinen zoals gezondheidszorg. Bestrijding van overgewicht
en het terugbrengen van bewegingsachterstand spelen hierbij een rol.
Extra aandacht en ondersteuning gaat uit naar jeugd, ouderen en kwetsbaren. Gerichte
(jeugd) sportsubsidies en buurtsportcoaches zullen als instrument worden ingezet om
jeugd, ouderen en kwetsbaren meer te laten sporten en bewegen.
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Leeswijzer

Deze beleidsnotitie strekt zich uit over het beleidsterrein sport met uitzondering van de
sportaccommodaties. Deze worden in de beleidsnotitie accommodatiebeleid opgenomen.
In hoofdstuk 2 wordt een impressie gegeven van de huidige situatie. In hoofdstuk 3 is
aangegeven hoe het beleid vanaf 2014 wordt vormgegeven. Hoofdstuk 4 geeft zicht op de
beschikbare budgetten.
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2. Sport in de Hof nu
2.1

Situatie 2012

In de gemeente Hof van Twente is een ruim aanbod van zowel binnen- als buitensporten
waar door alle geledingen van de bevolking gesport wordt. Het beleidsterrein Sport richt
zich voor een groot deel op het onderhoud en beheer van sportaccommodaties. De
afgelopen periode zijn er kunstgrasvelden gerealiseerd bij diverse verenigingen. Er is een
nieuwe sporthal gebouwd in Bentelo en de sportzaal in Diepenheim is recent en de
sporthal in Goor wordt in 2013 gerenoveerd. Het zwembad in Delden is in 2011/2012
gerenoveerd en momenteel zitten we in de voorbereidingsfase van de (ver)nieuwbouw
van het zwembad in Markelo. Met provinciale middelen zijn kleine, openbaar
toegankelijke, kunstgrasvelden aangelegd in Bentelo en bij de voetbalverenigingen GFC
en Hector in Goor. De sportaccommodaties binnen de gemeente zijn op een goed niveau.
Daarnaast zijn in de afgelopen periode diverse incidentele acties op touw gezet om
kinderen meer bewust te laten worden van het nut en de noodzaak om meer te gaan
bewegen en gezond te eten, o.a. Hoffit (kennismaking met verschillende takken van sport)
en het verlenen van een éénmalige subsidie voor het verstrekken van fruit op school en
bij sportverenigingen.
Per april 2011 is de gemeente Hof van Twente aangesloten bij het Jeugdsportfonds
Overijssel. Intermediairs kunnen voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige
gezinnen aanvragen indienen. Doel is, dat intermediairs, zoals bijv. leerkrachten, de
betreffende kinderen bij het Jeugdfonds aanmelden, waarna onderzocht wordt of zij voor
een vergoeding in aanmerking kunnen komen.
2.2

Veranderende rol van de overheid in de samenleving (Beleidskader Welzijn)

Sportbeleid wordt in de gemeente Hof van Twente als onderdeel gezien van het
welzijnsbeleid. In het beleidskader welzijn is het nieuwe welzijnsbeleid, zoals dat zal
worden uitgewerkt, vorm gegeven. Het welzijnsbeleid kent twee kanten. Aan de ene kant
is dat om de ”civil society te maken tot een sterke, bepalende en initiatief tonende
maatschappelijke kracht en aan de andere kant is dat de gespecialiseerde ondersteuning
te bieden aan hen die het echt nodig hebben. De bijdrage van sport zal het meest liggen
op het gebied van “civil society”. Sport als onderdeel van een “civil society” zal bijdragen
aan de drie doelen van welzijnsbeleid:
• Vergroten zelfredzaamheid
• Vergroten maatschappelijke participatie
• Versterken kracht van de samenleving
Gemeente, burgers, professionals en organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk om
(de kwaliteit van) het welzijn te borgen. Dat brengt een nieuwe rol(verdeling) voor deze
partijen met zich mee. Voor het beleidsterrein sport ziet die rol(verdeling) er als volgt uit.
Burgers: Actief burgerschap wordt bevorderd door niet alleen individuele zelfredzaamheid
maar ook collectieve zelfredzaamheid te faciliteren. Voor sport betekent dit dat de
gemeente zal inzetten op facilitair niveau (bijv. accommodaties). Daarnaast zal de
gemeente inzetten op activiteiten die bijdragen tot de drie doelen van het welzijnsbeleid.
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Professionele organisaties worden gestimuleerd om activiteiten te ontwikkelen die
bijdragen aan deze doelen.
De gemeente heeft in het nieuwe welzijnsbeleid (en dus ook het sportbeleid) een
duidelijke regierol. Middelen worden ingezet op activiteiten die bijdragen aan het
vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en het versterken van de
kracht van de samenleving.
Er zal meer op samenwerking gestuurd worden tussen sportverenigingen en andere
maatschappelijke organisaties uit het maatschappelijk middenveld.
2.3

Sport als verbindende factor

De gemeente ziet sport als een verbindende factor in onze samenleving, omdat het
bijdraagt aan belangrijke doelen op het terrein van gezondheid, veiligheid, ontwikkeling
van wederzijds respect, integratie, maatschappelijke binding en excelleren van talent. De
gemeente wil de grote maatschappelijke waarde van de sport nog beter benutten. Sport
heeft bovenal een belangrijke intrinsieke waarde: het is leuk om te doen en om bij
betrokken te zijn als vrijwilliger of supporter.
2.4

Lokale en landelijke trends / ontwikkelingen in sport

Het beleidsterrein sport is continu in ontwikkeling. Dit wordt met name veroorzaakt door
de volgende ontwikkelingen die zich in onze maatschappij voordoen. Het is belangrijk
deze ontwikkelingen als achtergrond voor ons beleid te gebruiken.
In de toekomstvisie van gemeente Hof van Twente is in streefbeeld 3 opgenomen:
“Sportaccommodaties bestaan in 2030 binnen de verschillende kernen, waarbij omvang
en diversiteit aansluiten op de behoefte. Sportverenigingen zijn geleidelijk in de loop der
jaren per kern gefuseerd of maken gezamenlijk gebruik van accommodaties. Hoewel
gestimuleerd, zullen verenigingen hier geleidelijk aan zelf initiatieven toe hebben
genomen. Gebouwen worden multifunctioneel gebruikt. Unieke samenwerkingsvormen
zijn ontstaan op het gebied van onderwijs, sport en kinderopvang. Gebouwen en
speelvelden zijn duurzaam en worden in een groot aantal gevallen publiek-privaat
geëxploiteerd.
In 2030 heeft het verenigingsleven in alle kernen nog een zeker bestaansrecht. Het aantal
verenigingen is weliswaar teruggelopen, maar met name in de kleine kernen weten ze
nog altijd voldoende leden en vrijwilligers aan zich te binden. In een aantal gevallen zullen
daar ook fusies van kleinere verenigingen aan ten grondslag liggen. Sport, cultuur,
ouderenactiviteiten, muziek: veel van de traditionele vrijetijdsbesteding vindt nog altijd
plaats in de sociale omgeving van een plaatselijke vereniging. Inwoners zijn zich ervan
bewust dat zij zelf een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren door belangeloos als
vrijwilliger actief te zijn.
Het traditionele vrijwilligerswerk heeft in 2030 veranderingen ondergaan. Het heeft nieuwe
prikkels en impulsen gekregen door verweving met zorg, arbeidsreïntegratie, onderwijs
(maatschappelijke stages) en welzijnssubsidiëring. Dit leidt tot nieuwe tijdelijke of
structurele vormen van participatie en sociale cohesie.”
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Vergrijzing, ontgroening en krimp
De samenstelling van de bevolking zal behoorlijk veranderen door de toenemende
vergrijzing: het aantal 65-plussers in de bevolkingssamenstelling neemt sterk toe van 14%
in 2005 tot 22% in 2030, terwijl het aandeel jongeren licht 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 2020 de grootste leeftijdsgroep zijn. De sportdeelname is bij
basisschoolleerlingen het grootst. In de puberteit neemt de sportdeelname sterk af.
Daarna blijft deze tot 65 jaar constant. Rond de leeftijd van 70 jaar 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 beperkt, waardoor sport tijdelijk minder prioriteit heeft. In de gemeente
Hof van Twente is sprake van zowel toenemende vergrijzing als krimp. Dit zal leiden tot
een veranderend vraag en aanbod van sport, sportstimulering voor jeugd en meer
sportaanbod voor ouderen.
Overgewicht
Overgewicht ontstaat wanneer er sprake is van een slechte balans tussen energie-inname
en lichamelijke activiteit. Ongeveer de helft van alle volwassenen en één op de zes
kinderen in Nederland kampt met overgewicht of obesitas (=ernstig overgewicht). Bij
meisjes komt iets vaker obesitas voor dan bij jongens. Mensen met overgewicht of
obesitas hebben een verhoogde kans op tal van ziekten en chronische aandoeningen
zoals diabetes, kanker en psychische klachten. Te weinig beweging en een ongezond
voedingspatroon leidt tot overgewicht. Om vast te kunnen stellen of iemand voldoende
beweegt is een beweegnorm opgesteld. Deze houdt in dat een jongere iedere dag
tenminste één uur matig intensief moet bewegen. Volgens deze norm beweegt 81% van
de leerlingen van Hof van Twente te weinig. Aan een soepelere norm, meer dan 7 uur
matig intensieve beweging per week, voldoet echter 79% van de leerlingen
Individualisering
Onze maatschappij is in toenemende mate gericht op het individu, dat geldt ook voor de
sport. Sportbeoefenaars komen en gaan wanneer ze willen en maken een keuze uit alle
mogelijke sporten. Hierbij is steeds minder sprake van binding met een vereniging
waarvoor de sporter zich inzet en waarvoor hij, naast de beoefening van de sport, tijd
beschikbaar stelt. Sportaanbieders moeten hierop inspelen. Commerciële centra kunnen
makkelijker dan de traditionele verenigingen inspelen op de behoefte aan flexibele
sporttijden. Toch is er waarschijnlijk geen andere plaats waar zoveel mensen elkaar
ontmoeten als bij de sportverenigingen. Als sporter, maar ook als vrijwilliger.
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 in de toekomst nog
nauwelijks groei doormaken.
Omdat veel nieuwe trends een kortdurend karakter hebben, zullen individueel te
beoefenen takken van sport vaak eerder worden opgepakt door het particulier initiatief
(fitnesscentra) en niet door de georganiseerde sport.
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Landelijk beleidskader
Gelet op bovengenoemde trends, wordt landelijk (en provinciaal) ingezet op de volgende
speerpunten:
Bewegen en gezondheid:
De overheid wil mensen verleiden tot een actieve leefstijl, waarin
dagelijks bewegen de norm is. Beleidsonderdelen hierbij zijn bewegingsstimulering, sport
en participatie en het verbeteren van de uitgangspositie van kwetsbare groepen.
Sport voor iedereen: Als het sportaanbod beter aansluit op de vraag, kunnen 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 hierbij zijn het verbeteren van de sport
infrastructuur en het behoud en de verrijking van het sportaanbod.
2.5

Regionale speerpunten in sport

Binnen de regio Twente is er met betrekking tot Sport samenwerking op het gebied van:
- Topsportactiviteiten, (Triathlon Holten, FBK-games, Marathon Enschede, CSI
Geesteren en Military Boekelo)
- Topsportaccommodaties(IIPSA Almelo(topsporthal) en IJsbaan Twente te
Enschede)
- Regionaal Platform Sport, periodiek overleg zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau
- Aanleg van een regionaal netwerk mountainbikeroutes. Hierin is ook de route
rondom Twickel opgenomen.
- Aanleg van vele fiets- en wandelroutes in de regio.
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3. Sport in de Hof periode 2014 - 2017
3.1

Sport 2014 - 2017: Beleidskader Welzijn

Korte beschrijving
Er is vanuit het nieuwe welzijnsdenken een sterke tendens zichtbaar om sport steeds
meer in te zetten ten behoeve van andere beleidsterreinen om daar een positieve bijdrage
aan te verlenen. Het beleidsterrein sport heeft in Hof van Twente een sterke relatie met
het accommodatiebeleid (zwembaden in Delden en Markelo en de binnensport- en
buitensportaccommodaties in alle kernen). Het subsidie- en accommodatiebeleid zal, nog
meer als in het verleden, in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe
uitgangspunten van het welzijnsbeleid. Dit uit zich door extra aandacht te schenken aan
het accommodatiebeleid (nadruk op ontmoeting) en aan specifieke doelgroepen
(voorbeelden: jeugd, ouderen, gezondheid).
Het accommodatiebeleid (sport, sociaal cultureel, buurtschappen) wordt in een aparte
Beleidsnotitie nader uitgewerkt.
Sport algemeen
Verstrekking van specifieke subsidies voor gehandicaptensportverenigingen en de
herinvoering van de jeugdsportsubsidie, gericht ingezet voor specifieke activiteiten
(gezondheid, bewegingsachterstand, stimuleringsactiviteiten), is aangemerkt als een
basisvoorziening. In dit kader haakt de gemeente ook nadrukkelijk aan bij de nieuwe
landelijke regeling Sport en Bewegen in de Buurt. Een nieuwe stimuleringsmaatregel van
het Ministerie van V.W.S. (Volksgezondheid Welzijn en Sport) om met name jong en oud
tot meer beweging aan te zetten. Er is een aanvraag ingediend en gehonoreerd zodat met
ingang van 2012 deel kan worden genomen aan de regeling. Eind 2012 zal het
haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond.
3.2

Wat willen we bereiken

Doelen:
In 2017 willen we actieve sportverenigingen die midden in de samenleving staan met een
positieve invloed op de leefbaarheid van een wijk, dorp of stad. De vereniging draagt
daarin nadrukkelijk bij aan de drie doelen van welzijnsbeleid:
- Vergroten zelfredzaamheid;
- Vergroten maatschappelijke participatie;
- Versterken kracht van de samenleving.
Resultaten die moeten worden behaald:
- Sportverenigingen onderzoeken mogelijke samenwerking met andere
sportverenigingen en/of maatschappelijke instellingen;
- Sportverenigingen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in kernen en
buurtschappen;
- Kinderen in Hof van Twente komen in aanraking met meerdere sporten en zijn in de
gelegenheid hun talenten te ontwikkelen;
- Ouderen en kwetsbaren worden gestimuleerd om actief te gaan sporten en
bewegen om sociaal isolement tegen te gaan;
- Sportaccommodaties worden multi-functioneel ingezet binnen onze gemeente.
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Subsidies
Subsidies worden ingezet om de geformuleerde doelen, te behalen. Aanvragen voor
subsidies worden dan ook alleen gehonoreerd als de activiteiten die de aanvrager
ontwikkelt een bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke beleidsdoelen.
3.3

Hoe gaan we dat doen

Een sportvereniging heeft een bijzondere maatschappelijke functie. Sporten verbindt
immers mensen en bevordert een gezonde leefstijl. Zo heeft iedere sportvereniging in
meer of mindere mate een positieve invloed op de leefbaarheid van een wijk, dorp of stad.
Die invloed moet bij een ondernemende vereniging met hart voor haar omgeving niet
onderschat worden. Zo’n actieve vereniging staat midden in de samenleving en biedt een
grote meerwaarde.
Vitale Sportverenigingen
De gemeente Hof van Twente stimuleert de ontwikkeling van sportverenigingen tot
actieve, maatschappelijk betrokken ‘ondernemingen’ de zgn. Vitale Sportvereniging
(VSV). Door het aangaan van verbindingen met beleidsvelden als zorg,
arbeidsparticipatie, welzijn en onderwijs speelt een VSV een belangrijke rol in het
realiseren van maatschappelijke doelstellingen. De sportvereniging van de toekomst heeft
een brede rol als algemene voorziening en concentreert zich op meer dan alleen sport. Zo
versterkt de VSV de sociale samenhang in haar omgeving. Dit biedt goede
aanknopingspunten en maatschappelijke voordelen voor gemeenten en sociale partners,
maar ook grote (financiële voordelen) voor de sportvereniging zelf. Denk daarbij aan een
stijgend ledenaantal (contributie-inkomsten) en toenemende kantine-omzet, maar ook de
kans om hun eigen positie te versterken en doelen te realiseren.
Maatschappelijke voordelen:
- Verbinding van sport met de (instellingen in) haar omgeving;
- Mogelijkheden voor maatschappelijke stages, vrijwilligerskader en professionele
begeleiding van specifieke doelgroepen als risicojongeren;
- Mogelijkheid voor re-integratie van langdurig werklozen;
- Aandacht voor ouder-kind participatie;
- Mogelijkheid om in samenwerking met andere partners een multifunctionele
accommodatie te creëren.
Om te komen tot Vitale sportverenigingen willen wij verschillende middelen inzetten:
- Verenigingsondersteuning
Middels verenigingsondersteuning willen wij het functioneren van de
sportvereniging verbeteren. Verenigingsondersteuning zal zich richten op het
oplossen van knelpunten welke zich binnen een vereniging voordoen, maar ook op
brede problemen welke verenigingsoverstijgend zijn. Hiertoe kan ook een beroep
worden gedaan op het Bureau Vrijwilligerswerk;
- Sportstimulering
Wij willen middels de nog aan te stellen buurtsportcoaches diverse
sportstimuleringsprojecten coördineren. Het doel van deze projecten is om de
inwoners van de gemeente aan het sporten te krijgen en vervolgens structureel te
laten blijven sporten. De sportverenigingen hebben, door deel te nemen aan deze
projecten, de mogelijkheid nieuwe leden te werven;
- Subsidies
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Op dit moment wordt de besluitvorming voorbereid voor herijking van de
sportsubsidies. Voor het doelmatig inzetten van het beperkte beschikbare budget
voor sportsubsidies, wordt gekozen voor één subsidie, welke zich richt op de
ondersteuning van één specifiek vitaliteitsaspect binnen de vereniging, namelijk
het hebben van voldoende deskundig sporttechnisch kader. De subsidie draagt bij
aan de kosten voor sporttechnische opleiding van verenigingskader. Daarnaast
willen wij de subsidie nadrukkelijk gaan inzetten ten behoeve van specifieke
activiteiten ten behoeve van jongeren, ouderen en kwetsbaren binnen onze
samenleving. Voorwaarden rond het aanvragen, verlenen en verantwoorden zijn
opgenomen in de Algemene subsidieverordening en de daarop gebaseerde
beleidsregels.
Voorwaarden
Voor het aanbieden van sport zijn twee zaken voorwaardenscheppend, te weten de
accommodatie en het sporttechnisch kader.
- Sporttechnisch kader
Het hebben van voldoende en goed opgeleid sporttechnisch kader is één van de
grootste problemen voor de verenigingen. Investeren in de kwaliteit van kader is
bovendien een goede manier gebleken om meer kader aan te trekken, waarmee
ook kwantitatieve problemen opgelost kunnen worden. Goed opgeleid kader heeft
tevens een positieve uitwerking op de continuïteit van het ledenbestand.
- Sportaccommodaties
De afgelopen jaren zijn aanzienlijke investeringen gedaan in een nieuwe en het
vernieuwen van sportaccommodaties. Uit het oogpunt van doelmatige besteding
van gemeentelijke middelen is een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte
noodzakelijk. In de Beleidsnotitie Accommodatiebeleid zal hier nader op in worden
gegaan.
- Samenwerking
Een middel om te vitaliseren, waarvan de toepasbaarheid bij alle verenigingen zal
worden onderzocht, is samenwerking. Zorgvuldig en goed voorbereide bundeling
van krachten zal een verbetering bewerkstelligen van de financiële positie, het
beschikbare kader en beschikbare faciliteiten, wat de vitaliteit zal verbeteren.
Uitgangspunten
Het uitgangspunt bij het vitaliseren van de sportverenigingen is een zo efficiënt en
effectief mogelijke besteding van de beperkt beschikbare middelen. Dit betekent dat niet
alle verenigingen kunnen rekenen op dezelfde vormen van ondersteuning.
Instandhouding van een vereniging is geen doel op zich.
Naast de vitalisering van de sportverenigingen individueel, zal de vitaliteit per sporttak
verbeterd worden. Een sporttak is vitaal wanneer aan het totaal van beoefenaars van een
bepaalde sport, met optimaal gebruik van de beschikbare ruimte door een optimaal aantal
vitale verenigingen, een passend sportaanbod wordt aangeboden.
In dit kader zal ingezet zal worden op het samenvoegen van sportverenigingen.
Initiatieven van verenigingen om samen een (omni)vereniging te vormen worden
ondersteund door de gemeente. Nieuwe verenigingen worden gestimuleerd zich aan te
sluiten bij bestaande verenigingen.
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Proces
Om goed inzicht te krijgen in de vitaliteit van de sportverenigingen zal in de komende
periode onderzoek onder de sportverenigingen worden uitgevoerd. De sportverenigingen
zullen onder meer worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Tevens zal met de
sportverenigingen individueel worden gesproken over de vitaliteit en hoe die verder
ontwikkeld kan worden tot het gewenste c.q. vereiste niveau. Het vitaliseren van de
sportverenigingen in onze gemeente is een meerjarig traject
3.4

Kansen en knelpunten

Knelpunten:
De volgende knelpunten kunnen zich voordoen.
- Krimp:
De bevolkingsomvang neemt af, waarbij (met name voor de Hof van Twente) er
sprake is van een toename van het aantal ouderen (vergrijzing) en een afname
van het aantal jongeren. Dit zal leiden tot een verandering in vraag en aanbod van
sport. Door de sportstimulering voor ouderen te bevorderen, indien mogelijk met
inzet van buurtsportcoaches, zal getracht worden de ouderen langer aan het
sporten c.q. bewegen te houden. In het beleidsnotitie accommodatiebeleid zal
t.a.v. krimp met name gekeken worden naar een mogelijke andere invulling van de
accommodaties.
- Door afname van het aantal jongeren door krimp zullen verenigingen die zich met
name richten op de jeugd in de toekomst te maken krijgen met (extra) terugloop
van het aantal leden.
- Vrijwilligers:
Het aantal vrijwilligers wordt minder en er een verschuiving in de aard van het
vrijwillig kader optreedt. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals gezinssituaties
waarin beide partners actief deelnemen aan het arbeidsproces werkt het actief
bezigzijn als vrijwilliger binnen een vereniging tegen. Bij diverse verenigingen is
een stilstand en zelfs achteruitgang van vrijwilligers merkbaar. Dit geldt in het
bijzonder voor het werven van bestuurlijk en technisch kader.
- Nederland wordt drukker: Hiermee wordt het voor mensen steeds lastiger
op specifieke tijden gebruik te maken van het georganiseerde
sportaanbod. Gevolg is een toename van deelname aan individuele
sportactiviteiten.
Kansen:
- Buurtsportcoaches:
De buurtsportcoaches dienen sport- en beweegaanbod te realiseren door een
combinatie te maken tussen sport- en beweegaanbieders én een andere sector
zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en buitenschoolse
opvang/kinderopvang. Zij vervullen een brugfunctie tussen beide sectoren en
moeten op deze wijze bijdragen aan het daadwerkelijk realiseren van meer en
passend sport- en beweegaanbod in onze gemeente.
- Brede samenwerking tussen sportverenigingen:
Door intensieve samenwerking en eventueel samengaan van sportverenigingen
ontstaan sterkere (vitale) verenigingen.
- Dwarsverbanden realiseren met andere beleidsterreinen.

Pagina | 13

November 2012
Gemeente Hof van Twente

Beleidsnotitie Sport
2014 - 2017

4. Financiën
4.1

Wat is er beschikbaar

In het beleidskader Welzijn zijn voor 2014 t.o.v. 2012 de volgende bedragen opgenomen:
SPORT
Sport algemeen
Zwembaden
Binnensportaccommodaties
Buitensportaccommodaties

Bedrag
2012
€ 160.000
€ 1.407.000
€ 1.130.000
€ 726.000

Bedrag
2014
€ 218.000
€ 1.407.000
€ 1.130.000
€ 726.000

Totaal

€ 3.423.000

€ 3.481.000

De hierboven genoemde bedragen zijn in hoofdzaak ten behoeve van beheer en
instandhouding van sportaccommodaties. Voor sportstimulering hebben wij op dit moment
geen structurele subsidies beschikbaar. Met ingang van 2012 zijn de jeugdledensubsidies
afgeschaft dan wel worden afgebouwd. In het kader van de herijking subsidiebeleid 2014
is aangegeven dat er binnen het totaal beschikbare subsidiebudget een bedrag van
€ 58.000 weer beschikbaar moet komen voor stimuleringsmaatregelen ten behoeve van
(jeugd)sport. Onder “Sport algemeen” is dit bedrag meegenomen.
Voor gehandicaptensportverenigingen is een bedrag beschikbaar van in totaal € 12.937.
De verenigingen ontvangen een bedrag per gehandicapte sporter binnen hun vereniging.
In het kader van de regeling Sport en bewegen in de buurt zijn door het Rijk middelen
beschikbaar gesteld waarbij met behulp van co-financiering een invulling gegeven moet
worden aan de inzetbaarheid van buurtsportcoaches in onze gemeente.
De investeringssubsidie voor (sport)accommodaties zal nader worden toegelicht in de
Beleidsnotitie accommodatiebeleid.
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