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Inleiding
Het doel van het opstellen van een beleidsnota sport, is het stellen van kaders en het op
hoofdlijnen richting geven aan het sportbeleid in de gemeente Scheemda. Op basis van de
nota zal de koers voor het beleid en het stellen van prioriteiten worden aangegeven.
De nota is opgesteld volgens een vooraf vastgestelde indeling. Het doel hiervan is dat alle
gemeentelijke beleidsstukken op een uniforme manier opgesteld worden en hierdoor beter
leesbaar zijn.
De beleidsnota sport is onderverdeel in verschillende hoofdstukken en laat zich als volgt
lezen:
In hoofdstuk 1 “Inventarisatie” wordt het huidige beleid van het Rijk en de Provincie
toegelicht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het gemeentelijke beleid dat is
vastgesteld in de toekomstvisie Scheemda 2005-2010 en hier wordt een korte beschrijving
gegeven van de huidige activiteiten die de gemeente ontplooit op het gebied van sport.
In hoofdstuk 2 “analyse” is een sterkte en zwakte analyse gemaakt van het sportbeleid in de
gemeente Scheemda en worden de kansen en bedreigingen in beeld gebracht.
In hoofdstuk 3 “visie” wordt de visie van de gemeente Scheemda op een aantal onderwerpen
aan de orde gebracht. De toekomstvisie; “van parel tot groeibriljant 2015” is hierbij als
uitgangspunt gehanteerd. De nadruk wordt in deze visie gelegd op het maarschappelijke
karakter van sport en de relatie van sport ten opzichte van andere beleidsterreinen, het
doelgroepenbeleid, sportondersteuning en sportstimulering.
In hoofdstuk 4 is de missie van de gemeente Scheemda te lezen en in Hoofdstuk 5:
“Algemene en Concrete” doelen worden de doelstellingen van de gemeente Scheemda
opgesomd.
In hoofdstuk 6 “strategie” wordt beschreven hoe de opgestelde doelen daadwerkelijk bereikt
kunnen worden.
In hoofdstuk 7 is de planning van de uitvoering van de beleidsnota weergegeven in
tabelvorm en tenslotte staat in hoofdstuk 8 in het kort beschreven hoe de evaluatie zal
plaatsvinden.
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1

Inventarisatie

Hoewel iedereen 'weet' wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een
eensluidende definitie te geven. De term evolueert continu om nieuwe activiteiten die men
als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Sporten zijn meestal activiteiten gebaseerd
op fysieke beweging gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid, behendigheid
en denkvermogen.1 Het gemeentelijke sportbeleid wordt afgeleid van het bestaande beleid
van het Rijk en de Provincie. Hieronder worden dan ook de kernpunten van deze
beleidsmakers opgesomd.
1.1
Rijksbeleid
Het ministerie van VWS heeft eind 2005 een nieuwe nota: “Tijd voor sport”– bewegen,
meedoen, presteren geschreven. De drie hoofdthema’s van deze nota zijn Gezond door
sport, Meedoen door sport en Sport aan de top. Sport is een steeds belangrijker element
in de maatschappij. Velen doen aan sport, zijn als vrijwilliger actief binnen een vereniging, of
zijn toeschouwers bij sportactiviteiten.
Sport is aantrekkelijk en van waarde, het biedt spelplezier, motiveert om te presteren en
combineert ontspanning met ontplooiing. Het zijn deze aan sport verbonden kwaliteiten die
maken dat sport ook een grote maatschappelijke waarde heeft. Sport vormt, geeft richting en
stimuleert. Sport bevordert een gezonde leefstijl, voorkomt ziekte, verhoogt de
arbeidsproductiviteit en de leerprestaties. Het draagt bij aan integratie van specifieke
groepen of individuen, het draagt bij aan sociale samenhang en geeft een zinvolle invulling
aan vrije tijd.2 Kortom het kabinet streeft naar het volgende:
Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport
wordt genoten.
Daarbij zijn de volgende doelen gekozen:
 Mensen gaan sporten en bewegen voor hun gezondheid
 Via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke
activiteiten
 Mensen gedragen zich sportief en respecteren (spel)regels
 De topsport in Nederland wordt bevorderd als symbool voor ambitie, als bron van
ontspanning en voor ons nationale imago in binnen en buitenland.
In een sportieve samenleving zoals het kabinet die nastreeft, doen meer mensen dan nu
regelmatig aan sport, een leven lang sporten is daarbij het ideaal.
Een van de instrumenten waarmee het Rijk probeert vorm te geven aan haar beleid is de
stimuleringsregeling Buurt Onderwijs Sport (BOS). Deze impuls heeft als doel, het
aanpakken van achterstanden op het gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding
en sport en bewegen bij jongeren tussen de 4 en 19 jaar.
1.2
Provinciaal Beleid
De provincie Groningen heeft een nieuwe beleidsnota opgesteld voor de periode 2007 tot en
met 2010. Het beleid van de provincie is gericht op alle leeftijden en legt de nadruk op
gezondheid. Gezondheidsrisico’s moeten getackeld worden door meer beweging, dit kan
alleen als ook iedereen toegang heeft tot sport en bewegen. De afgelopen jaren heeft de
provincie flink geïnvesteerd in de breedtesport, door samen met de 25 Groninger gemeenten
1
2

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
Nota Tijd voor Sport
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de Breedte Sport Impuls aan te vragen. Hiermee is het Huis voor de Sport opgericht en de
sportinfrastructuur, de ondersteuning van lokale verenigingen en de uitvoering van lokale
sportstimulerende projecten verbetert. De komende periode heeft de provincie de ambitie om
niet alleen het gevoerde beleid te prolongeren maar er ook een steviger impuls aan te geven.
Het doel van de provincie Groningen is: ‘elke Groninger moet op zijn eigen manier
voldoende kunnen sporten of bewegen’. Om dit doel te bereiken heeft de provincie vijf
speerpunten gekozen:
1. ondersteunen en stimuleren van gemeentelijke initiatieven die een relatie leggen
tussen Sport en Bewegen, Jeugd, Onderwijs en Buurt/wijk
2. Stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen
3. Stimuleren en ontwikkelen van talentontwikkeling
4. ondersteunen en stimuleren van oudereninitiatieven op het gebied van sport en
bewegen
5. ondersteunen van activiteiten of evenementen die direct bijdragen aan meer
deelname aan sport door niet-sporters.
Deze speerpunten zullen de komende jaren benadrukt worden.
1.3
Gemeentelijk beleid
In de toekomstvisie Scheemda 2005-2015 is het uitgangspunt dat sportbeoefening in eerste
instantie gericht is op eigen plezier en ontspanning. De activiteiten die door
sportverenigingen worden ontplooid kunnen dan ook worden aangemerkt als wenselijke
voorzieningen. Dit betekend dat de verenigingen een grote eigen verantwoordelijkheid
hebben, met name als het gaat om volwassen leden van een vereniging. Het principe van
het profijtbeginsel zal in deze leidend dienen te zijn..
Uit oogpunt van gezondheid, eigen ontwikkeling en ontplooiing van mensen, acht de
gemeente het van belang dat in principe iedere burger op een verantwoorde manier kan
deelnemen aan enige vorm van sportbeoefening. Naast gezondheidsaspecten en eigen
ontwikkeling is de sociale integratie van groepen in de samenleving daarbij een belangrijk
facet.
Vanuit de maatschappelijke waarde die sport heeft wil de gemeente sportbeoefening in het
algemeen bevorderen door voorwaarden te scheppen middels het in stand houden en waar
(financieel) mogelijk het ontwikkelen van sportaccommodaties. Hierbij geldt wel als
uitgangspunt dat een clustering van accommodaties vanuit beheertechnische en
economische overwegingen de voorkeur verdient. Clustervorming dient wel sociaal
acceptabel en economisch rendabel te zijn.
Jeugdsport valt onder het speerpuntenbeleid jeugd en jongeren en het lokaal
gezondheidsbeleid van de gemeente. De maatschappelijke waarde van sport biedt ook
kansen om een relatie te leggen naar het speerpunt kwetsbare groepen die zich in een
achterstand bevinden.
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1.3.1 Accommodaties en Verenigingen
De gemeente Scheemda is altijd vooruitstrevend geweest op het gebied van sport en
sportaccommodaties. Hierdoor is de spreiding van en het aantal sportvoorzieningen groot. In
bijlage één is een opsomming te vinden van de sportverenigingen en de subsidierelatie
tussen de vereniging en de gemeente. In bijlage twee is een overzicht te vinden van alle
sportaccommodaties in de gemeente Scheemda.
1.3.2 Subsidies
Naast een inventarisatie van het sportaanbod binnen de gemeente dient er ook een
inventarisatie gemaakt te worden ten aanzien van de inspanningen die de gemeente doet
om sport in stand te houden en te stimuleren. Het gaat hier voornamelijk om subsidierelaties
met de verenigingen met een eigen accommodatie, beheerders van accommodaties en
regionale instellingen als het Huis voor de Sport Groningen. Hieronder zullen de
belangrijkste subsidiestromen toegelicht worden.
Jeugdsportsubsidie
Jeugdsport valt onder het speerpuntenbeleid jeugd en jongeren en het lokaal
gezondheidsbeleid van de gemeente Scheemda. Het georganiseerd beoefenen van sport
levert onder andere een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van jeugd, niet alleen als het
gaat om gezondheidsaspecten maar zeker ook in het kader van de opvoedende waarde van
het in groepsverband sporten.
De gemeente Scheemda richt haar sportsubsidiebeleid voornamelijk op jeugdsport. Voor elk
jeugdlid van een in de gemeente gevestigde sportvereniging kan jeugdsportsubsidie
aangevraagd worden. De hoogte van het bedrag hangt samen met het feit of een vereniging
een binnen of buitensportvereniging is. Het doel van de jeugdsportsubsidie is het laag
houden van de contributie voor jeugdleden en op deze manier proberen zoveel mogelijk
jongeren te binden aan een sportvereniging.
Exploitatiesubsidie
De geprivatiseerde sportverenigingen ontvangen jaarlijks een subsidie om het onderhoud
dat, na de privatisering voor rekening van de vereniging is gekomen te compenseren. Deze
exploitatiesubsidie wordt jaarlijks in januari uitgekeerd, in de privatiseringsovereenkomst zijn
geen afspraken gemaakt over de verantwoording van de ontvangen subsidie.
Beheerders binnensportaccommodaties
Binnen de gemeente zijn drie binnensportaccommodaties, de Eextahal, Hamrikhal en het
MFC Kloosterholt waarvan het beheer is uitbesteed. De beheerders ontvangen jaarlijks een
vergoeding van de gemeente en leveren hiervoor tegenprestaties zoals omschreven in de
beheersovereenkomst.
Zwembad de Ringberg
Zwembad de Ringberg ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente voor exploitatie,
groot onderhoud en zwemonderwijs. Per 1 januari 2007 is de subsidie voor de Ringberg
opgehoogd met € 25.000 naar € 52.000. Ook investeringen dienen uit dit budget gefinancierd
te worden.
Sportdagen
In de begroting is een bedrag opgenomen voor het organiseren van de jaarlijkse
schoolsportdagen voor de basisscholen binnen de gemeente. De organiserende scholen
kunnen voor de organisatie hiervan met inachtneming van een subsidieplafond een
vergoeding ontvangen.
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1.3.3 overige subsidies
Activiteitensubsidies
De gemeente Scheemda heeft de mogelijkheid om subsidies uit te keren aan activiteiten die
worden ontplooid door burgers, verenigingen of instellingen. Ook sportverenigingen kunnen
wanneer ze activiteiten organiseren voor hun leden of buitenstaanders een beroep doen op
deze subsidie. De activiteitensubsidie is een welzijnssubsidie en niet een specifieke
sportsubsidie.
Haijo Dijkhuisfonds
De gemeente Scheemda heeft nog een aantal subsidiemogelijkheden, onder ander via het
Haijo Dijkhuisfonds. Dit fonds is ontstaan doordat de gemeente een nalatenschap heeft
ontvangen van dhr. Haijo Dijkhuis uit Nieuw-Scheemda, uit dit fonds worden jaarlijks
subsidies uitgekeerd die betrekking hebben op sportieve activiteiten voor de jeugd.
Huis voor de Sport Groningen
Het Huis voor de Sport Groningen heeft de afgelopen jaren in het kader van de Breedte
Sport Impuls een subsidie ontvangen van de gemeente. Hiervoor is er een sportconsulent
werkzaam geweest in de gemeente om verschillende taken te coördineren. Binnen de
huidige Buurt Onderwijs Sport (BOS)3 regeling vervult het Huis voor de Sport de komende
drie jaar weer een belangrijke coördinerende rol, afspraken hierover zijn vastgelegd in een
contract.
Onroerend Zaak Belasting (OZB) sportverenigingen
De verenigingen zijn na de privatisering eigenaar geworden van de opstallen op de
sportcomplexen hierdoor komt de OZB ook voor rekening van de vereniging, omdat dit een
zware last drukt op de begroting van de vereniging heeft de gemeenteraad in zijn
vergadering van 28 november 2002 het besluit genomen dat verenigingen worden
gecompenseerd voor dit gedeelte van de belastingen.

3

zie paragraaf 3.5.1
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2. Analyse
In dit hoofdstuk zal een analyse gemaakt worden van “sport” in de gemeente Scheemda. De
sterke en zwakke punten van het huidige beleid worden opgesomd. Daarnaast wordt
gekeken welke kansen en bedreigingen er zijn voor de sport in de gemeente. Bij sterkten en
zwakten wordt geredeneerd vanuit het product sport, bij de kansen en bedreigingen worden
externe (f)actoren meegenomen. Deze analyse wordt ook wel SWOT (Strenghts
Weaknesses Opportunities Threats) analyse genoemd.

2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.2

Sterke punten
Spreiding en kwantiteit van zowel voor binnen- als buitensportaccommodaties
Openluchtzwembad de Ringberg in de kern Scheemda
Lage verhuurtarieven gymzalen, hierdoor kunnen verenigingen tegen lage kosten
gebruik maken van de accommodaties.
Voldoende middelen voor inrichting accommodaties gebaseerd op een
meerjarenbegroting. (toestellen en sport en spelmateriaal)
Het op afstand zetten van het beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties
(Eextahal, Hamrikhal, MFC Kloosterholt)
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs (Groninger Sport Model)
Jeugdsport als speerpunt van het jeugd en jongeren en gezondheidsbeleid
Verschillende subsidiemogelijkheden
Stimuleren schoolzwemmen (doel is het behalen van een diploma en niet het
kennismaken met het zwemonderwijs)

Zwakke punten
1. Traditioneel aanbod van sporten, weinig vernieuwend, verenigingen zijn niet in staat
om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
2. Beperkte professionalisering, veroorzaakt door een tekort aan kader of specifieke
deskundigheid bij verenigingen.
3. Weinig aandacht voor sporten voor mensen met een beperking.
4. Ontbreken van samenwerking onderwijs, verenigingen, jongeren- ouderenwerk
5. Geen cijfers over sportdeelname, bezettingsgraad etc.
6. Ontbreken van grote sportevenementen
7. Passief subsidiebeleid, er is geen budget voor het ondersteunen van ideeën,
onvoldoende vrije middelen voor actieve sturing
8. Kwaliteit accommodaties, een aantal van de gymzalen zijn aan het eind van hun
levenscyclus (Westerlee, Oostwold, Midwolda, Nw. Scheemda)
9. Achterstallig onderhoud aan de geprivatiseerde sportparken.
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2.3

Kansen
1. Tijdelijke Stimuleringsregeling Buurt Onderwijs Sport
2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)*
3. Veel aandacht voor gezondheid
4. De opkomst van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Doordat afgestudeerde Pabo
studenten geen bevoegdheid meer hebben voor het geven van gymlessen in het
basisonderwijs,
staan
scholen
voor
de
keuze
om
vakleerkrachten
bewegingsonderwijs in te zetten. Hiermee wordt er een impuls gegeven aan de
kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
5. Jeugdsportfonds (Rijk), door middel van het jeugdsportfonds wordt een kans
geboden aan kinderen die graag willen sporten maar door (financiële)
omstandigheden dit niet kunnen betalen.
6. Provinciaal Sportaccommodatie Fonds 2007-2010 (renteloze leningen aan
sportverenigingen)
7. Groninger Sport Model (GSM), door middel van het GSM wordt getracht om de
kwaliteit en de kwantiteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren
8. Brede School, door de integratie van sport in de Brede School kunnen meer kinderen
deelnemen aan sport en is het mogelijk om de ontwikkelingskansen van kinderen te
vergroten.
9. Sport als middel, maatschappelijke betekenis van sport (als opvoeding,
vrijetijdsbesteding)
10. Vergrijzing, het sportaanbod zal moeten worden afgestemd op de wensen van de
steeds ouder wordende burger.
11. De Blauwestad, met het ontstaan van het Oldambtmeer zullen er nieuwe (water)
sportmogelijkheden ontstaan

*

Deze wet verplicht gemeenten burgers mogelijkheden te bieden om aan de samenleving deel te nemen.
Sport en bewegen kan beschouwd worden als een van de mogelijkheden om te participeren.

2.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bedreigingen
Individualisering, afname betrokkenheid bij een vereniging
Tekort aan vrijwilligers
Hoge onderhoudskosten voor verenigingen met een eigen accommodatie
Aflopen Breedte Sport
Impuls
en
hiermee het
aflopen
verenigingsondersteuning.
Complexe regelgeving voor verenigingen, legt druk op besturen
Hogere kwaliteitseisen van (bestuurs)leden van sportverenigingen
Hoge energielasten voor sportaccommodaties
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3. Visie
De toekomstvisie van de gemeente Scheemda is opgetekend in de beleidsnotitie: Van parel
tot groeibriljant 2015. In deze visie worden een aantal pijlers van het sportbeleid benadrukt.
Daarnaast zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld in het collegeprogramma en uit de
bovenstaande SWOT analyse kunnen ook conclusies getrokken worden die mede bepalend
zijn voor de visie van de gemeente Scheemda op het sportbeleid.
De volgende onderwerpen verdienen de komende jaren extra aandacht.
3.1
Maatschappelijke karakter van sport
Sportbeoefening is allang geen doel meer op zich. Hoewel mensen er individueel nog steeds
veel plezier en ontspanning aan ontlenen gaat het tegenwoordig om hele andere aspecten.
Gezondheid, eigen ontwikkeling, ontplooiing en sociale integratie, maar ook fysieke en
psychische vorming alsmede sociale en maatschappelijke participatie spelen hierin een rol.
Een ander belangrijk aspect is de rol van sport ten opzichte van de leefbaarheid in de
kernen. Zoals dit ook geldt voor verenigingen op andere terreinen heeft een sportclub een
bindend element in zich. De maatschappelijke invulling van sport wordt steeds belangrijker,
het algemeen belang is breed aangetoond. De aandacht voor sport zal de komende jaren
alleen maar toenemen.
3.2
Relatie sport en andere beleidsterreinen
Sport staat niet op zich, sport heeft raakvlakken met andere beleidsterreinen. In
onderstaande paragrafen wordt kort ingegaan op de relatie tussen sport en accommodaties,
jeugd en jongeren, onderwijs en gezondheid.
3.2.1 Accommodaties
Een van de uitgangspunten van het gemeentelijke welzijnsbeleid is het bevorderen van
sportbeoefening in het algemeen door voorwaarden te scheppen middels het in stand
houden en waar mogelijk het ontwikkelen van sportaccommodaties. De huidige
sportaccommodaties zijn sterk verspreid over de gemeente, elke kern heeft een
buitensportcomplex en op Nieuw-Scheemda – ’t Waar na kan ook in elke kern overdekt
gesport worden, daarnaast beschikken drie kernen over een tenniscomplex4.
De spreiding en kwantiteit van de gemeentelijke sportaccommodaties is een van de sterke
punten van het huidige beleid. De dorpsgebondenheid van een sportvereniging zie je
duidelijk terug in de spreiding van de sportaccommodaties. In de toekomstvisie wordt een
duidelijke link gelegd tussen de leefbaarheid in de kernen en het hebben van
sportaccommodaties. Het in stand houden en waar mogelijk ontwikkelen van accommodaties
is noodzakelijk. Wel zal clustering van accommodaties vanuit beheertechnische en
economische overwegingen de voorkeur verdienen.
Een aandachtspunt verdient de kwaliteit van de accommodaties, vele gebouwen zijn
verouderd en investeringen zijn noodzakelijk om de accommodaties beheersmatig op peil te
houden en te voldoen aan de wensen van de sporters. De voetbal- en tenniscomplexen in de
gemeente zijn in 1997 geprivatiseerd, de verenigingen zijn verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud van de sportcomplexen. De rol van de gemeente is het houden van toezicht
op dit alles en de investering in groot onderhoud. De laatste jaren komen er steeds meer

4

Hierbij zijn de commerciële sportondernemingen buiten beschouwing gelaten
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vragen vanuit de verenigingen om (financiële) ondersteuning bij het beheer en onderhoud
van de accommodaties.
Om het kwaliteitsniveau van de sportcomplexen in stand te houden dient het
accommodatiebeleid verder vormgegeven te worden. De evaluatie van de privatisering zal
hierbij aan de orde te komen en er moet nadruk gelegd worden op de controlerende taak van
de gemeente. In het kader van de herindeling is het verstandig om afstemming te zoeken
met de buurtgemeenten en de kwantiteit, kwaliteit en de verschillende beheersvormen van
de sportcomplexen onder de loep te nemen.
3.2.2 Jeugd en jongeren
Jeugdsport wordt genoemd als een van de speerpunten van het jeugd en jongeren- en het
lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Scheemda. Een tweetal doelen van het
jeugdbeleid zijn het zoveel mogelijk wegnemen van achterstandsituaties bij jongeren en het
meer betrekken van jongeren bij het maatschappelijk gebeuren. Sport is een middel dat
ertoe kan bijdragen om deze doelen te bereiken. Door de stimuleringssubsidie Buurt
Onderwijs Sport (BOS) wordt getracht het eerste doel, het wegnemen van
achterstandssituaties te bereiken5.
Het is belangrijk om de drempels om lid te worden van een sportvereniging zo laag mogelijk
te houden. Een van de middelen om de contributies voor jeugdleden bij sportverenigingen
laag te houden is de jeugdsportsubsidie. Of deze subsidie ook daadwerkelijk een stimulans
is voor jongeren om meer te gaan sporten is niet aangetoond.
Het betrekken van jongeren bij het maatschappelijk gebeuren kan door jongeren een actieve
rol te laten vervullen binnen de sportvereniging. Jongeren kunnen een belangrijke plaats
innemen door actief mee te denken en hun wensen duidelijk kenbaar te maken. Nog veel te
vaak hoor je dat de wensen van de jongeren niet aansluiten bij het (traditionele) beleid dat
gevoerd wordt binnen de verenigingsbesturen. Daarnaast kunnen jongeren een belangrijke
spil zijn bij de oplossing van de vrijwilligersproblematiek. Door middel van het leiden van een
team, het geven van training en het organiseren van activiteiten kunnen jongeren hun eigen
sterke kanten ontwikkelen en ontplooien. Het mes snijdt hier aan twee kanten.
Daarnaast is een duidelijke link te leggen naar het speelvoorzieningen beleid van de
gemeente. Speelvoorzieningen zijn voor kinderen een ideale plek om motorische, sociale en
creatieve vaardigheden aan te leren. Daarnaast bieden speelveldjes voor de oudere jeugd
een plek voor ontmoeting en recreatie.

3.2.3 Onderwijs
De school speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een sportieve leefstijl voor de
jeugd. Dit gebeurt bovendien in een omgeving waarbij verschil in talent of achtergrond er nog
niet toe doet. Om deze reden stimuleert het kabinet ook de samenwerking tussen school en
sportverenigingen. Onder meer door de Alliantie School en Sport wordt getracht om een
situatie te bereiken waarbij iedere leerling dagelijks binnen en buiten de schooluren op 90%
van alle scholen kan sporten. Scholen zouden hun sport- en beweegaanbod zo moeten
inrichten dat hun leerlingen de beweegnorm makkelijk kunnen halen. Dit bevordert de
gezondheid van leerlingen en leert de kinderen een bewuste gezonde levensstijl aan.
Op lokaal niveau is sinds 2003 gestart met het Groniner Sport Model (GSM). Dit model is
een integraal plan om alle Groningers aan te zetten tot een actieve en gezonde levensstijl.
In dit model is prioriteit gegeven aan de jeugd van vier tot twaalf jaar. Een van de doelen van
5

(zie paragraaf 3.5.1)
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het model is om het vak sport en beweging op de basisscholen weer in het lesrooster te
krijgen. Niet één of twee keer per week maar vijf keer per week. Op een viertal scholen in de
gemeente is dit model van start gegaan. Naar aanleiding van dit model zijn afspraken
gemaakt tussen het onderwijs en de gemeente over de inzet van de vakleerkracht binnen het
bewegingsonderwijs. Het aantal fte’s dat een vakleerkracht lesgeeft in de gemeente
Scheemda is sinds september 2006 uitgebreid met 0,5 fte naar 1,4 fte. In de toekomst wordt
getracht om te komen tot een totale inzet van 2,4 fte. Indien dit gerealiseerd wordt kunnen
alle basisschoolleerlingen vanaf groep drie minimaal twee keer per week les ontvangen van
een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Dit betekend een enorme kwaliteitsslag binnen het
bewegingsonderwijs. Dit is conform het collegeprogramma waarin staat dat het streven is om
op alle scholen in de gemeente Scheemda bewegingsonderwijs aan te bieden door een
vakleerkracht.
3.2.4 Gezondheid
De relatie tussen sport en gezondheid is voornamelijk gericht op het onderwerp overgewicht.
Overgewicht is een groeiend probleem in het welvarende deel van de wereld. In de provincie
Groningen is het aantal mensen met overgewicht sinds 1990 jaarlijks met 1% gegroeid. In
2006 heeft 51% van de volwassen Groninger bevolking overgewicht en bij één op de acht is
zelfs sprake van ernstig overgewicht. Verreweg de belangrijkste oorzaak waarom mensen te
dik worden is dat ze meer voedsel innemen dan ze opmaken.
Landelijk wordt meer en meer de nadruk gelegd op een gezonde en actieve levensstijl. Door
de vele campagnes gericht op het gezond eten en meer bewegen worden mensen zich
ervan bewust dat er een probleem is maar het leidt nog niet tot daadwerkelijke
gedragsveranderingen met betrekking tot de inname van voedsel. Uit de
gezondheidsenquête van 2006 blijkt wel dat Groningers de afgelopen vier jaar meer zijn
gaan bewegen. Of dit direct het gevolg is van de campagnes en beweegprogramma’s is niet
aangetoond maar er wordt aangenomen dat het één wel met het ander te maken heeft.
Personen met overgewicht hebben vaak een minder goede conditie en bewegen daardoor
minder, hierdoor ontstaan functiestoornissen. Vele jaren later is de kans op het ontwikkelen
van ziekten verhoogd. Uit het gezondheidsprofiel Groningen 2006 blijkt dat overgewicht
vaker voorkomt bij personen met een laag opleidingsniveau. In de leeftijdscategorie 19-34 is
dit verschil duidelijk te zien 43% van de laagopgeleiden heeft overgewicht tegenover 28%
van de midden en hoog opgeleiden. Daarnaast is het aantal mensen met overgewicht in het
Oldambt 40% en het aantal mensen met ernstig overgewicht 18%. Dit is ver boven het
provinciale gemiddelde van 51%.
Het is niet noodzakelijk om de bewegingsarmoede direct te bestrijden door intensief te gaan
sporten. Matig intensieve activiteit, zoals wandelen, fietsen en tuinieren heeft een gunstig
effect op de gezondheid. Een richtlijn voor voldoende beweging is de Nederlandse norm
gezond bewegen. Deze richtlijn adviseert om minimaal een half uur per dag matig intensief
te bewegen. Minimaal vijf dagen per week en het liefst zes of zeven dagen per week.
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3.3
Doelgroepenbeleid
Een van de doelstellingen binnen het gemeentelijke welzijnsbeleid is dat iedere inwoner van
de gemeente bij hem of haar passende kansen krijgt om aan het maatschappelijk leven deel
te nemen en daardoor in staat wordt gesteld zijn of haar kwaliteit van het bestaan te
waarborgen en waar nodig en gewenst te verhogen. Een van de mogelijkheden om hieraan
bij te dragen is het extra onder de aandacht brengen van verschillende doelgroepen binnen
het gemeentelijke sportbeleid. De volgende drie doelgroepen zullen de komende jaren extra
aandacht verdienen: Jeugd van 12-19 jaar, mensen met een beperking en ouderen.
3.3.1 Jeugd
Jeugd neemt een belangrijk plaats in binnen het gemeentelijke sportbeleid. De jonge jeugd
(4-12) doet veel aan sport, daarentegen is de algemene tendens waarneembaar dat
jongeren in de categorie van 12 tot en met 19 jaar vaak afhaken bij een sportvereniging. Met
de BOS impuls wordt getracht om jongeren meer te laten sporten en bewegen. Belangrijk is
dat de nadruk niet gelegd wordt op de basisschoolleerlingen maar op de leerlingen van het
voortgezet onderwijs. De praktijk leert dat basisschoolleerlingen makkelijker te bereiken zijn,
scholen doen vaak mee aan klassikaal georganiseerde activiteiten en ook bij de
kennismakingslessen die jaarlijks worden gehouden is de jonge jeugd actiever dan de
oudere jeugd.
3.3.2 Mensen met een beperking
Sporters met een beperking kunnen vaak maar bij weinig reguliere sportverenigingen in de
buurt terecht en dan slechts voor een beperkt aantal sporten. Bovendien is het aantal
georganiseerde sporters met een beperking verhoudingsgewijs nog aan de lage kant6. Op
basis van nog te verzamelen cijfermateriaal zal in kaart worden gebracht hoe groot deze
doelgroep is in de gemeente Scheemda. Daarnaast is het noodzakelijke om te onderzoeken
welke wensen deze doelgroep heeft en welke beperkingen worden ervaren.
3.3.3 Ouderen
In de beleidsnota van de provincie Groningen wordt de vergrijzing als een punt van aandacht
genoemd. Naarmate de ouderen meer gaan sporten, ontstaat er een nieuwe groep sporters
met (vermoedelijk) andere wensen en behoeftes. Uit het gezondheidsprofiel Groningen 2006
blijkt dat ouderen wel meer zijn gaan sporten maar nog lang niet zo actief zijn als jongeren.
De provincie heeft als doel gesteld dat de sportdeelname onder 55-plussers in 2010 met
10% is gestegen. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met het Huis voor de Sport
Groningen en worden initiatieven gericht op sport en bewegen voor 55-plussers ondersteund
en gestimuleerd. De komende jaren zal het accent liggen op het in kaart brengen van de
wensen en behoeften van de oudere sporters en het sportaanbod hierop aanpassen.
3.3.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. Kort gezegd
verplicht deze wet gemeenten om burgers mogelijkheden te bieden om aan de samenleving
deel te nemen. Door middel van negen prestatievelden moet de gemeente maatschappelijke
participatie van burgers mogelijk maken. Sport en bewegen kan beschouwd worden als een
van de mogelijkheden om te participeren. Het aanbod van sport en bewegen zal
aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt moeten worden voor de doelgroepen die nu
drempels ervaren om aan sport en bewegen deel te nemen. Om goed beleid te kunnen
maken is het noodzakelijk om de wensen en verlangens van de doelgroep te kennen. Via
onderzoek kunnen deze gegevens verzameld worden, dit is een van de aandachtspunten in
het uitvoeringsbeleid.

6

Beleidsnota Tijd voor sport, ministerie van VWS 2005
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3.4
Sportondersteuning
Sport kan in verschillende vormen tot stand komen, dit kan georganiseerd door middel van
sportverenigingen of ongeorganiseerd. Hoewel beide vormen van sport voorkomen in de
samenleving, wordt de prioriteit in dit hoofdstuk gelegd bij de georganiseerde
sportbeoefening omdat de relatie tussen de gemeente en de georganiseerde sport groter is
dan die tussen de gemeente en de ongeorganiseerde sport.
De sportvereniging wordt in toenemende mate geconfronteerd met individualisering,
flexibilisering, toenemende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding en niet te vergeten een
complexe regelgeving. De bestuurder van een sportvereniging is vaak: werkgever,
organisator, horeca-uitbater, administrateur, eigenaar, huurder en verhuurder tegelijk. Al
deze taken maken het dat een bestuurder een echte duizendpoot moet zijn. Uit landelijke
cijfers blijkt dat juist deze bestuurders, technisch kader en overige vrijwilligers steeds
moeilijker te behouden of te vinden zijn voor een functie binnen de vereniging. Daarnaast
kampen veel verenigingen met een gebrek aan financiën waardoor verschillende
investeringen niet mogelijk zijn. Professionalisering zal de komende jaren het kernwoord zijn
binnen de sportvereniging.
De provincie heeft tijdens de Breedtesportimuls (BSI) de verenigingsondersteuning onder
gebracht bij het Huis voor de Sport. Deze impuls is per 31 december 2006 geëindigd en
hiermee is ook de verenigingsondersteuning gestopt. De provincie is met een nieuw voorstel
gekomen om de verenigingsondersteuning bij het Huis voor de Sport te continueren, hierbij
draagt de provincie € 0,25 per inwoner bij voor de komende vier jaar. Deze vorm van
ondersteuning is vooral gericht op het beantwoorden van (telefonische) hulpvragen en het
organiseren van cursussen. De ervaring leert dat de verenigingen voor kleine problemen wel
aankloppen bij het HvdS maar grote problemen vaak zelf oplossen. Daarnaast is de
verwachting dat de ondersteunende rol van de sportbonden groter zal worden. Bonden
krijgen de komende jaren namelijk extra geld om verenigingen structureel te ondersteunen.
Tenslotte is de verwachting dat de regietaak van de lokale overheid de komende jaren
steeds actiever zal worden ingevuld. Er is een tendens waarneembaar van “sturen op
afstand” naar “ingrijpen vanuit betrokkenheid”. De sturende taak wordt dan niet meer gezien
als het invullen van de randvoorwaarden, maar meer als het plegen van acties vanuit het
maatschappelijke belang. Het actief sturen op maatschappelijke doelen die de gemeente met
behulp van sport wil bereiken zal centraal staan.
3.5
Sportstimulering
Het stimuleren van inwoners om sport te bedrijven is mede gezien de maatschappelijke
waarde van sport een taak van de overheid. Dit betekend niet dat de gemeente een actieve
rol heeft in organiserende zin maar meer in de bekostiging van accommodaties, het in
rekening brengen van sociale tarieven en het verlenen van subsidies. De rol van de
gemeente is meer een regierol, het signaleren van kansen en bedreigingen, het onderling
afstemmen van verschillende beleidsterreinen en het vervolgens bij elkaar brengen van
partijen om zo gerichte activiteiten te kunnen ontplooien.
3.5.1 Buurt Onderwijs Sport (BOS)
De Buurt Onderwijs Sport impuls is een subsidie vanuit het ministerie met als doel het
verkleinen van achterstanden bij jeugdigen. Met deze subsidie wil de gemeente Scheemda
het sportbeleid intensiveren om hierdoor achterstanden bij jeugdigen tegen te gaan en de
samenwerking tussen de BOS partners structureel in te bedden. De subsidie is alleen
beschikbaar voor de kern Scheemda, de uitvoering van de BOS impuls is contractueel
vastgelegd en wordt gedaan door het Huis voor de Sport Groningen. De inzet van de
provincie binnen de BOS impuls is € 0.50 per inwoner.
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4. Missie
De gemeente Scheemda heeft als missie:
Sport is een doel op zich maar ook een middel om maatschappelijke problemen op te
lossen.
De hoofdtaak van het gemeentelijk sportbeleid is het scheppen van voorwaarden en
ondersteunen van initiatieven zodat burgers hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen
voor het organiseren van activiteiten.

5. Algemene en Concrete doelen
Gelet op de analyse, de visie en de missie zullen de volgende doelstellingen nagestreefd
worden. De doelstellingen zijn onderverdeeld in twee categorieën; algemeen en concreet.
Niet alle doelstellingen zijn SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en
tijdgebonden) te formuleren en worden daarom ondergebracht in de categorie algemene
doelstellingen. De SMART te formuleren doelstellingen worden ondergebracht in de
categorie concrete doelstellingen.
5.1
Algemene doelstellingen
De eerste twee doelstellingen zijn overgenomen van het ministerie van VWS uit de nota: Tijd
voor Sport.
1. Mensen gaan meer bewegen voor hun gezondheid
2. Via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke
activiteiten
3. Met behulp van de BOS impuls achterstanden bij jongeren in de kern Scheemda
wegnemen.
4. Een andere benadering van sport binnen het gemeentelijk beleid. De nadruk moet
liggen op de maatschappelijk waarde van sport en voorzieningen en niet op de
kosten.
5. Onderzoeken in hoeverre (tijdelijke) stimuleringsprojecten vanuit het Rijk structureel
ingebed kunnen worden in het gemeentelijk beleid.
6. Zorgdragen voor een aanvaardbaar kwalitatief en kwalitatief niveau van
sportvoorzieningen. In het licht van de herindeling is het verstandig de kwaliteit van
de huidige (sport)accommodaties te inventariseren en een visie neer te leggen op het
beheer, onderhoud en de clustering van accommodaties.
7. Instandhouden van verenigingsleven voor de sociale infrastructuur, in het
gemeentelijk beleid de nadruk leggen op verenigingsondersteuning
8. Doelgroepstimulering voor jeugd van 12-19 jaar, mensen met een beperking en 55plussers
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5.2

concrete doelstellingen
1. In samenwerking met het onderwijs te komen tot een uitbreiding van 2,4 fte voor de
inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs in 2010.
2. Structurele verzameling (monitoring) van sportgegevens in de gemeente.
3. Het in stand houden van de huidige manier van toekennen en het niveau van de
jeugdsportsubsidie.
4. Het aantal inwoners van de gemeente Scheemda met overgewicht te laten dalen tot
het provinciale gemiddelde van 51% in 2010
5. De samenwerking met het Huis voor de Sport Groningen ook na afloop van de BOS
impuls in stand houden.

6.

Strategie

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de opgestelde doelen bereikt worden.
Algemene doelstellingen
1. Het eerste doel zal vooral via de landelijke campagnes aandacht krijgen. Het moet tot
de burgers doordringen dat sport en bewegen belangrijk is voor de gezondheid.
2. Daarnaast ligt de nadruk op de ontmoeting door sport. De vereniging moet
aantrekkelijk gemaakt worden als ontmoetingsplek. Het is geen gemeentelijke taak
om hier in uitvoerende zin mee aan de slag te gaan. Het is verstandig om te
onderzoeken waarom mensen wel of geen lid zijn van een sportvereniging en welke
knelpunten verenigingen ervaren bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
3. Er zal meer ruimte gemaakt moeten worden binnen de begroting voor sport en
bewegen. De maatschappelijke waarde hiervan is in dit beleidsplan meerdere keren
aan de orde gesteld. Nieuwe initiatieven of activiteiten moeten gestimuleerd worden.
Daarnaast is het erg belangrijk om het kwaliteitsniveau van de bestaande
accommodaties op peil te houden. De accommodatie is namelijk het visitekaartje van
de vereniging. De gemeente moet haar controlerende taak op de uitvoering van het
onderhoud strikt uitoefenen.
4. Het Rijk heeft met de Breedte Sport Impuls en de Buurt Onderwijs Sport subsidie
gemeenten de gelegenheid gegeven om nieuwe initiatieven en sportieve activiteiten
te ontplooien. De ervaring leert dat wanneer deze regelingen stoppen ook de
activiteiten stoppen. Het nieuw opgezette beleid wordt hierdoor niet structureel
ingebed. In gezamenlijkheid met het Rijk, de provincie en de overige Groninger
gemeenten moet nagedacht worden over een structurele inbedding van deze
activiteiten.
5. De kwaliteit en kwantiteit van de accommodaties zal aan de orde gesteld worden in
het op te stellen accommodatiebeleidsplan.
6. De sportvereniging wordt gezien als een plek waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Om een vereniging draaiende te kunnen houden is een goed
functionerend bestuur noodzakelijk. De taken van een verenigingsbestuur worden
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steeds omvattender, hierdoor ontbreekt het sommige besturen aan specifieke kennis.
Omdat de maatschappelijke waarde van verenigingen breed aangetoond is, neemt
de gemeente hier haar verantwoordelijkheid in en biedt ondersteuning aan de
verenigingen. Hiervoor zal een overeenkomst aangegaan worden met het Huis voor
de Sport. Die zullen de verenigingsondersteuning uitvoeren voor de gemeente.
Daarnaast zullen de knelpunten die verenigingen ervaren duidelijk in beeld gebracht
moeten worden.
7. Doelgroepstimulering zal gedaan worden in samenwerking met verschillende
belangengroeperingen en de partners in het veld. Stichting de brug, het Huis voor de
Sport, de Stichting Welzijn Oldambt en de jeugd van de gemeente Scheemda zijn
hierin duidelijk gesprekspartners.

Concrete doelstellingen
1. Er zijn al meerdere gesprekken gevoerd met het onderwijs over de uitbreiding van de
vakleerkracht. De wens is om deze uitbreiding ook daadwerkelijk te realiseren.
Knelpunten zijn nog wel degelijk aanwezig, deze liggen voornamelijk in het gebrek
aan formatieruimte binnen het onderwijs en de capaciteit van en afstand tot de
sportaccommodaties.
2. Structurele verzameling van gegevens is noodzakelijk om de goed beeld van de
verenigingen, sportdeelname en wensen en behoeften van (potentiële) sporters te
krijgen. Wanneer dit structureel in beeld wordt gebracht is het eenvoudiger om in te
springen op veranderingen en het beleid te bepalen. Het is noodzakelijk om op
gestructureerde wijze gegevens te verzamelen en bij te houden.
3. De huidige manier van toekennen en het niveau van de jeugdsportsubsidie dient in
stand te worden gehouden.
4. Het is lastig om het aantal inwoners van de gemeente Scheemda met overgewicht te
laten dalen tot het provinciale gemiddelde. Dit zal meegenomen moeten worden in
het gemeentelijke gezondeheidsbeleid en in samenwerking met de GGD tot stand
worden gebracht. Er zal onderzocht moeten worden op welke manier dit probleem
aangepakt kan worden. Te denken valt hierbij aan campagnes, voorlichting,
projecten, activiteiten etc. Belangrijk hierbij dat het gericht is op alle inwoners van de
gemeente Scheemda met overgewicht, jong en oud. Samenwerking met de GGD is
hierbij noodzakelijk.
5. De BOS impuls is aangevraagd voor de kern Scheemda om hier achterstanden bij 4 19 jarigen weg te werken. De stuurgroep bestaande uit afgevaardigden van het
onderwijs, de sport en het jeugd en jongerenwerk proberen in samenwerking met de
gemeente te komen tot een geschikte aanpak om de achterstanden in de kern te
bestrijden. Een ander doel van deze samenwerking is een structurele samenwerking
tussen de partners (onderwijs, SWO, sportverenigingen en het HvdS) neer te zetten.
Waarbinnen sport en bewegen integraal wordt ingezet om achterstanden te
bestrijden.
6. Het Huis voor de Sport biedt een ondersteunende rol aan de gemeente, voornamelijk
bij de verenigingsondersteuning en het initiëren en ondersteunen van projecten. Er
zal een plan opgesteld moeten worden in hoeverre de relatie met het Huis voor de
sport ook na afloop van de BOS impuls gestalte kan krijgen.
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7.

Planning

Deze beleidsnotitie is leidraad voor het te voeren beleid tot de herindeling. Aan de
verschillende doelstellingen zal de komen periode gewerkt worden. De tijdsplanning is niet
voor alle doelen even strak weer te geven. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke
onderwerpen de komende periode aangepakt worden en wie hiervoor verantwoordelijk zijn.
De verschillende doelstellingen worden

Wat

Wanneer

Wie

Structurele verzameling van gegevens m.b.t. sport

2007-2010

Welzijn & externe partners

Uitbreiding vakleerkracht bewegingsonderwijs tot 2,4 fte.

2007-2010

Welzijn, HvdS, Onderwijs

In kaart brengen van de wensen en behoeften van de
verschillende doelgroepen in de sport

2007-2010

Welzijn & externe partner

Controlerende taak gemeente op onderhoud van verenigingen
aan de geprivatiseerde sportcomplexen (accommodaties en
velden/banen)
Mogelijkheden onderzoeken om overgewicht in de gemeente
tegen te gaan

2007-2010

Welzijn, VROM en externe
partner

2008-2010

Welzijn, GGD & eventueel
externe partners

Uitvoering BOS impuls

2007-2009

Welzijn, HvdS, Onderwijs
en SWO

Mogelijkheden onderzoeken voor structurele inbedding van
tijdelijk projecten (BSI, BOS) en het de mogelijkheden voor de
samenwerking met het Huis voor de Sport na afloop van BOS
impuls onderzoeken

2008-2009

Provincie, Welzijn en HvdS

8.

Evaluatie

Jaarlijks zal een korte evaluatie van het gevoerde beleid gehouden worden. Veranderende
inzichten of wetgeving komen hierbij aan de orde. Het college en de gemeenteraad zullen
hierover jaarlijks geïnformeerd worden.
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Bijlage 1:
Overzicht sportverenigingen en subsidierelatie met de Gemeente Scheemda
Vereniging

Subsidie
relatie gemeente

Scheemda
Tennisvereniging Ready
Tafeltennisvereniging Reflex
SC Scheemda
Badmintonclub The Shuttle
Badmintonclub DIO
Gymnastiekvereniging Kwiek Olympiados
Karatevereniging do Chikara
Turninstituut
Korfbalvereniging Korulos
Judovereniging Scheemda
Volleybalvereniging Set-Uppers
Majorette Prins Hendrik
Motor en autoclub Scheemda
Hengelsportvereniging HOG
IJsvereniging Oldambt
Bridgeclub Scheemda

Jeugdsport/Exploitatie
Jeugdsport
Jeugdsport/Exploitatie
Jeugdsport
Jeugdsport

Jeugdsport
Jeugdsport
Jeugdsport

Midwolda
Tennisvereniging Nieske Meppers
VV M.O.V.V.
Gymnastiekvereniging M.S.V.
Biljartclub Midwolda
Biljartclub Midwolda ‘79
Ijsvereniging Eigen kracht
Sjoelclub de Brikjes

Jeugdsport
Jeugdsport/Exploitatie
Jeugdsport

Nieuwolda
Tennisvereniging. T.I.O.D.
VV Nieuwolda
SV Oldambt
LR en PV Menterwolde Ruiters
Biljartvereniging BCNO
Biljartvereniging Carambole
Hengelsportvereniging
de Rietvoorn
Hengelclub Nooitgedacht
IJsvereniging Nieuwolda
Sjoelvereniging De Houten Brik

Jeugdsport/Exploitatie
Jeugdsport/Exploitatie
Jeugdsport
Jeugdsport

Heiligerlee
VV Heiligerlee
Gymnastiekvereniging A.G.H.
Damclub Heiligerlee
Dammen Heiligerlee
Hengelsportvereniging
de Snoekbaars
IJsvereniging Heiligerlee
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Oostwold
VV V.V.S.

Jeugdsport/Exploitatie

Vereniging

Subsidie
relatie gemeente

Biljartvereniging Oostwold
Gymnastiekvereniging O.S.V.
Biljartclub de Blauwe Knop
Schietsportvereniging Oostwold

Jeugdsport

Westerlee
VV Westerlee
Gymnastiekvereniging N.G.V.W.
Hengelclub Westerlee eo
Ijsvereniging Westerlee

Jeugdsport/Exploitatie
Jeugdsport

Nieuw-Scheemda – ‘t Waar
VV Oldambster Boys
Badmintonclub Stille Kracht
Biljartvereniging de Kromme Keu
Kaartvereniging

Jeugdsport/Exploitatie

Nw-Scheemda/ ‘t waar

Watersportvereniging Scheemder Verlaat
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Bijlage 2:
Overzicht sportaccommodaties in de Gemeente Scheemda

Accommodatie
Scheemda
Sporthal de Eextahal
Gymzaal Merelstraat
Gymzaal Torum
Sportpark d’ Oosterd
Tenniscomplex
IJsbaan Pelmolenlaan
Zwembad de Ringberg
Korfbalcomplex
Sportschool van Zal

Midwolda
Gymzaal A.M. Horalaan
Sportpark Midwolda
Tenniscomplex
IJsbaan Midwolda

Nieuwolda
Sportzaal Hamrikhal
Sportpark De Boskamp
Tenniscomplex
IJsbaan Nieuwolda
Manege Menterwolde Ruiters

Heiligerlee
MFC Kloosterholt
Sportpark De Hoogte
IJsbaan Heiligerlee

Oostwold
Gymzaal Beatrixstraat
Sportpark Oostwold
Paardensportcentrum Blauwe Stad
Schietbaan
Pitch en Putt Huninga’s Heem

Westerlee
Gymzaal Hoofdweg
Sportpark Koeperland
IJsbaan Westerlee

Nieuw-Scheemda – ‘t Waar
MFC (nog te realiseren)
Sportpark Nieuw Scheemda
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