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VOORWOORD

Wat doe je aan sport?
Wat doe je als je sport? Te veel om op te noemen. Het gaat langs het hele alfabet: van atletiek tot
zwemmen. En nog steeds ontstaan er regelmatig nieuwe takken van sport of sportvormen om je
conditie te trainen.
Ook de intensiteit waarin wordt gesport loopt uiteen van minder dan eens per week tot meerdere uren
per dag.
Waarom doe je aan sport? Het antwoord daarop is niet eenduidig:
• Ik doe aan sport omdat het leuk is lichamelijk actief te zijn
• Ik wil me fit blijven voelen
• Ik sport om slank te blijven (of: Om slanker te worden)
• Sporten is een leuke aanleiding om een aantal mensen te ontmoeten
• Ik bereid mij voor op de wintersport
• De dokter heeft mij aangeraden aan sport te gaan doen
• ……….
Waar doe je aan sport? Ook die vraag levert een veelheid aan verschillende antwoorden op, zoals:
• Bij de sportclub op het sportpark, in de zaal, in de sporthal, enz.
• In het zwembad
• Bij de sportschool
• Met een vriendenclubje huren wij een gymzaal
• Wandelend, fietsend of hardlopend op de openbare weg
• Op school
• Op het werk
• ………
Sport is een maatschappelijk fenomeen dat zeer veel mensen in de samenleving bezig houdt. Sport is
voor iedereen: jong en oud, vrouw en man, allochtoon en autochtoon, al dan niet gehandicapt. Als
actieve sporter, maar ook op andere wijze is men bij sport betrokken, bijvoorbeeld via de media, op de
tribune, langs de zijlijn, als chauffeur van het jeugdteam, als vrijwilliger bij de sportvereniging, enz.
Wat doet de gemeente aan sport?
De gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk dat veel inwoners aan sport doen.
Belangrijk omdat sport een goede vrije tijdsbesteding voor de inwoners is, de stad leefbaar maakt, de
sociale contacten en sociale cohesie bevordert, de gezondheid van de inwoners bevordert en de
beleving en de toepassing van normen en waarden verbetert.
De gemeente schept de nodige voorwaarden voor sportbeoefening en richt zich hierbij in hoofdzaak
op sportbeoefening in verenigingsverband. Dat doet zij door goede sportaccommodaties te realiseren,
in stand te houden en beschikbaar te stellen aan de gebruikers.
Aangezien sportverenigingen het in deze tijd erg moeilijk hebben besteedt de gemeente ook veel
aandacht aan de ondersteuning van de Vlaardingse sportverenigingen.
Voorts ondersteunt en organiseert de gemeente tal van activiteiten die er voor zorgen dat meer
mensen aan sport gaan doen. Schoolsporttoernooien, kennismakingsprogramma’s op scholen,
sportjongerenwerk en voorlichting aan allochtonen en gehandicapten zijn hiervan voorbeelden.
In deze beleidsnota sport 2005 – 2010 wordt uiteengezet op welke wijze de gemeente Vlaardingen de
komende jaren invulling wil geven aan het sportbeleid.
“Vlaardingen: een stad in beweging” geeft aan wat de gemeente doet om zoveel mogelijk inwoners te
laten bewegen en welke beweging in het gemeentelijk sportbeleid is voorgenomen voor de komende
jaren.

April 2005

Vlaardingen: Een stad in beweging (Versie 06-04-2005)

5

Vlaardingen: Een stad in beweging (Versie 06-04-2005)

6

1. INLEIDING
Sport als sociale ruggengraat
De sport in het algemeen en de sportvereniging in het bijzonder zijn sinds jaar en dag een
platform waarop maatschappelijke participatie in zijn volle breedte wordt geëtaleerd. Zij vormen
een belangrijke ‘sociale ruggengraat’ van de lokale samenleving, waar veel inwoners elkaar
ontmoeten en op die manier een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de Vlaardingse
samenleving. Vooral voor jongeren is dit van het grootste belang
Zeer veel burgers zijn bij sport betrokken. Naast de actieve deelname in de veelheid aan
mogelijkheden om sport te beoefenen zijn velen in bestuurlijke, organisatorische of
sporttechnische taken betrokken. Voorts is sport voor velen leuk om naar te kijken. Sport is
daarmee een belangrijke vrijetijdsbesteding waaraan veel plezier wordt beleefd.
Naast de intrinsieke waarden van sport (het primaire proces: een goede training, begeleiding,
etc.) heeft sport andere grote waarden in het kader van diverse maatschappelijke belangen,
waaronder:
• bevordering van lichamelijke en geestelijke gezondheid;
• individuele ontplooiing;
• sociale contacten en sociale waardering;
• beperking van het ziekteverzuim en verbetering van arbeidsprestaties;
• bevordering van maatschappelijke participatie en interactie en daarmee de sociale cohesie;
• bewustwording en toepassing van waarden en normen.
Positie van de sportvereniging
Van oudsher is de sportvereniging een zeer belangrijke aanbieder van sportmogelijkheden. Het
gegeven dat verenigingen de meeste taken uitvoeren met vrijwilligers, maakt dat sportbeoefening
relatief goedkoop is gebleven en daarmee toegankelijk voor vrijwel iedereen.
De sportverenigingen staan momenteel echter onder zware druk.
De nadelige gevolgen van bijvoorbeeld het proces van individualisering, dat zich uit in
consumptief gedrag van de leden, en de economische teruggang, zijn nadrukkelijk merkbaar
binnen de verenigingen. Verenigingen worden bovendien geconfronteerd met nieuwe en
complexe regelgeving op terreinen als milieu, arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid,
fiscaliteit, onderhouds- en beheerstaken, enz. Deze ontwikkelingen, maken het steeds moeilijker
voldoende vrijwilligers aan de vereniging te binden die bereid en in staat zijn de vereniging
draaiende te houden en verder uit te bouwen. Voorts wordt van sportverenigingen verwacht dat
zij kunnen concurreren met andere, vaak commerciële, sportaanbieders en met andere vormen
van vrije tijdsbesteding en dat zij hun organisatie en aanbod aanpassen aan maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals onze multiculturele samenleving en de vergrijzing van Vlaardingen.
Een en ander heeft tot gevolg dat verenigingen samenwerkingsverbanden of fusiepartners
zoeken en dat diverse verenigingen professionalisering hebben georganiseerd of in overweging
hebben voor taken die in het verleden door vrijwilligers werden uitgevoerd. Op deze wijze zien
veel verenigingen kans om hun organisatie en het sportaanbod zodanig vorm te geven dat zij hun
positie versterken. In veel gevallen betekent dit echter ook dat contributies en andere bijdragen
van de leden duurder worden.
Aanleiding
In opdracht van de gemeente werd een drietal externe onderzoeken uitgevoerd, waarvan de
rapportages in 2003 en 2004 beschikbaar kwamen, te weten:
• aan ISA-Sport is opgedragen de behoefte aan velden in kaart te brengen en een
onderhoudsplanning op te stellen;
• aan Minos & Twisk is opgedragen de behoefte aan opstallen bij veldsportaccommodaties in
kaart te brengen, voorzien van een investerings- en onderhoudsplan;
• aan Drijver & Partners is gevraagd in kaart te brengen welke geldstromen er zijn met
betrekking tot het gebruik (waaronder de sporttarieven), het beheer en het onderhoud van
sportaccommodaties.
De resultaten van deze onderzoeken kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarnaast vergt
een beschouwing over de financieringsstructuur van de sport een bredere benadering dan alleen
een financieel economische.
Dit is aanleiding geweest om, als opvolger van de “Notitie beleidsvoornemens sport en recreatie”
uit 1999, deze beleidsnota tot stand te brengen.
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Ten behoeve van deze nota werd voorts in 2004 een enquête uitgezet onder de Vlaardingse
sportverenigingen. Hierin werd gevraagd naar ledenbestand en de verwachte
ledentalontwikkeling, naar de kaderproblematiek, naar het contributieniveau en de verwachte
ontwikkeling daarin. Voorts werd gevraagd om in 2 items aan te geven wat van de gemeente de
komende jaren wordt verwacht.
Plaats van het sportbeleid in het gemeentelijk beleid
Richtinggevend voor het gemeentelijk sportbeleid zijn uitspraken in algemenere zin t.a.v. de visie
en het beleid. In diverse stukken van de gemeente zijn uitspraken neergelegd waarbinnen het
sportbeleid vorm moet worden gegeven.
In dit verband noemen wij (in chronologische volgorde):
• De Stadsvisie – Koers op 2020 (januari 2000)
• De Integrale welzijnsvisie ( december 2001)
• Het coalitieaccoord ( april 2002)
• De voorjaarsnota 2002 (juni 2002)
• De Perspectiefnota 2004 (juni 2004)
Dat sport door de gemeente sport een wezenlijk element wordt geacht in het kader van het
jeugdbeleid, de versterking van de sociale structuur, de verbetering van de maatschappelijke
participatie en het uitdragen en handhaven van normen en waarden blijkt hieruit onomstotelijk.
Activiteiten en organisaties die hieraan een positieve bijdrage leveren wil de gemeente belonen.
De gemeente wenst de fysieke structuur en omgeving te benutten om voorzieningen tot stand te
brengen en een bredere maatschappelijke functie te geven.
Er is gekozen voor sport in de wijk, waarbij de buurt waar mogelijk invloed heeft op de activiteiten
die er plaats vinden. Daarnaast wordt vorm gegeven aan een concentratie van stedelijke
sportvoorzieningen in de Broekpolder.
Onderwijsaccommodaties, waaronder gymnastieklokalen, moeten buiten de reguliere
schooltijden maatschappelijk worden benut. Van groot belang is dat openbare voorzieningen in
het algemeen en sportaccommodaties in het bijzonder voor iedereen toegankelijk zijn.
Onderzocht moet worden welke samenwerking met Schiedam en Maasluis zinvol en profijtelijk is.
Deze nota sportbeleid beweegt zich binnen de bovenvermelde visie en aanwijzingen.
Afbakening
De beleidsnota sport 2005-2010 is een gemeentelijke nota die richting geeft aan het sportbeleid
van de gemeente Vlaardingen. De nota laat zien op welke wijze de sport de gemeente
Vlaardingen de komende 5 jaren zal benaderen, ondersteunen en stimuleren.
Deze nota richt zich op het beleidsterrein sport en recreatiesport. Gelet op de breedte van dit
begrip is het van belang af te bakenen wat wel en wat niet in deze nota aan de orde komt:
• het begrip “sport” bakenen wij af bij fysieke sporten en denksporten, zoals deze landelijk door
NOC*NSF zijn erkend. De mens als feitelijke beoefenaar van sport staat hierbij voorop;
• min of meer sportieve recreatievormen die buiten georganiseerd verband plaats vinden, zoals
wandelen, lopen en fietsen worden in deze nota niet behandeld;
• activiteiten, al dan niet in verenigingsverband, welke niet landelijk zijn erkend als sportvorm,
zoals duivensport, hondensport, volkstuinieren, enz. rekenen wij niet tot het begrip “sport en
recreatiesport” en worden in deze nota dus niet behandeld;
• daar waar het gaat om openbare speelgelegenheid (speelplekken, trapveldjes,
basketbalveldjes, skatevoorzieningen, enz.) verwijzen wij naar de beleidsnota speelruimte.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de taak en missie van de gemeente bepaald.
Hieruit voortvloeiend gaan wij vervolgens uit van 3 programmalijnen:
• Accommodaties (hoofdstuk 3)
In dit hoofdstuk beschrijven wij de actuele ontwikkelingen t.a.v. sportaccommodaties en de
daaruit voortvloeiende activiteiten in de komende jaren. In paragraaf 3.2 stellen wij een aantal
specifieke beleidsaandachtspunten op accommodatiegebied aan de orde.
• Sportstimulering (hoofdstuk 4)
In dit hoofdstuk beschouwen wij de activiteiten die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en de
wijze waarop hieraan in de komende jaren invulling zal worden gegeven.
• Verenigingsondersteuning (hoofdstuk 5)
In dit hoofdstuk geven wij een beschouwing over de ontwikkelde activiteiten t.a.v.
verenigingsondersteuning en leggen accenten voor de komende jaren op samenwerking
tussen verenigingen en professionalisering.
In hoofdstuk 6 bespreken wij de mogelijkheden tot intergemeentelijke samenwerking op het
terrein van deze nota.
Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting van de speerpunten van beleid zoals die in de voorafgaande
hoofdstukken zijn beschreven.
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2. TAAK EN MISSIE VAN DE GEMEENTE VLAARDINGEN
De taak van de gemeente Vaardingen t.a.v. sport is voornamelijk het stimuleren van beweging uit
overwegingen van vrije tijdsbesteding, (volks)gezondheid en het stimuleren van sociale
verbanden.
Om sport in te kunnen zetten als ‘middel’ binnen andere gemeentelijke beleidsterreinen, dient de
sport zelf sterk genoeg te zijn. De primaire functie van sport is gelegen in het plezier dat mensen
eraan beleven (sport als ‘doel’). Een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod dat aansluit bij de
vraag en een sterke organisatorische sportinfrastructuur, bestaande uit vitale sportverenigingen
die gebruik maken van goede accommodaties, zijn hiervoor de eerste vereisten.
Vanuit het bovenstaande wordt de missie van het Vlaardingse sportbeleid als volgt omschreven:
Missie:
“De gemeente Vlaardingen wil dat de inwoners van Vlaardingen plezier en voldoening
beleven aan het beoefenen van sport. Sport levert hiermee een bijdrage aan de
(volks)gezondheid en aan de sociale verbanden in de samenleving.
De gemeente stimuleert dat alle Vlaardingers aan sportactiviteiten kunnen deelnemen. Het
in stand houden en verder ontwikkelen van een sterke sportinfrastructuur en een divers en
kwalitatief hoogwaardig sportaanbod, afgestemd op de vraag van de bevolking, is hiervoor
een vereiste.”
De regietaak binnen de sport vult de gemeente op een actieve, interveniërende wijze in. Dit
betekent: sturing geven op basis van weloverwogen keuzes en een inhoudelijk consistent beleid.
Hierbij moet worden vastgesteld dat sport over het algemeen wordt beoefend in autonome
organisaties met of zonder winstoogmerk. Duidelijk moet zijn dat de gemeente niet de intentie
heeft in deze autonomie te treden, tenzij het algemeen belang (bijvoorbeeld de openbare orde)
dit vereist. De gemeente acht juist het particulier initiatief (verenigingen, stichtingen, sportscholen,
professionele exploitanten van sportaccommodaties, enz.) van zeer grote waarde om
sportaanbod te creëren en in stand te houden. De gemeente stimuleert actief sportdeelname,
ondersteunt de sportverenigingen, ondersteunt activiteiten, brengt sportaccommodaties tot stand
en stelt voorwaarden bij het verstrekken van subsidies of bij het in gebruik geven van
overheidsvoorzieningen.
Op actieve wijze stimuleert de gemeente de samenwerking tussen de buurt, het onderwijs en de
sport, teneinde gezamenlijk te kunnen werken aan het oplossen van achterstanden en/of
overlast, met name gericht op jeugd.
Topsport achten wij een zaak
van particulier initiatief en
sponsors, waarin de gemeente
geen directe taak heeft.
Uiteraard volgt de gemeente met
belangstelling de sportprestaties
van Vlaardingers op nationaal
en internationaal niveau en
besteedt daar op gepaste wijze
aandacht aan.
Onder het begrip “topsport”
verstaan wij in dit verband
sportactiviteit (trainingen,
wedstrijden, enz.) die gericht is
op presteren op nationaal
topniveau en op internationaal
niveau.

Huldiging Edith Bosch: zilveren medaille Olympische Spelen 2004

Juist in een tijd waarin de gemeentelijke financiën ernstig onder druk staan is het van belang
duidelijkheid te scheppen in de beleidsuitgangspunten van de gemeente.
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3. ACCOMMODATIEBELEID
De belangrijkste bijdrage aan de sport, gemeten in geld, leveren gemeenten in Nederland van
oudsher op het gebied van realisering en beschikbaarstelling van sportaccommodaties, waardoor
gelegenheid wordt geboden tot sportbeoefening.
Ook in Vlaardingen is dat het geval, waarbij in veel gevallen de combinatie wordt gemaakt met
onderwijsvoorzieningen die voor sport worden gebruikt en omgekeerd. Gymnastieklokalen, die
primair bedoeld zijn voor het bewegingsonderwijs, worden buiten de schooltijden intensief
gebruikt door sportverenigingen. Vaak worden sporthallen en sportzalen in belangrijke mate
gefinancierd vanuit onderwijsmiddelen, omdat deze 3 of 2 gymnastieklokalen bevatten. De
sportvelden, die primair zijn bestemd voor de sportverenigingen worden tijdens schooluren weer
vaak benut voor het bewegingsonderwijs.
Op deze wijze is een diversiteit aan sportaccommodaties in de gemeente tot stand gekomen.
Het accommodatiebeleid van de gemeente Vlaardingen is er op gericht een adequate huisvesting
te bieden aan een groot aantal takken van sport. Zo veel als mogelijk wordt bij de plaatsbepaling
van sportaccommodaties en het ontwerp hiervan rekening gehouden met de
gebruiksmogelijkheden voor de buurt en voor het onderwijs. Enerzijds wordt hierdoor de
maatschappelijke waarde van sportaccommodaties optimaal benut, anderzijds worden de
voorzieningen hierdoor zo efficiënt mogelijk gebruikt.
In veel gevallen realiseert de gemeente zelf de voorzieningen. Waar mogelijk stimuleert de
gemeente particuliere initiatieven (verenigingen, stichtingen, enz.) om accommodaties tot stand
te brengen of te verbeteren, dan wel bestaande accommodaties in gebruik te nemen voor
sportactiviteiten.
Uiteraard is de medewerking van de gemeente gerelateerd aan de behoefte tot ondersteuning en
zal financiële ondersteuning zich in principe beperken tot sportaanbod zonder winstoogmerk.
Meer specifiek ondersteunt de Gemeente Vlaardingen initiatieven gericht op het introduceren van
een nieuwe tak van sport, waarbij behoefte, levensvatbaarheid en financiële potentie kan worden
aangetoond. Voor in Vlaardingen reeds bestaande takken van sport zal verwezen worden naar
verenigingen die reeds in de gemeente aanwezig zijn.
Het beleid van Vlaardingen is er op gericht zo economisch mogelijk om te gaan met de
beschikbare middelen. Onderwerpen als efficiënt accommodatiegebruik, privatisering en intensief
grondgebruik zijn hierbij nadrukkelijke aandachtspunten.
De gemeente wenst dit beleid binnen haalbare financiële kaders voort te zetten.
3.1 Ontwikkelingen op accommodatiegebied
In 2004 is veel aandacht besteed aan de beschrijving van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden aan de sportvelden. De door ISA-Sport opgestelde
onderhoudsplanning heeft hierbij als uitgangspunt gediend. Op basis van een uitgebreid bestek is
via een Europese aanbesteding dit werk meerjarig uitbesteed tot 2008, waarmee
kwaliteitsgaranties voor het onderhoud van de sportvelden zijn vastgelegd.
De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sportaccommodaties in Vlaardingen,
ingedeeld naar stedelijk gebied, zijn de navolgende:
Sportgordel Broekpolder
Als gevolg van de plannen in het kader van het project Westwijk 2005 heeft een reeks van
verplaatsingen van sportverenigingen plaats gevonden, veelal in combinatie met de aanleg van
nieuwe accommodatie. De sportgordel in het zuidelijke en oostelijke deel van de Broekpolder
heeft daarmee aan importantie gewonnen.
De bereikbaarheid van deze sportgordel zal nadrukkelijk worden verbeterd met de aan te leggen
fietsbrug over de Vaart vanuit Holy-zuidwest.
Inmiddels zijn in de Broekpolder door de gemeente, verenigingen en andere organisaties
gerealiseerd:
• 2 kunstgras hockeyvelden (Pollux),
• 8 voetbalvelden (Deltasport en Victoria’04),
• tenniscomplex (VLTC),
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•
•
•
•

•
•

een manege (Die Flardingha
Ruiters),
een jeu de boules accommodatie
met indoor en outdoor banen (JBC
Vlaardingen),
een atletiekaccommodatie (AV
Fortuna),
een sporthal annex fitnesscentrum
en tennisbanen De Polderpoort
(Stichting Polderpoort, voormalig
Vijfsluizen),
langs de Vaart een aantal
watersportvoorzieningen,
in de kop van de Broekpolder de
golfclub Broekpolder met een 18holes baan.

Manege Die Flardingha Ruiters

Accommodatieontwikkelingen in Holy
In de zomer van 2004 zijn 2 voetbalvelden van Zwaluwen omgezet tot kunstgrasvelden. Deze
voorziening was nodig om het trainingsveld van Zwaluwen aan de Korhoenlaan te kunnen
herbestemmen. Op dit veld zal een sporthal in combinatie met een schoolgebouw en 2 kunstgras
korfbalvelden worden gerealiseerd. Er wordt naar gestreefd het complex eind 2007 in gebruik te
kunnen nemen. De korfbalvereniging KVV Ridderhof zal dan haar accommodatie tussen de
Holysingel en de Willem de Zwijgerlaan kunnen verlaten om plaats te maken voor geplande
stedelijke ontwikkelingen in Holy-zuidwest.
Voorts zijn plannen ontwikkeld voor een nieuw clubgebouw voor de v.v. Zwaluwen, dat ook voor
leefbaarheids bevorderende buurt- en wijkactiviteiten zal worden gebruikt.
De voetbalvereniging Mozaïek is tijdelijk gevestigd op het voormalige sportpark van Fortuna aan
de Marathonweg. In het kader van de stedelijke ontwikkelingsplannen van het gebied langs de
Marathonweg moet de voetbalvereniging Mozaïek elders onderkomen vinden. Met de
voetbalvereniging Zwaluwen is overeenstemming bereikt over inwoning. De voetbalvereniging
Mozaïek zal op het complex van Zwaluwen gaan spelen. Hiertoe zal aanvullend een
kantineruimte door Mozaïek worden gerealiseerd, die tevens dienst gaat doen voor andere
activiteiten van de vereniging Mozaïek.
Aanvankelijk zou ook de handbalvereniging Hollandiaan aan de Korhoenlaan worden gevestigd,
teneinde op het terrein Amsterdamlaan/Churchillsingel woningbouw mogelijk te maken. Inmiddels
zijn fusiebesprekingen met de handbalvereniging WIK in een zo vergevorderd stadium dat ervan
mag worden uitgegaan dat Hollandiaan haar onderkomen zal vinden bij deze vereniging aan de
Claudius Civiluslaan.
Op bovenstaande wijze wordt voor de wijk Holy een multifunctioneel sportcomplex van
sportvelden voor voetbal en korfbal en een sporthal gerealiseerd, waarbij optimaal gebruik wordt
gemaakt van de beschikbare grond. De accommodatie zal een intensief gebruik kennen, waarbij
de sportvelden door zowel een zaterdag- als een zondagvereniging worden gebruikt. Voorts kan
een optimale combinatie van gebruik door sportverenigingen, onderwijs en buurt worden
gerealiseerd, waarbij ook de clubaccommodaties een belangrijke functie kunnen vervullen.
Accommodatieontwikkelingen in de Westwijk / Indische Buurt / Vettenoordsepolder
In de zomer van 2004 zijn 2 kunstgras korfbalvelden voor CKC Oranje Nassau gerealiseerd en
zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van 2 verharde handbalvelden voor HV WIK, die
in de eerste helft van 2005 gereed zullen zijn.
Zoals bij de ontwikkelingen in Holy al is aangegeven zal de HV Hollandiaan eveneens haar intrek
nemen bij de handbalvereniging WIK, nadat een fusie tussen beide verenigingen is gerealiseerd.
De bouw van een clubgebouw voor deze nieuwe fusievereniging is in voorbereiding
In het kader van de ontwikkelingen aan de Marathonweg moet ook de voetbalvereniging CION op
korte termijn haar accommodatie verlaten. Binnen de afgesproken financiële kaders zal CION
onderdak moeten vinden op een bestaand voetbalcomplex.
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Er zijn plannen voor een nieuwe behuizing van CION op het sportpark van DVO’32. Als CION
wordt ondergebracht bij DVO’32 is de ombouw van een grasveld naar kunstgras noodzakelijk. De
velden zouden anders te intensief worden bespeeld.
Het rapport van Drijver & Partners geeft aan dat het clubgebouw van DVO’32 aan renovatie toe
is. Wij hebben gepland in 2006 deze renovatie gestalte te geven.
Accommodatieontwikkelingen in het gebied Vlaardinger Ambacht / Babberspolder
In de zomer van 2004 is 1 grasveld van de voetbalvereniging VFC omgebouwd naar een
kunstgrasveld. Mede vanwege de sterke stijging van het aantal jeugdleden had de vereniging
geen mogelijkheden meer haar programma op het sportpark aan de Sportlaan af te werken. Met
de aanleg van een kunstgrasveld beschikt de vereniging weer over voldoende veldcapaciteit.
De herontwikkeling van de wijk Babberspolder-Oost heeft nadrukkelijke consequenties voor de
sportaccommodaties.
De daar aanwezige onderwijsvoorzieningen komen te vervallen. Voor het onderwijs zullen
daarom nieuwe voorzieningen, inclusief de gymnastieklokalen moeten worden gerealiseerd. De
mogelijkheden van de bouw van een sportzaal (dubbel gymnastieklokaal) worden in dat kader
onderzocht.
Eveneens vanwege de herontwikkeling van Babberspolder Oost zullen plannen moeten worden
ontwikkeld om een deel van het park ’t Nieuwelant voor de wijk beschikbaar te maken als
(sportieve) recreatieruimte. Herindeling van sportpark ‘t Nieuwelant zou hiervoor noodzakelijk
kunnen zijn. Om een efficiënte inrichting van dit sportpark te realiseren en het optimaal te laten
gebruiken zal een vergaande samenwerking en mogelijk een fusie tussen de gebruikmakende
verenigingen HSC en RK WIK noodzakelijk zijn, terwijl wordt onderzocht of de voetbalvereniging
HVO eveneens op dit sportpark haar onderkomen kan vinden.
Accommodatieontwikkelingen in het gebied Centrum / Oostwijk / VOPwijk

De verouderde recreatiehal in de Oosterstraat is de enige indoor sportaccommodatie in de
Oostwijk, die zowel voor bewegingsonderwijs als voor sportgebruik dienst doet. Dit pand krijgt
een andere bestemming. In voorbereiding is de realisering van een vervangende accommodatie
in het voormalige Van Doorenpand, dat dienst kan doen voor onderwijs-, sport- en
buurtactiviteiten.
In het kader van de ontwikkeling van de Rivierzone zal de evenementenhal De Lijnhal moeten
wijken. Wij staan op het standpunt dat het realiseren van een vervangende gelegenheid geen
overheidstaak is. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven om een dergelijke voorziening in
Vlaardingen of omgeving te ontwikkelen zullen wij van harte toejuichen.
Ook de spelhal De Baan zal moeten verdwijnen. Vervangingen voor deze accommodatie in de
vorm van een nieuwe sportzaal is thans in studie.
In het kader van de stedenbouwkundige ontwikkeling Buizengat wordt gezocht naar een
oplossing voor het vervallen van de tennisbanen in het Oranjepark.
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3.2 Belangrijke beleidsaandachtspunten op accommodatiegebied
Beleidsaandachtspunt accommodaties 1
Gymnastieklokalen, sporthallen of sportzalen?
Overdekte sportaccommodaties bieden ruimte aan het bewegingsonderwijs, sport- en andere
activiteiten.
Van oudsher zijn deze accommodaties gebouwd vanuit de onderwijsbehoefte. Eerst werden
alleen gymnastieklokalen gerealiseerd. Vanaf ca 1960 werden combinaties van meerdere
gymnastieklokalen gebouwd in de vorm van sporthallen (3 gymnastieklokalen) en sportzalen (2
gymnastieklokalen).
Met de komst van sporthallen en –zalen werden sporten als handbal, korfbal, zaalhockey en
zaalvoetbal mogelijk. Ook sporten als volleybal, badminton en basketbal kwamen verder tot
ontwikkeling, omdat de afmetingen (vloeroppervlak én hoogte) meer sporttechnische
mogelijkheden bieden, maar ook omdat men meer speelvelden ter beschikking kreeg, zodat de
vereniging zich beter kon ontplooien.
Nog steeds worden de mogelijkheden om indoor sportaccommodaties te realiseren in belangrijke
mate ingegeven door de onderwijsbehoefte. Vanuit de onderwijsfinanciering wordt immers een
belangrijk deel van de investering gedekt. Het is van belang vast te stellen welk type
accommodatie in de toekomst in Vlaardingen zal worden gerealiseerd.
Het gymnastieklokaal
De huidige minimale standaard maatvoering voor gymnastieklokalen is 12 X 21 X 5,5m.
Gebaseerd op hedendaagse pedagogische/didactische opvattingen, rekening houdend met de
huidige groepsgrootte van klassen, wordt gepleit voor een afmeting van 14 X 22 m. Gebruik van
de zaal in de breedte voor diverse spelvormen is bij deze afmeting beter mogelijk, terwijl een 4deling van de zaal mogelijk wordt, waardoor alle leerlingen actief kunnen zijn. Bovendien biedt
deze afmeting, zeker in combinatie met een zaalhoogte van 7m, volwaardige
gebruiksmogelijkheden voor volleybal en badminton.
Een zaal van 12 X 21 X 5,5m is voor balsporten en badminton niet geschikt voor
wedstrijdgebruik. Afhankelijk van het niveau kunnen voor wedstrijden 3 tot 6 tafeltennistafels
worden geplaatst.
Bij een afmeting van 14 X 22 X 7m is de zaal tevens geschikt voor 1 wedstrijdvolleybalveld en 1
wedstrijdbadmintonveld.
De sporthal
De sporthal kent een afmeting van minimaal 24 X 42 X 7 m en kan voorzien zijn van
scheidingswanden, zodat de zaalruimte in maximaal 3 gymnastieklokalen kan worden verdeeld.
De accommodatie is voorzien van minimaal 4 kleed- wascombinaties, minimaal 2
toestelbergingen en eventueel een kantine en een instructielokaal / vergaderzaal.
Voor onderwijsgebruik kennen sporthallen hun beperkingen en voorwaarden.
De middelste zaal mist vaste wanden en mist daardoor inrichtingsmogelijkheden en daarmee
gebruiksmogelijkheden. Bovendien zijn de gebruiksmogelijkheden van het middelste zaaldeel
beperkt, omdat vaste wanden van belang zijn voor o.m. baloefeningen.
Hiertegenover staat dat de flexibiliteit van de zalen onderwijskundige voordelen opleveren, vooral
t.b.v. voortgezet onderwijs waar bijv. 2 docenten aan twee groepen meerdere activiteiten
tegelijkertijd kunnen aanbieden. Daarnaast biedt een dergelijke hal veel mogelijkheden voor
(naschoolse) schoolsport en sportdagen.
Voor sportgebruik is de maatvoering van een sporthal gebaseerd op de grote indoor balsporten,
te weten handbal, korfbal, zaalhockey en zaalvoetbal. Voorts is een sporthal geschikt voor
sporten als volleybal (3 velden), badminton (7 velden), basketbal (1 wedstrijdveld, 2 à 3
oefenvelden)
De sportzaal
Een sportzaal (ook wel spelhal genaamd) is een dubbel gymnastieklokaal van ca. 24 X 28 m met
een hoogte van 7m. De zaal is voorzien van een scheidingswand, 4 kleed- wascombinaties, 2
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toestelbergingen en eventueel een kantine en een instructielokaal / vergaderzaal van bescheiden
afmeting. De zaal kan worden gescheiden tot 2 volwaardige gymnastieklokalen. Er kan voor
worden gekozen beide zaalinrichtingen gelijk te laten zijn of thematische accenten aan te
brengen.
De gebruikswaarde voor zowel onderwijs als voor sportgebruik is hoog en de ruimte is flexibel.
De nadelen voor het gebruik zijn beperkt ten opzichte van een sporthal. Alleen de nadelen van de
buitendelen van een sporthal, waarbij één wand van de ruimte een scheidingswand is, blijven
bestaan. De flexibiliteit van de ruimte biedt tal van voordelen.
De zaal is geschikt voor basketbal (1 wedstrijdveld, 2 oefenvelden), 3 à 4 badmintonvelden, 2
wedstrijdvolleybalvelden. De grote zaalsporten (handbal, hockey, korfbal en voetbal) kunnen niet
worden beoefend. Zij zijn aangewezen op sporthallen.
Gelet op de afmetingen en outillage van sportzalen zijn deze uitermate geschikt voor
wijkgebonden (sport) activiteiten en sportjongerenwerk, evenals voor de niet al te grote
sportverenigingen (volleybal, badminton, enz.). De zaalruimte is, mits hiertoe ingericht, zeer
geschikt voor het turnen, dat in gymnastieklokalen beperkingen ondervindt t.a.v. de ruimte voor
de opstelling van toestellen, aanlooplengtes en ruimte voor vrije oefening.
De keuze
Teneinde een maximaal maatschappelijk en economisch rendement te behalen uit
accommodaties is het aan te bevelen meervoudige zalen te realiseren in de vorm van een
sporthal, die 3 gymnastieklokalen herbergt of een sportzaal, die 2 gymnastiekzalen bevat.
Enerzijds biedt de grotere zaalafmeting meervoudige gebruiksmogelijkheden, wat het
maatschappelijke rendement ten goede komt, anderzijds is een combinatie van zalen efficiënter
en goedkoper te onderhouden en te beheren, wat de kwaliteit van de accommodatie waarborgt.
Vlaardingen beschikt thans over 3 sporthallen: 2 in sporthallen Westwijk en 1 in sportcomplex
Polderpoort. De realisering van een 4e sporthal aan de Korhoenlaan is in voorbereiding en zal
naar verwachting eind 2007 gereed zijn.
Als algemene planningsnorm (o.m. ISA-Sport) geldt één sporthal per ca. 25.000 inwoners. Deze
beperking vindt zijn oorzaak in het gegeven dat veel takken van sport geen behoefte hebben aan
een grote ruimte. Bij een te groot aantal sporthallen kan er dus eenvoudig leegstand van de
gehele hal of van zaaldelen ontstaan in de buitenschoolse uren, wat de exploitatieresultaten zal
beperken.
We kunnen dus vaststellen dat Vlaardingen met de realisering van een 4e sporthal in Holy aan de
Korhoenlaan voldoende is voorzien in dit type accommodatie.
Sportzalen kunnen in principe worden gerealiseerd indien deze, binnen de onderwijsnormen van
afstand tot het schoolgebouw, voorzien in de onderwijsbehoefte van 2 gymnastieklokalen. Indien
deze ook dienen voor sportgebruik buiten het onderwijs om, dan dient de inrichting hierop te zijn
aangepast en kan een kantine en/of bestuurskamer annex instructielokaal worden overwogen.
Een maximum voor het aantal sportzalen in Vlaardingen is dus niet te stellen. Spreiding van
accommodaties en (loop)afstanden voor het bewegingsonderwijs zijn belangrijke criteria.
Wij opteren voor de bouw van sportzalen in de toekomst als combinatie van 2 gymnastieklokalen.
Door- en toegankelijkheid voor gehandicapten
Wij zijn van mening dat de bestaande gymnastieklokalen en de te bouwen accommodaties dooren toegankelijk moeten zijn voor gehandicapten.
In nieuwbouwplannen zal dit element zijn van het programma van eisen. In bestaande
gymnastieklokalen zullen voorzieningen worden getroffen. In het meerjaren investeringsplan is
hiermee voor de komende jaren reeds rekening gehouden.

Beleidsuitgangspunt t.a.v. gymnastieklokalen/sportzalen/sporthallen:
Zo veel als mogelijk zal de behoefte aan gymnastieklokalen worden gecombineerd in de
realisering van sportzalen.
Traditionele gymnastieklokalen zullen alleen nog worden gerealiseerd als er geen
mogelijkheden tot combinatie van meerdere zalen aanwezig zijn.
Daar waar nodig zullen bestaande accommodaties toe- en doorgankelijk worden gemaakt
voor gehandicapten.
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Concreet betekent dit voor de komende jaren:
• In Babberspolder-Oost zullen de 2 benodigde gymnastieklokalen worden gecombineerd tot
één sportzaal (planning 2008).
• Ter vervanging van de spelhal De Baan aan de Lijnbaan zal een sportzaal in de nabije
omgeving worden gerealiseerd (planning 2006).
• In de Oosterstraat zal ter vervanging van de sportieve recreatiehal op de locatie van het Van
Doorenpand een zo groot mogelijk gymnastieklokaal worden gerealiseerd, aangezien daar de
ruimtelijke mogelijkheden tot de realisering van een sportzaal ontbreken (planning 2006).
• Planmatig zullen de bestaande gymnastieklokalen, indien nodig, door- en toegankelijk
worden gemaakt voor gehandicapten.

De Sportgordel van de Broekpolder is verrijkt met de Sporthal Polderpoort (foto Marcel Rozenberg)
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Beleidsaandachtspunt accommodaties 2
Natuurgrasvelden of kunstgrasvelden?
Veldsporten hebben altijd de beschikking gehad over natuurgrasvelden.
Natuurgrasvelden hebben echter grote beperkingen:
• Natuurgrasvelden kunnen slechts een beperkte bespeling verdragen, waardoor het aantal
teams per veld beperkt is. Veldsporten vergen hierdoor een groot ruimtebeslag.
• Er is een speelvrije zomerperiode van ca. 10 weken i.v.m. onderhoud noodzakelijk.
• Afgelastingen van trainingen en wedstrijden vanwege de conditie van de velden als gevolg
van de weersomstandigheden zijn geen uitzondering.
Voor deze problemen is in het verleden, vooral bij voetbal, gezocht naar oplossingen door het
grasveld extra stabiliteit te geven en de waterhuishouding te verbeteren. Deze velden,
zogenaamde WeTra-velden, zijn voor een groter aantal uren geschikt voor zowel trainingen als
wedstrijden en zijn beter bestand tegen zware regenval. Hierdoor kan het aantal voetbalvelden
worden beperkt.
In de meeste gevallen worden bij een WeTra-veld toeslagstoffen in de vorm van verticaal
ingebrachte kunststofvezels, lava, steenwol en vezelmaterialen toegepast. Hierdoor wordt de
stabiliteit van het natuurlijk gras ondersteund.
Bij deze velden handelt het nog steeds om een natuurproduct. De schade aan de grasplanten is
daarom nog steeds van doorslaggevende aard bij de beoordeling van het veld.
Ook in Vlaardingen is een aantal WeTra-velden aangelegd van verschillende producenten, met
wisselend resultaat. Het succes van een WeTra-veld wordt in belangrijke mate bepaald door de
kwaliteit van de ondergrond van het veld en door de discipline die door de vereniging wordt
opgebracht om tijdens trainingen de meest gevoelige delen (doelmonden, middencirkel en
strafschopgebieden) van het veld te ontzien.
Hoe het echter ook zij, ook een WeTra-veld kan slechts voor een beperkt aantal uren per jaar
worden ingezet, de mogelijkheden tot bespeling zijn weersafhankelijk en een speelvrije
onderhoudsperiode in de zomer van ca. 10 weken is noodzakelijk.
Daarom is gezocht naar goede alternatieven in de vorm van kunstgrasvelden.
In de hockeysport wordt al lange tijd op kunstgras gespeeld. Ook voor voetbal en korfbal zijn
inmiddels dusdanige vooruitgangen geboekt in de ontwikkeling van kunstgras dat hiervan veel
gebruik wordt gemaakt.
Een kunstgrasveld kan in principe continue worden bespeeld voor trainingen en voor wedstrijden.
Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden is bespeling niet mogelijk. Een rustperiode in de
zomer is niet aan de orde. Voor zowel sport-, als onderwijsgebruik, als buurtgebonden activiteiten
zijn deze velden inzetbaar.
Een vereniging met een kunstgrasveld kan hierdoor een sterker product leveren, waardoor met
name voor jongeren een grotere aantrekkelijkheid kan ontstaan, zodat de uitval kan jongeren
beter kan worden bestreden.
Ook voor wijk- en schoolactiviteiten bieden de kunstgrasvelden veel mogelijkheden. Van slijtage
van de velden is immers geen sprake en in de zomermaanden kunnen de velden optimaal
worden gebruikt.
Voor gemeenten, in het bijzonder in de Randstad, is deze ontwikkeling aantrekkelijk, omdat met
minder grondgebruik en eenvoudiger beheer een kwalitatief accommodatiebestand kan worden
gerealiseerd met een maximaal maatschappelijk rendement. In situaties waar sprake is van groei
van de vereniging, terwijl het betreffende sportpark geen uitbreidingsmogelijkheden heeft, kan
kunstgras eveneens een aantrekkelijke oplossing bieden.
De aanzienlijk hogere investering moet hierbij worden afgewogen tegen de lagere
onderhoudskosten, het geringere grondgebruik en het grotere maatschappelijke rendement.
Calculaties tonen aan dat bij een gebruik van ca. 800 uren per jaar een kunstgrasveld goedkoper
is dan een natuurgrasveld. Bij een goede planning van trainingen, wedstrijden, school- en
buurtgebruik is dit aantal gebruiksuren, en zelfs aanzienlijk meer, goed realiseerbaar,
In de zomer van 2004 zijn om bovenstaande redenen kunstgras voetbalvelden aangelegd,
waarbij is geregeld dat de onderhoudskosten geheel voor rekening van de gebruikende
vereniging komen. Hier staat tegenover dat geen huur in rekening wordt gebracht.
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Bij VFC was er sprake van aanzienlijke groei van de jeugdafdeling. De aanleg van één
kunstgrasveld bood voor de vereniging voldoende capaciteit om haar programma af te kunnen
werken, zonder dat meer grondgebruik nodig was.
Het trainingsveld van Zwaluwen moest worden vrijgemaakt om ruimte te creëren voor andere
sport- en onderwijsbestemmingen. Om de vereniging toch over voldoende veldcapaciteit te laten
beschikken zijn 2 grasvelden omgezet tot kunstgrasvelden. Op dezelfde ruimte konden op deze
wijze meerdere voorzieningen worden gerealiseerd.
In de toekomst zal op basis van bovenstaande aspecten de toepassing van kunstgras in
Vlaardingen worden afgewogen.
Het uitgangspunt van de gemeente Vlaardingen is dat Vlaardingen kan volstaan met 5 à 6 sterke
voetbalverenigingen met een goed geoutilleerd sportpark, voorzien van tenminste één
kunstgrasveld. Hiermee kan, met een goede spreiding over de stad, een optimale combinatie van
vraag en kwalitatief sportaanbod worden gerealiseerd. De veldaccommodaties en de
voetbalverenigingen kunnen hiermee een belangrijke impuls geven aan sport in de wijk en een
bijdrage leveren aan de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport.
Samen met de voetbalverenigingen zal worden bezien op welke wijze aan dit uitgangspunt
gestalte kan worden gegeven.
Voorts zijn wij van mening dat het aantal voetbalvelden in de Broekpolder niet verder moet
worden uitgebreid. Bij vergroting van de vraag naar veldcapaciteit zal, in relatie tot de
beschikbare capaciteit op de andere sportparken, worden bezien of met toepassing van
kunstgras in deze behoefte kan worden voorzien.
Beleidsuitgangspunt t.a.v. kunstgras:
De gemeente streeft naar 5 à 6 voetbalverenigingen in Vlaardingen met goed geoutilleerde
sportparken, voorzien van tenminste één kunstgrasveld.
Indien een kunstgrasveld aan een vereniging beschikbaar wordt gesteld zal die vereniging
moeten zorgdragen voor het onderhoud hiervan. Hiertegenover staat dat de vereniging
geen huur hoeft te betalen voor het beschikbaar stellen van een kunstgrasveld.
Het in gebruik geven van een kunstgrasveld aan een vereniging geschiedt tegen de
voorwaarde dat het veld beschikbaar wordt gesteld voor onderwijs-, wijk- en
buurtactiviteiten, het sportjongerenwerk hieronder begrepen.

Concreet betekent dit voor de komende jaren:
• In samenspraak met de voetbalverenigingen worden plannen ontwikkeld voor samengaan
van de verenigingen tot een aantal van 5 à 6, goed gespreid over de stad.
• De hiervoor benodigde sportparken worden, waar nodig, voorzien van een kunstgrasveld.
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Beleidsaandachtspunt accommodaties 3
Gemeentelijke bijdrage aan de realisering van gebouwen op gemeentelijke sportparken.
In tegenstelling tot tal van andere sportverenigingen hebben de veldsportverenigingen de
beschikking over een accommodatie die is voorzien van een kantine, die de verenigingen zelf
beheren. Dit maakt dat veldsportverenigingen een bijzondere bron van inkomsten hebben.
Mede daarom dragen de veldsportverenigingen zelf zorg voor het onderhoud van de opstallen.
Bij realisering van nieuwe opstallen of uitbreiding hiervan komt voortdurend de discussie op tafel
over de gemeentelijke bijdrage hieraan.
In Vlaardingen is geen duidelijk standpunt hierover ingenomen.
Waar een tennisclub nog over goede mogelijkheden beschikt om met een zeer bescheiden
overheidssubsidie en eventueel een gemeentegarantie een accommodatie tot stand te brengen,
blijkt dit bij de veldsportverenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke sportparken
momenteel geen haalbare optie te zijn. Onlangs is dit in een aantal gevallen nog gebleken.
De benadering die wij hierbij kiezen is in die gevallen dat de gemeentelijke sportaccommodatie
bestaat uit velden, kleed-wasgelegenheden en toiletten voor sporters, trainers/docenten en
scheidsrechters, toiletten, EHBO-ruimte en een materialenberging. De gemeente beschouwt
deze voorzieningen als primaire sportaccommodatie en draagt hiervoor de investeringskosten.
Het aantal en de omvang van deze ruimten wordt vastgesteld conform de hiervoor landelijk
vastgestelde normen. Bij de uitwerking van bouwplannen wordt soberheid betracht.
Investeringen in aanvullende verenigingsvoorzieningen, zoals kantine c.s., bestuurs- en
commissiekamers, instructielokalen, extra toiletten, extra gewenste kleed-wasgelegenheden, enz.
komen dan geheel voor rekening van de betreffende vereniging.
Aan een dergelijke kostenverdeling wordt de voorwaarde verbonden dat de accommodatie
beschikbaar wordt gesteld voor leefbaarheidbevorderende activiteiten voor de buurt of de wijk,
waardoor een groot maatschappelijk rendement ontstaat.
Overigens zijn de lasten van onderhoud en beheer van het geheel van de opstallen geheel voor
rekening van de betreffende sportvereniging.
Voor de situaties waar het niet-gemeentelijke sportparken
betreft (bijvoorbeeld tennis) is de betreffende vereniging
zelf verantwoordelijk voor het complex. In voorkomende
gevallen zal worden bezien of een bijdrage van de
gemeente in de vorm van een bescheiden subsidie nodig,
wenselijk en mogelijk is.
Binnen het kader van de op 1 juni 2004 vastgestelde
“Beleidsregels garanties gemeente Vlaardingen”, kunnen
voor (het deel van) de investeringen in opstallen, die voor
rekening van de verenigingen komen, gemeentegaranties
worden verstrekt.

Clubaccommodatie Victoria ’04 in aanbouw

Beleidsuitgangspunt t.a.v. gebouwen op sportparken:
Bij nieuwbouw of uitbreiding van opstallen op een gemeentelijk sportpark betreft, draagt
de gemeente de investeringskosten van de primaire sportaccommodatie en komen de
investeringen voor aanvullende verenigingsvoorzieningen geheel voor rekening van de
betreffende vereniging.
De onderhoudskosten van de opstallen komen voor rekening van de vereniging.
Waar het een niet-gemeentelijk sportpark betreft kan de gemeentelijke bijdrage niet meer
zijn dan een bescheiden subsidie indien dat nodig, wenselijk en mogelijk is.
Aanvullend hierop kunnen binnen het kader van de “Beleidsregels garanties gemeente
Vlaardingen” gemeentegaranties worden verstrekt.
Concreet betekent dit voor de komende jaren:
• het ontwikkelen en laten vaststellen van een bijdrageregeling voor de bouw en uitbreiding van
opstallen van veldsportaccommodaties (planning 2006).
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Beleidsaandachtspunt accommodaties 4
Het zwem- en recreatiebad
Zwem- en recreatiebad De Kulk is een belangrijke accommodatie voor zwemonderwijs, sport- en
recreatiegebruik. De Stichting De Kulk wordt via een subsidiecontract door de gemeente
ondersteund. Het 10-jarig contract loopt af in 2007.
Het zwembad voorziet in verschillende behoeften zoals zwemeducatie, recreatief zwemmen,
gerichte lichaamsbeweging en conditietraining en de zwemsporten (wedstrijdzwemmen,
waterpolo, reddend zwemmen en duiksport) in verenigingsverband.
Een belangrijke pijler van de exploitatie van het zwembad is het zwemonderwijs aan
basisscholieren in het kader van bewegingsonderwijs. Mede vanuit overwegingen van
zelfredzaamheid is er in het verleden voor gekozen alle basisscholieren zwemonderwijs te geven.
Gebleken is echter dat steeds meer ouders er voor kiezen buiten schoolverband om hun kinderen
al op zeer jonge leeftijd te leren zwemmen. In dat kader is de discussie gaande of
schoolzwemmen nog een functie vervult in het kader van de zelfredzaamheid en of zwemmen als
vorm van bewegingsonderwijs effectief en economisch verantwoord is en wie verantwoordelijk is
voor de financiering hiervan. Onder meer de kosten van vervoer, personeel en organisatie zijn
hierbij onderwerpen van bijzondere aandacht. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de
onderwijsfinanciering is hierover overleg gaande met de schoolbesturen. Het is van belang dit
overleg tijdig te laten resulteren in een standpuntbepaling voor het nieuwe subsidiecontract met
De Kulk, zodat de bedrijfsvoering van het zwembad kan inspelen op eventueel nieuwe
omstandigheden.
Uit recent onderzoek is komen vast te staan dat de tarieven die Zwem- en recreatiebad De Kulk
hanteert lager liggen dan in de regio. Het stichtingsbestuur zal in overweging worden gegeven de
tarieven te verhogen tot het regionaal niveau.
Andere belangrijke gebruikers van zwemen recreatiebad De Kulk zijn de
zwemvereniging Vlaardingen en de
Vlaardingse Reddingsbrigade. De
verenigingen worden door de gemeente
gesubsidieerd vanwege de relatief hoge
accommodatiehuur die de Stichting De Kulk
uit exploitatieoverwegingen moet
berekenen. In relatie tot een efficiënt
gebruik van het zwembad en de
ledentalontwikkeling van de
zwemverenigingen is het voornemen deze
accommodatiesubsidie voort te zetten.

Beleidsuitgangspunt t.a.v. zwembad De Kulk:
Vanwege de verschillende functies die het zwem- en recreatiebad De Kulk heeft voor de
Vlaardingse samenleving is dit zwembad een belangrijke voorziening, hetgeen wordt
ondersteund in de vorm van een meerjarig subsidiecontract.
Mede in het kader van het nieuwe subsidiecontract per 2007, zal op korte termijn samen
met de schoolbesturen een standpunt worden bepaald ten aanzien van het
schoolzwemmen in de toekomst.
Het bestuur van de Stichting De Kulk zal in overweging worden gegeven de tarieven te
verhogen tot het regionaal niveau.
Concreet betekent dit voor de komende jaren:
• Overleggen met het bestuur van de stichting De Kulk over het subsidiecontract dat m.i.v.
2007 van kracht dient te worden (planning 2005/2006).
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Beleidsaandachtspunt accommodaties 5
Privatisering van sportaccommodaties
In verhouding tot tal van andere gemeenten in Nederland heeft de gemeente Vlaardingen in
vergaande mate toepassing gegeven aan het uitgangspunt om sportaccommodaties te
privatiseren en private initiatieven tot realisering van accommodaties te stimuleren en waar nodig
te ondersteunen.
Onder “privatisering” in dit verband verstaan wij niet alleen het eigendom en/of het beheer van
een voorziening overdragen aan een derde (vereniging of professionele instelling), maar ook het
overdragen van (deel)activiteiten van onderhoud en beheer aan de gebruiker van een
accommodatie.
Het rapport van Drijver & Partners naar geldstromen in de Vlaardingse sport constateert dan ook
dat de uitgaven van Vlaardingen aan sport laag zijn ten opzichte van andere gemeenten. Het
logische gevolg van het afstoten van veel taken en daarbij behorende lasten is dat de inkomsten
eveneens laag zijn. Het saldo hiervan is echter zeer gunstig te noemen.
Per type accommodatie en per tak van sport zijn echter grote verschillen waarneembaar in de
mate van en de vorm waarin aan privatisering gestalte is gegeven:
• Het eigendom en exploitatie van zwem- en recreatiebad De Kulk ligt geheel bij de Stichting
De Kulk. Met de gemeente bestaat een meerjarig subsidiecontract. Voorts heeft de gemeente
een langjarig contract voor het schoolzwemmen.
• Het eigendom van de sporthallen Westwijk is in handen van de gemeente. De exploitatie en
het onderhoud zijn in particuliere handen via een pachtovereenkomst.
• De sporthal in de Broekpolder is geheel eigendom van de stichting Polderpoort en wordt door
deze stichting geëxploiteerd. In de stichtingskosten is een gemeentelijke bijdrage verstrekt.
• Voor de realisering van de tennisparken en de jeu de boulesaccommodatie heeft de
gemeente de grond beschikbaar gesteld tegen een lage erfpacht, evenals bescheiden
investeringssubsidies en eventuele garanties op door verenigingen aangetrokken
geldleningen. De exploitatie en het onderhoud worden geheel door verenigingen uitgevoerd.
• De veldsportaccommodaties zijn eigendom van de gemeente. De gemeente heeft
zorggedragen voor de aanleg van de velden. In enkele gevallen hebben de betreffende
verenigingen het eigendom van de opstallen. In de meeste gevallen zijn de opstallen echter
in eigendom van de gemeente, maar hebben de verenigingen zelf een belangrijk aandeel in
de stichtingskosten gehad.
Het onderhoud van de opstallen komt voor rekening van de verenigingen, waarbij de
gemeente incidenteel een bescheiden bijdrage levert in de kosten van groot onderhoud aan
de schil van de gebouwen (alleen de materiaalkosten).
Het onderhoud van de natuurgrasvelden is voor rekening van de gemeente. Via een
meerjarig onderhoudscontract is het onderhoud uitbesteed. De verenigingen betalen een
huurtarief.
Het onderhoud van kunstgrasvelden is volledig voor rekening van de verenigingen. Hier wordt
daarom geen huur in rekening gebracht.
• De gymnastieklokalen zijn geheel eigendom van de gemeente en worden door de gemeente
geëxploiteerd en onderhouden. Deze accommodaties zijn immers primair voor
onderwijsdoeleinden bestemd. Voor het gebruik hiervan betalen sportverenigingen een
huurtarief.
Bovenstaande verschillen in vorm en mate van
privatisering hebben de schijn van willekeur en
gebrek aan beleid. Niets is echter minder waar.
Voortdurend wordt, in het belang van de effectieve
besteding van overheidsmiddelen, in goed overleg,
rekening houdend met de specifieke mogelijkheden,
gezocht naar de meest vergaande vorm van private
participatie in eigendom, beheer, exploitatie en/of
onderhoud. Uitgangspunt hierbij is dat door
privatisering de sportinfrastructuur geen geweld
wordt aangedaan. Dit zou immers kunnen leiden tot
Opening clubaccommodatie tennisclub VLTC
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kapitaalvernietiging en verschraling van het sportaanbod in de gemeente.
Met dit situationele beleid is onder meer gerealiseerd dat arbeidsintensieve exploitaties van
sportaccommodaties, zoals bij het zwem- en recreatiebad De Kulk, de sporthallen en het
evenementencomplex De Oude Lijnbaan door private professionele exploitanten worden
gevoerd. Voor de te realiseren sporthal in Holy is het uitgangspunt dat in een vorm van
samenwerking tussen school en sportvereniging(en) een professionele private beheersvorm tot
stand wordt gebracht.
Ook ten aanzien van de te realiseren sportzalen is het uitgangspunt dat een zo vergaand
mogelijke private beheersvorm wordt gerealiseerd.
Ten aanzien van de veldsportaccommodaties ligt de vraag voor of verdergaande privatisering kan
leiden tot kostenbesparing voor de gemeente zonder dat het sportaanbod in gevaar komt. Hierbij
zijn de natuurlijke privatiseringspartners de gebruikende verenigingen. Gedacht kan worden aan
het cultuurtechnische onderhoud van de sportvelden door de verenigingen, maar ook aan
overdracht van het eigendom van opstallen en/of sportvelden.
Het voert te ver om in het kader van deze nota dwingende uitspraken hierover te doen. Tal van
belangen en consequenties moeten hierbij worden afgewogen en met de verenigingen en met
andere in- en externe partijen moet overleg worden gevoerd om tot een zo gunstig mogelijk
resultaat te komen. Er moet een win-win situatie kunnen worden gerealiseerd.
Wij zullen op korte termijn het overleg met betrokken partijen op gang brengen in het streven een
zo gunstig mogelijk exploitatieresultaat te realiseren, zonder de sportinfrastructuur geweld aan te
doen en met waarborging van het maatschappelijke rendement, de kapitaalsinvesteringen en de
kwaliteit van de accommodaties.

Beleidsuitgangspunt t.a.v. privatisering:
1.
Waar mogelijk wordt het aan het particuliere initiatief overgelaten om
sportaccommodaties te realiseren. Zo nodig ondersteunt en stimuleert de
gemeente dergelijke particuliere initiatieven.
2.
Voor het beheer en de exploitatie van te realiseren indoor-sportaccommodaties
trachten wij private vormen tot stand te laten komen die de belangen van de
gebruikers kunnen dienen.
3.
In overleg met de gebruikende sportverenigingen en andere in- en externe
betrokken partijen wordt bezien of verdergaande privatisering van de
veldsportaccommodaties kan leiden tot kostenbesparing voor de gemeente, zonder
dat dit leidt tot verschraling van het sportaanbod. Het maatschappelijke rendement,
de kapitaalsinvesteringen en de kwaliteit van de accommodaties moeten hierbij
worden gewaarborgd.
Concreet betekent dit voor de komende jaren:
• Onderzoeken of een particuliere organisatie bereid gevonden kan worden een vervangende
accommodatie voor de evenementenhal in Vlaardingen te realiseren en te exploiteren.
• In samenwerking met de gebruikende sportverenigingen en eventueel andere
belanghebbenden een beheers- en exploitatievorm realiseren voor de sporthal in Holy aan de
Korhoenlaan en de sportzalen in Babberspolder-Oost en het Centrum/VOPwijk
• In samenspraak met de veldsportverenigingen onderzoeken hoe door privatisering van de
veldsportaccommodaties een verdere kostenbesparing voor de gemeente kan worden
gerealiseerd zonder verschraling van het sportaanbod en dit uitwerken tot een plan van
aanpak.
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Beleidsaandachtspunt accommodaties 6
Tarievenbeleid
Drijver & Partners heeft een onderzoek uitgevoerd naar geldstromen in de sport en de
sporttarieven in Vlaardingen. In het onderzoek is een vijftal (deel)gemeenten van vergelijkbare
omvang als benchmark genomen.
Opvallend hierbij is dat de totale bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan de sport per inwoner
beduidend onder het niveau ligt van de benchmark (in 2001 €29,03 t.o.v. €36,17), waarbij de
kosten van de accommodaties laag zijn, maar ook de inkomsten uit het gebruik van de
accommodaties achterblijven bij de benchmark.
De lage kosten van veldsportaccommodaties zijn te verklaren uit de vergaande vormen van
privatisering die in Vlaardingen al jaren gebruikelijk zijn. Daar waar van de verenigingen veel
wordt gevraagd in beheer en onderhoud is het verklaarbaar dat de gebruikstarieven relatief laag
zijn.
Ten aanzien van de sporthallen Westwijk kunnen deze worden verklaard uit de verpachting,
inclusief de onderhoudskosten van deze accommodatie.
De contributies van de meeste verenigingen zijn vergelijkbaar met die van verenigingen in de
omgeving van Vlaardingen. Dit mag tot de voorzichtige conclusie leiden dat de netto
accommodatiekosten voor de Vlaardingse verenigingen niet wezenlijk anders drukken op hun
exploitatie dan elders.
Ten opzichte van de benchmark wordt voor het gebruik van gymnastieklokalen in Vlaardingen
een relatief laag tarief gerekend. In 2001 was het gemiddelde benchmark-tarief per uur €12,00 in
een bandbreedte van €9.60 tot €15,20. Het uurtarief in Vlaardingen bedroeg €9,12. Bekend is dat
het dagelijkse onderhoud van de gymnastieklokalen een beperkt niveau heeft. Ook in de
verenigingsenquête wordt hierover gemeld. Verbetering van het onderhoud zou kunnen worden
bekostigd uit een substantiële structurele verhoging van het uurtarief.
Bij de aanleg van kunstgrasvelden is geregeld dat de verenigingen geen huur in rekening wordt
gebracht. Daar staat tegenover dat de verenigingen zelf zorgdragen voor het onderhoud van
deze velden.
De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties worden jaarlijks trendmatig verhoogd.
In de enquête geven de verenigingen aan dat juist de accommodatiekosten niet verder moeten
stijgen, willen de contributies betaalbaar blijven. Substantiële verhogingen van de tarieven voor
ingebruikgeving van accommodaties, in combinatie met andere kostenverhogingen, zou het
voortbestaan van een aantal sportverenigingen in gevaar kunnen brengen. De sportverenigingen
zijn van groot belang voor de Vlaardingse samenleving en voor de mogelijkheden om sport op
verantwoorde wijze te beoefenen. Sterke kostenstijgingen hebben het risico in zich van terugloop
van ledentallen, waarmee de continuïteit van de verenigingen in gevaar komt.
Wij concluderen dat er geen inhoudelijke redenen zijn om de tarieven voor het gebruik van de
sportaccommodaties extra te verhogen. Trendmatige stijgingen van de tarieven zullen jaarlijks
worden doorgevoerd.
Met de gebruikers van de gymnastieklokalen moet worden overlegd of er voldoende draagvlak is
om door verhoging van de tarieven extra inspanningen t.a.v. het dagelijks onderhoud te kunnen
leveren.
Beleidsuitgangspunt t.a.v.tarieven:
• Thans geen extra tariefsverhogingen voor het gebruik van gemeentelijke
sportaccommodaties doorvoeren. Wel jaarlijks de tarieven trendmatig verhogen
• Met de gebruikers van de gymnastieklokalen bezien of er voldoende draagvlak is om
via verhoging van de tarieven, extra dagelijks onderhoud te financieren.
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Concreet betekent dit voor de komende jaren:
• Jaarlijks de tarieven voor de ingebruikgeving van sportaccommodaties trendmatig verhogen.
• In de loop van 2005 onderzoeken welke prijsverhoging van de tarieven voor
gymnastieklokalen moet worden doorgevoerd om het dagelijks onderhoud op een hoger
niveau te kunnen brengen.
Vervolgens vindt met de gebruikers van deze zalen overleg plaats teneinde het draagvlak
voor een dergelijke aanpassing te peilen.

Gymnastieklokaal in gebruik door Club Extra
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4. SPORTSTIMULERING
Met “sportstimulering” wordt bedoeld: bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Vlaardingen
kennis maken met de mogelijkheden van sportbeoefening en ze aanzetten tot deelname.
Sportstimulering zetten wij in als kennismakingsactiviteiten voor jeugd, mensen met een
beperking en ouderen, teneinde een gezonde leefstijl te bevorderen. Gezocht wordt hierbij naar
verbanden met het onderwijs, sportverenigingen, buurt en andere instellingen.
De gemeente heeft hiervoor een sportservicebureau in het leven geroepen, dat tal van activiteiten
ontwikkelt en tot uitvoering (laat) brengen op het gebied van sportstimulering en
verenigingsondersteuning.
De activiteiten op het gebied van sportstimulering zijn gericht op:
• inwoners kennis laten maken met sport
• het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over sport en
sportmogelijkheden
• het verlagen van de drempel voor sportbeoefening
• het geleiden van jeugd en ouderen naar de sportvereniging
• het ondersteunen van sportstimuleringsactiviteiten
• uitvoering geven aan de jeugdsport-subsidieregeling
• kwaliteitsverbetering van het sportaanbod
• bestrijden van achterstanden en overlast door specifieke activiteiten voor bepaalde
doelgroepen.
Sportstimuleringsactiviteiten
Momenteel worden de navolgende sportstimuleringsactiviteiten tot uitvoering gebracht:
Doelstelling

Doelgroep
Locatie(s)

Raakvlakken

Instantie
Financiën

Sportjongerenwerk
Vergroting sociale samenhang en in het bijzonder de sociale integratie van
jongeren;
Bevordering dialoog en ontmoeting van mensen met een verschillende
achtergrond;
Voorkoming van achterstanden in het functioneren van jongeren;
Bevordering jongerenparticipatie in het kader van leefbaarheid in de wijken;
Door middel van laagdrempelige sportactiviteiten problemen van jongeren
vroegtijdig signaleren en eventueel doorverwijzen naar een passend
zorgaanbod.
(Problematische) jongeren van 12 tot 18 jaar.
Winter: Lijnbaanhal; turnzalen Meidoornstraat, Wielewaalstraat, Baarnhoeve;
recreatiehal Oosterstraat, sporthal Westwijk;
Zomer: grasveld achter Buys Ballotlaan, Chill-Out schoolplein,
Meidoornstraat, Olmendreef, Kopenhagenlaan, Oranjepark.
Raakvlakken met het sportmentorschap.
Wordt de doelgroep uitgebreid met kinderen van 6-12 jaar, dan ontstaan er
ook raakvlakken met naschoolse sportactiviteiten, schoolsporttoernooien en
het ijzerkoekjesproject.
Het Bureau Welzijnsprojecten
Structureel geregeld tot 2006 via breedtesport impuls van het ministerie van
VWS.
Vanaf 2007 in meerjarenbegroting opgenomen
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Sportmentorschap
Doelstelling

Doelgroep
Locatie(s)
Raakvlakken
Instantie
Financiën

Het bieden van opvang en begeleiding van jongeren buiten schooltijd om hun
ontwikkeling te stimuleren;
Jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het
integreren in de samenleving op het terrein van school, werk en vrije tijd;
Door middel van laagdrempelige sportactiviteiten koppelingen maken naar
o.a. ouders, huiswerkbegeleiding en andere zinvolle vormen van
vrijetijdsbesteding.
(Problematische) jongeren tot 18 jaar
Diverse (sport-)accommodaties
Raakvlakken met het sportjongerenwerk, Club Extra, naschoolse
sportactiviteiten, schoolsporttoernooien en ijzerkoekjesproject.
Het Bureau Welzijnsprojecten.
Per 1 november 2005 wordt het sportmentorschap ondergebracht in het
Jeugdmentoraat Jongeren bij HBW.
Structureel geregeld tot 2006 via breedtesport impuls.
Vanaf 2007 in meerjarenbegroting opgenomen

Bewegingsonderwijs
Doelstelling

Doelgroep
Locatie(s)
Raakvlakken
Instantie
Financiën

Het bieden van scholingsactiviteiten aan groeps- en vakleerkrachten gericht
op de verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op de
basisscholen;
Het ondersteunen van schoolteams bij het invoeren van methodisch
bewegingsonderwijs op de basisscholen.
Vak- en groepsleerkrachten
Basisscholen
Raakvlakken met Club Extra.
St. Hannes en Co.
Structureel geregeld tot 2006 (via breedtesport-Impuls Rijk).

Club Extra
Doelstelling
Doelgroep
Locatie(s)
Raakvlakken
Instantie
Financiën

Het aanbieden van sport- en spelactiviteiten ter verkleining van de motorische
achterstand;
Het vergroten van het zelfvertrouwen.
Kinderen met een motorische achterstand van 4-12 jaar
Basisscholen
Raakvlakken met het bewegingsonderwijs, naschoolse sportactiviteiten,
schoolsporttoernooien en ijzerkoekjesproject.
St. Hannes en Co
Structureel geregeld tot 2006 via breedtesport impuls.
Uitbreiding (geraamd op 3.000 euro) mogelijk via GOA-gelden.
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Naschoolse sport
Doelstelling

Doelgroep
Locatie(s)
Raakvlakken
Instantie
Financiën

Het in het kader van de brede school na schooltijd aanbieden van
sportactiviteiten aan kinderen met als doel de ontwikkeling te stimuleren, het
zelfvertrouwen te vergroten en het voorzieningenniveau op dit terrein in de
wijk te verhogen.
Kinderen van 4 tot 12 jaar
In basisscholen en in de directe omgeving hiervan
Raakvlakken met Club Extra, schoolsporttoernooien en ijzerkoekjesproject.
Het Bureau Welzijnsprojecten
Vanaf 2006 structureel in de begroting. Tot die tijd niet structureel maar via
meerdere subsidiebronnen: Provincie (GSB-Geld), preventiebeleid rijk (tot
2005) en gemeente.

Schoolsporttoernooien
Doelstelling

Doelgroep
Locatie(s)
Raakvlakken
Instantie
Financiën

Kinderen in de gelegenheid stellen om ook buiten schooltijd te sporten en te
bewegen;
Door middel van een afwisselend sportprogramma kinderen de gelegenheid
bieden om met verschillende takken van sport kennis te maken en in contact
te komen met sportverenigingen.
Kinderen van 6 tot 12 jaar
Sporthallen Westwijk en (buiten)sportcomplexen van sportverenigingen
Raakvlakken met sportjongerenwerk (bij verlaging leeftijdsgrens) en
naschoolse sportactiviteiten.
Sportverenigingen
Planmatig geregeld (in sportbegroting opgenomen, onderdeel sportieve
recreatie).

IJzerkoekjesproject
Doelstelling

Doelgroep
Locatie(s)
Raakvlakken
Instantie
Financiën

Het uitlenen van speelgoed en spelmaterialen aan kinderen in daarvoor
aangewezen buurten;
Het creëren van begeleide speelmogelijkheden in buurten waar veel kinderen
wonen en weinig ruimte en speelvoorzieningen aanwezig zijn;
Een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en veiligheidsbeleving van
buurtbewoners;
Kinderen tot 14 jaar
Buurtcentrum De Pijpelaar;
Uitbreidingsplannen: Zuidbuurt, Westwijk en Goudsesingel (Goudhaantje)
Babberspolder.
Raakvlakken met Club Extra, naschoolse sportactiviteiten,
schoolsporttoernooien en sportjongerenwerk bij verlaging leeftijdsgrens.
Het Bureau Welzijnsprojecten
Project in de Vettenoordsepolder structureel in de begroting opgenomen;
Uitbreiding nog niet structureel geregeld.
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Kies maar uit
Doelstelling
Doelgroep
Locatie(s)
Raakvlakken
Instantie
Financiën

Kennis laten maken met een tak van sport of bewegingsvorm naar keuze;
Bij kinderen op jonge leeftijd de belangstelling voor sport en bewegen
aanwakkeren
Kinderen van ca 8 en 9 jaar (groepen 5 en 6 basisonderwijs)
Diverse locaties in Vlaardingen (afhankelijk van deelnemende
sportaanbieders)
Raakvlakken met het naschoolse sportactiviteiten en schoolsporttoernooien
Sportverenigingen
Planmatig geregeld (in sportbegroting opgenomen, onderdeel jeugdsport).

Voorts werden min of meer incidentele
evenementen georganiseerd, zoals:
• “Aangepast in beweging”, een
sportkennismakingsprogramma voor mensen
met een beperking;
• de “Fit-test”, een sportgezondheidstest voor
50+ ers, georganiseerd in samenwerking met
de gemeente Schiedam.

Aangepast in Beweging in sporthallen Westwijk

Informatie over sportdeelname
Op dit moment is er geen betrouwbaar materiaal voorhanden ten aanzien van de sportdeelname
in Vlaardingen. Om gericht beleid te kunnen voeren is het noodzakelijk dat inzicht bestaat in de
wijze waarop Vlaardingers sporten en welke ontwikkelingen zich daarin voordoen.
Van de verenigingen die in aanmerking komen voor jeugdsportsubsidie beschikken we over de
ledenbestanden, zodat de ontwikkelingen van deze verenigingen kunnen worden gevolgd. Echter
van diverse sportaanbieders (verenigingen die geen jeugdleden hebben, sportscholen, enz.)
hebben we geen informaties. Wij zullen een methode ontwikkelen om een zo compleet mogelijk
beeld te krijgen van de sportdeelname en de ontwikkelingen hierin.
Breedtesportimpuls en BOS-impuls
De gemeente Vlaardingen heeft dankbaar gebruik gemaakt van de financiële ondersteuning van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de vorm van de Breedtesportimpuls, een regeling die gedurende de periode 2000 tot en met 2006 aan gemeenten subsidie
verstrekt teneinde breedtesport extra te kunnen ondersteunen.
In de meerjarenbegroting is als uitgangspunt gekozen na afloop van de Breedtesportimpuls de
activiteiten van het Sportservicebureau voort te laten bestaan en binnen de eigen begroting op te
vangen. Hiermee onderstrepen wij het belang van deze activiteiten.
Een nieuwe bijdrageregeling van VWS ter stimulering van de samenwerking van buurt, onderwijs
en sport, de BOS-impuls, biedt aanvullende mogelijkheden om het programma op het gebied van
sportstimulering verder uit te bouwen. De regeling biedt mogelijkheden om een bijdrage te
verkrijgen in maximaal 5 meerjarenprojecten, die uiterlijk in 2007 dienen te starten. Het gaat hier
om sport- en bewegingsprojecten voor jongeren van 4 tot 19 jaar, gericht op het wegwerken van
achterstanden of overlastsituaties.
Projecten die in de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport tot stand komen bieden goede
vooruitzichten ten aanzien van de continuïteit en het draagvlak. Het tot stand brengen van
dergelijke projecten biedt een structurele bijdrage aan de vermindering van overlast en
achterstandsituaties en kunnen een belangrijke bijdrage aan de bevordering van de sociale
cohesie betekenen.
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Ten behoeve van de voorbereiding van projecten is intern een structuur ontwikkeld waarbij input
wordt gegeven vanuit sport en recreatie, jongerenbeleid, gebiedscoördinatie, volksgezondheid en
onderwijs
Gericht op de Westwijk is al een project ingediend dat, indien een toewijzing van VWS wordt
ontvangen, loopt in de periode 2005 t/m 2008. In dit project zullen sportverenigingen en andere
sportorganisaties nadrukkelijk worden betrokken.
Er worden nieuwe projecten voorbereid, gericht op andere stadsgebieden, die in de komende
jaren van start kunnen gaan.
Sportbeoefening door inwoners met een niet-Nederlandse etniciteit
Per 31 december 2003 telde Vlaardingen 17.060 inwoners met de niet-Nederlandse etniciteit
(beide ouders zijn niet in Nederland geboren). Van deze inwoners zijn er 815 lid van een van de
37 sportverenigingen die hun ledenbestand hebben aangeboden. Op een totaal van 6.908
sporters heeft 11,8% de niet-Nederlandse etniciteit. Aangezien 23,2% van de Vlaardingse
bevolking de niet-Nederlandse etniciteit heeft, is deze groep in het Vlaardingse sportleven sterk
ondervertegenwoordigd. Specifieke sportstimuleringsactiviteiten gericht op inwoners met de nietNederlandse etniciteit moeten daarom, in samenwerking met de sportverenigingen en andere
sportaanbieders, verder worden ontwikkeld. (zie ook bijlage 2: “Participatie van inwoners van
Vlaardingen bij sportverenigingen”).
Tot op heden hebben wij als uitgangspunt gehanteerd dat sectorale verenigingen, die een tak van
sport beoefenen die in Vlaardingen al wordt beoefend in verenigingsverband, niet worden
gefaciliteerd in accommodatie. Zij moeten samenwerking of aansluiting zoeken bij bestaande
verenigingen. In lijn hiermee is tussen de voetbalvereniging Zwaluwen en de FC Mozaïek, welke
vrijwel geheel bestaat uit leden met een niet-Nederlandse etniciteit, een samenwerkingsverband
tot stand gekomen, waarbij inwoning van FC Mozaïek op het sportpark van Zwaluwen is
geregeld.
Het is van belang in de komende jaren een beleid te ontwikkelen dat aansluit bij het stedelijk
beleid t.a.v. integratie, dat momenteel wordt voorbereid. Sportbeoefening kan hierin nadrukkelijk
een rol spelen, waarbij ingezet kan worden op verbreding van de sportdeelname door allochtonen
in meerdere takken van sport en op intensievere benutting van de aanwezige
sportaccommodaties in de directe omgeving.
Aangepast sporten door mensen met beperkingen
Sporten is voor iedereen een ontspannende en gezonde bezigheid en draagt bij aan het gevoel
ergens bij te horen en leidt tot voldoening en zelfrespect. Verschillende accommodaties zijn
echter niet of onvoldoende toe- en doorgankelijk voor gehandicapten; soms zijn de drempels
letterlijk te hoog. Sportverenigingen en gehandicapten zijn vaak onvoldoende bekend met de
mogelijkheden van aangepast sporten.
In de afgelopen jaren hebben verschillende verenigingen en instellingen specifieke activiteiten
ontwikkeld voor mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen.
Vanuit de gemeente wordt aan kinderen van de groepen 7 en 8 onder het motto: “Aangepast
sporten, wat is dat?” voorlichting gegeven omtrent aangepast sporten en kunnen de kinderen in
de praktijk ervaren wat een handicap voor sportbeoefening betekent. Middels groots opgezette
activiteitendagen “Aangepast in beweging” is in 2002 en 2003 de mogelijkheid geboden in de
praktijk kennis te maken met aangepast sporten in tal van sporttakken. Het ligt in de bedoeling in
2006 opnieuw een dergelijk evenement te organiseren. In de vorm van Club Extra worden
kinderen met motorische achterstanden gerichte activiteiten aangeboden om weer plezier te
krijgen in het bewegen. Een wekelijkse instuif voor aangepast zwemmen is zeer succesvol.
Op het gebied van het toe- en doorgankelijk maken van accommodaties is reeds een aantal
projecten in ontwikkeling. Zo worden de sporthallen Westwijk voorzien van een gehandicaptenlift
en zal in de komende jaren per wijk één gymnastieklokaal van voldoende aanpassingen worden
voorzien.
De gemeente ondersteunt evenementen gericht op aangepast sporten. Bijvoorbeeld voor de
Europese Kampioenschappen Judo voor visueel beperkten, welke onlangs in Vlaardingen plaats
vonden, werd subsidie beschikbaar gesteld.
Ook bijzondere prestaties, onder meer bij de Paralympics, verkrijgen speciale aandacht van de
gemeente. In het kader van bijvoorbeeld de huldiging van kampioenen wordt de sportbeoefening
voor lichamelijk en verstandelijk beperkten gelijkwaardig behandeld.
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5. VERENIGINGSONDERSTEUNING
Zoals eerder in deze nota werd vastgesteld hebben verenigingen het niet gemakkelijk in deze tijd.
Onder meer de navolgende aspecten zijn hierbij aan de orde:
• Toenemende individualisering
De tendens om minder waarde te hechten aan de vereniging als instelling dan aan het
product dat men biedt is nog steeds toenemend. Men “koopt” als het ware de
sportbeoefening, zonder daar andere prestaties, zoals vrijwilligerswerk tegenover te willen
stellen. Dit maakt dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt alle taken tot uitvoering te
brengen.
• Multiculturele samenleving
Verenigingen hebben vaak moeite zich in te stellen op de multiculturele samenstelling van de
bevolking. Communicatieproblemen en cultuur- en belevingsverschillen zijn vaak moeilijk in te
schatten en lastig in te passen in de cultuur en organisatie van de vereniging. Soms lopen
verenigingen in dit opzicht zelfs aan tegen accommodatie- of personele problemen (bijv.
mannelijke of vrouwelijke trainers).
• Economische teruggang
In een tijd waarin de economie niet sterk is en de individuele burger zijn bestedingen steeds
meer moet prioriteren, zijn ook de bestedingen aan sport en de sportvereniging onder druk
komen te staan. Een aantal verenigingen ondervindt hierdoor stagnatie in de groei of kent
zelfs een daling van het ledental.
• Concurrentie met andere vormen van vrijetijdsbesteding
Het aantal vormen van vrijetijdsbesteding is de laatste decennia sterk toegenomen. Nieuwe
takken van sport, commerciële sportaanbieders, TV-kijken, computergebruik en
studentenbaantjes zijn hiervan belangrijke voorbeelden. Van de sportvereniging vergt dit dat
het product dat wordt geboden kwalitatief hoogwaardig is en aansluit bij de vraag in de markt.
Voor veel verenigingen is het uitvoeren van marketingprincipes een ingrijpende verandering
en vergt soms professionalisering.
• Nieuwe en uitgebreidere regelgeving
Verenigingen worden geconfronteerd met nieuwe en complexe regelgeving op terreinen als
milieu, arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid, fiscaliteit, onderhouds- en beheerstaken
als gevolg van privatiseringsmaatregelen, enz. Het komt veel voor dat verenigingen niet in
staat zijn de hiervoor benodigde deskundigheid te genereren en de administratieve belasting
te behappen.
Het ondersteunen van de verenigingen in bovenstaande problemen is een belangrijke taak van
de gemeente Vlaardingen.
Onder verenigingsondersteuning verstaan wij in dit verband:
• Het bevorderen van zelfredzaamheid van de vereniging door het aanbieden van, dan wel
bemiddelen in, de verruiming van kennis van het verenigingskader. Cursussen en themaavonden blijken hiervoor doeltreffend te zijn;
• Het behulpzaam zijn bij de totstandkoming van verenigingsbeleidsplannen;
• Het zijn van een wegwijzer bij specifieke vraagstukken van verenigingen. Waar nodig wordt
de helpende hand toegestoken;
• Het ondersteunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe takken van sport in
Vlaardingen, aansluitend bij de gebruiksmogelijkheden van bestaande accommodaties;
• Het ondersteunen van verenigingen om te komen tot vormen van samenwerking of fusie met
andere verenigingen gericht op het behouden van een vitale sportinfrastructuur;
• Het ondersteunen van verenigingen bij het streven naar versterking van de kwaliteit via
professionalisering;
• Het geven van voorlichting in individuele gevallen en, waar mogelijk, in collectieve gevallen
via circulaires, publicaties en internetinformatie;
• Het uitvoering geven aan de subsidieregelingen.
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Enerzijds ter bevordering van efficiënt gebruik van sportaccommodaties en anderzijds om de
continuïteit van de Vlaardingse sportinfrastructuur te waarborgen is het van groot belang dat
verenigingen samenwerkingsverbanden of zelfs fusiemogelijkheden onderzoeken. Met name
t.a.v. de veldsportsector zijn wij van mening dat versnippering van kennis, (vrijwillige)
arbeidscapaciteit en geld moet worden tegengegaan. Een aantal verenigingen vraagt hier ook om
in de enquête.
Wij zullen stimuleren dat verenigingen, zeker als zij dezelfde tak van sport beoefenen, met elkaar
hierover in overleg treden en waar nodig dit proces ondersteunen.
Vanuit de bestaande budgetten voor verenigingsondersteuning zal de komende jaren actief
worden ingezet op samenwerkingsverbanden en fusies van sportverenigingen, waarbij per geval
zal worden bezien welke hulp hierbij nodig is en wat de gemeente hierbij kan betekenen.
Hierbij dient te worden onderzocht of er draagvlak bij de verenigingen bestaat om te komen tot
verdergaande professionalisering en of de verenigingen in staat zijn deze ondersteuning te
bekostigen. Bij tal van verenigingen in het land is gebleken dat de aanstelling van een (parttime)
verenigingsmanager veel problemen van de vereniging kan oplossen of verlichten en de kwaliteit
van de vereniging kan verhogen. Diverse leidinggevende, administratieve, organisatorische en
beleidsadviserende taken zouden door een verenigingsmanager kunnen worden uitgevoerd,
waardoor het voor vrijwilligers interessanter wordt om zich aan de vereniging te binden. De
gemeente wil aan dit onderzoek een actieve bijdrage leveren.
Middels thema-avonden en overleg met (overkoepelingen van) sportverenigingen zullen wij de
uitwerking van beleid onder de aandacht brengen van de doelgroep. Wij achten participatie van
het veld in de uitwerking en uitvoering van beleid van groot belang, zodat gemeente en
sportorganisaties gezamenlijk optrekken om het sportbeleid gestalte te geven.
Om onze doelstelling te realiseren dient een sterke sportinfrastructuur te worden
bevorderd. Wij zullen daarom blijven inzetten op de bevordering van
verenigingsondersteuning en hierbij aansluiten bij de activiteiten die voortvloeien uit het
vrijwilligersbeleid van de gemeente. Een goede afstemming van activiteiten is van groot
belang om enerzijds te voorkomen dat doublures optreden en anderzijds dat voor
vrijwilligers onduidelijkheden worden geschapen in de service en activiteiten van de
gemeente. Uitgangspunt hierbij dient te zijn dat de vereniging zelf verantwoordelijk is voor
de ontwikkelingen die door verenigingsondersteuning kunnen worden bewerkstelligd en
dat de vereniging dus zelf de ondersteuning mede bekostigt.
Ten aanzien van het creëren van samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en
professionalisering in de sport zal actief beleid worden gevoerd, door te stimuleren dat
verenigingen de mogelijkheden hiertoe verkennen en hen hierbij de helpende hand te
bieden.
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6. SAMENWERKING VLAARDINGEN, SCHIEDAM EN MAASSLUIS
De samenwerkingsmogelijkheden tussen de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis
zijn in studie. Door de drie gemeenten is uitgesproken dat op zoveel mogelijk terreinen van
gemeentelijke aandacht wordt onderzocht of samenwerking tussen de gemeenten zinvol is.
Hiertoe is een stuurgroep en een projectgroep in het leven geroepen die worden ondersteund
door een extern adviesbureau.
Recent zijn ook op het gebied van sportbeleid oriënterende besprekingen gestart.
Geconstateerd kan worden dat zowel op het gebied van accommodatiebeleid, sportstimulering
als verenigingsondersteuning gelijksoortige taken worden behartigd, die zich uitstekend kunnen
lenen voor samenwerking en kennisuitwisseling.
Geconstateerd is ook dat de drie gemeenten in behoorlijke mate verschillen in hun
organisatievorm en in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het sportbeleid.
Bijvoorbeeld is de mate van privatisering sterk verschillend.
Anderzijds worden ook veel gelijksoortige projecten ontwikkeld en uitgevoerd, waarvoor vaak
zeer specialistische kennis en vaardigheid wordt ontwikkeld of extern wordt aangetrokken.
Als voorbeelden noemen wij, zonder daarbij volledig te willen zijn:
• Voor de aanbesteding van het onderhoud van sportvelden moet een uitgebreid
onderhoudsbestek worden geproduceerd waarin de kwaliteit en de intensiteit van het
onderhoud wordt vastgelegd. Vervolgens moet de uitvoering van dit onderhoud worden
gecontroleerd, hetgeen gespecialiseerd werk is. Voor alle drie de gemeenten geldt dit in
wezen hetzelfde, zodat door samenwerking kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.
• Verenigingsondersteuning wordt in alle drie de gemeenten geleverd. Samenbundeling van
deze activiteiten zou tot een hoger niveau van de verenigingsondersteuning en efficiëntere
hulpverlening kunnen leiden.
• De organisatie van schoolsporttoernooien kan tussen de gemeenten worden gestroomlijnd,
waardoor de arbeidsintensiteit hiervan kan worden beperkt.
• Door samenwerking bij de aanbesteding van de realisering van nieuwe accommodaties en
renovatiewerkzaamheden kan een schaalvoordeel ontstaan, wat tot aanzienlijke
kostenbesparingen kan leiden.
Wij achten het zinvol intensief met de drie gemeenten te inventariseren welk sportbeleid wordt
gevoerd en welke taken en activiteiten daaruit voortvloeien. Voor Vlaardingen kan deze nota als
een belangrijke aanzet hiervoor worden beschouwd.
Deze inventarisatie dient het vertrekpunt te zijn voor een oriëntatie over de
samenwerkingsmogelijkheden. De structuur waarin die samenwerking gestalte krijgt dient
vervolgens te worden onderzocht.
Op voorhand behoeft op het gebied van sportbeleid geen voorbehoud te worden gemaakt t.a.v.
de organisatievorm of de werkstructuur waarin een samenwerking gestalte kan krijgen. Dit kan
lopen van gestructureerde kennis- en informatie-uitwisseling, tot projectmatige
samenwerkingsvormen, tot samenvoeging van afdelingen en diensten.
Als randvoorwaarde stellen wij dat het gemeentelijke beleid van Vlaardingen op de meest
efficiënte wijze wordt ontplooid en tot uitvoering wordt gebracht. Voorts dienen goede afspraken
te kunnen worden gemaakt over planning, financiële kaders en kwaliteit.
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7. SAMENVATTING: SPEERPUNTEN VAN BELEID
In voorgaande nota is als missie van het Vlaardingse sportbeleid omschreven:
“De gemeente Vlaardingen wil dat de inwoners van Vlaardingen plezier en voldoening beleven
aan het beoefenen van sport. Sport levert hiermee een bijdrage aan de (volks)gezondheid en aan
de sociale verbanden in de samenleving.
De gemeente stimuleert dat alle Vlaardingers aan sportactiviteiten kunnen deelnemen. Het in
stand houden en verder ontwikkelen van een sterke sportinfrastructuur en een divers en
kwalitatief hoogwaardig sportaanbod, afgestemd op de vraag van de bevolking, is hiervoor een
vereiste.”
Als speerpunten van beleid worden genoemd:
1. Accommodatiebeleid
1. realisering van een clubgebouw voor de fusievereniging van HV WIK en HV De
Hollandiaan;
2. realisering van het complex aan de Korhoenlaan in Holy, bestaande uit een sporthal, een
schoolgebouw en 2 kunstgras korfbalvelden;
3. uitbreiding van het clubgebouw van v.v. Zwaluwen;
4. realisering van de verhuizing van de FC Mozaïek naar het complex van de v.v.
Zwaluwen;
5. renovatie van het clubgebouw van DVO’32;
6. afwikkeling van de verhuisplicht van de v.v. CION;
7. realisering van een vervangende accommodatie voor de recreatiehal in de Oosterstraat;
8. realisering van een sportzaal (2 gymnastieklokalen) in Babberspolder-Oost;
9. herindeling van sportpark ’t Nieuwelant, teneinde een deel van het sportpark voor
(sportieve)recreatie te kunnen bestemmen;
10. afwikkeling studies naar vervanging van de spelhal De Baan;
11. afwikkeling van de verhuizing van de tennisbanen in het Oranjepark;
12. zo veel als mogelijk de behoefte aan gymnastieklokalen combineren in de realisering van
sportzalen;
13. in samenspraak met de voetbalverenigingen komen tot 5 à 6 voetbalverenigingen in
Vlaardingen;
14. voetbalcomplexen waar nodig voorzien van een kunstgrasveld;
15. ontwikkelen en laten vaststellen van een bijdrageregeling voor de bouw en uitbreiding
van opstallen van veldsportaccommodaties;
16. voortzetting van de subsidiëring van de zwemverenigingen in de kosten van huur van
accommodatie, in relatie tot een efficiënt gebruik van het zwembad en de
ledentalontwikkeling;
17. een subsidiecontract voor de Stichting De Kulk opstellen, dat ingaat in 2007;
18. onderzoeken of een particuliere organisatie bereid gevonden kan worden een
vervangende accommodatie voor de evenementenhal in Vlaardingen te realiseren en te
exploiteren;
19. in samenwerking met de gebruikende sportverenigingen en eventueel andere
belanghebbenden een beheers- en exploitatievorm realiseren voor de sporthal in Holy
aan de Korhoenlaan en de sportzalen in Babberspolder-Oost en het Centrum/VOPwijk;
20. in samenspraak met de veldsportverenigingen onderzoeken hoe door privatisering van
de veldsportaccommodaties een verdere kostenbesparing voor de gemeente kan
worden gerealiseerd zonder verschraling van het sportaanbod en dit uitwerken tot een
plan van aanpak;
21. de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties jaarlijks trendmatig
laten stijgen;
22. met de gebruikers van gymnastieklokalen overleggen of men een verbetering van het
onderhoud wenst te realiseren via een extra tariefverhoging.
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2. Sportstimulering
1. ontwikkelen van een methode om een goed inzicht te krijgen van de sportdeelname in
Vlaardingen en de ontwikkelingen hierin;
2. voortzetting van de sportstimuleringsactiviteiten;
3. actief stimuleren van de samenwerking van buurt, onderwijs en sport door
bewegingsprojecten voor jongeren van 4 tot 19 jaar tot stand te brengen die een
structurele bijdrage leveren aan de vermindering van overlast en achterstandsituaties;
4. projecten ontwikkelen en tot uitvoering brengen in het kader van de BOS-impuls, gericht
op samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport;
5. sportstimuleringsprojecten ontwikkelen gericht op vergroting van de sportdeelname in
het bijzonder ook voor inwoners met een niet-Nederlandse etniciteit;
6. voortzetting van de activiteiten t.a.v. voorlichting over en stimulering van sportdeelname
door mensen met fysieke en/of verstandelijke beperkingen;
7. één gymnastieklokaal per wijk toe- en doorgankelijk maken voor gehandicapten.
3. Verenigingsondersteuning
1. voortzetting van de ondersteuningsactiviteiten aan sportverenigingen in aansluiting op en
in samenwerking met het vrijwilligersbeleid van de gemeente;
2. actief beleid ontwikkelen t.a.v. samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen;
3. samen met de verenigingen actief beleid ontwikkelen t.a.v. verdergaande
professionalisering binnen de verenigingen.
4. Samenwerking Vlaardingen, Schiedam en Maassluis
1. op korte termijn op basis van inventarisatie van het sportbeleid en de daaruit
voortvloeiende taken en activiteiten samen met de gemeenten Schiedam en Maassluis
oriënterende besprekingen voeren betreffende de samenwerkingsmogelijkheden;
2. een structuur ontwikkelen om de samenwerking concreet gestalte te geven.
Financieel kader
De realisering van deze speerpunten zal plaats vinden binnen de bestaande gemeentelijke
financiële kaders. Verenigingen hebben daarbij hun eigen financiële verantwoordelijkheden en de
plicht zich in te spannen voor het aantrekken van middelen.
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Bijlage 1
VERWACHTINGEN VAN DE SPORTVERENIGINGEN IN DE KOMENDE 4 JAREN
In een enquête is aan de Vlaardingse sportverenigingen gevraagd naar de stand van zaken en
de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van ledenbestand, contributie, bestuurlijk en
sporttechnisch kader en het accommodatiegebruik. Voorts is gevraagd wat men van de
gemeente verwacht in de komende 4 jaren.
42 verenigingen hebben aan de enquête deelgenomen. Zij vertegenwoordigen ca. 7.800 sporters
in 26 takken van sport.
Ledenbestand
Van slechts een beperkt aantal verenigingen (29) is een volledige ledenopgave ontvangen. Ten
aanzien van de sportparticipatie in Vlaardingen kunnen daarom geen conclusies worden
getrokken.
48,4% van de leden van die verenigingen is jeugd. Dit percentage lijkt vertekend gelet op het
landelijke cijfer van 31,9%
Nog steeds zijn er meer mannen (65%) dan vrouwen lid van een sportvereniging. Dit komt
volledig overeen met het landelijk beeld, waarbij 65,4% van de leden man is.
Wordt voetbal echter buiten beschouwing gelaten dan is een veel evenwichtiger verdeling
zichtbaar.
Slechts 11,8% van de leden van sportverenigingen heeft een niet Nederlandse etniciteit. Gelet op
het gegeven dat 23,2% van de Vlaardingse bevolking een niet Nederlandse etniciteit heeft, is de
sportparticipatie onder deze groep inwoners nog steeds laag te noemen.
Vrijwel alle verenigingen verwachten in de komende jaren een gelijk blijvend of stijgend
ledenaantal! Die verwachtingen betreffen zowel de jeugd- als de seniorleden. Ten aanzien van de
ontwikkeling van het aantal vrouwen en allochtonen heeft ongeveer de helft van de verenigingen
geen concreet beeld, terwijl de verenigingen die hier wel verwachtingen over uiten aangeven
gelijk te blijven of te stijgen.
Contributie
De overgrote meerderheid van de verenigingen verwacht dat de contributie de komende jaren
meer dan trendmatig zal stijgen. Als belangrijkste reden wordt opgegeven de stijging van externe
en accommodatiekosten.
Kader
Bijna de helft van de verenigingen verwacht meer vacatures bij bestuurlijk kader. Een gelijk
aantal verwacht geen vacatures. De overgrote meerderheid verwacht deze vacatures, zij het
moeizaam, te kunnen vervullen. Een drietal verenigingen verwacht de vacatures niet meer te
kunnen vervullen.
T.a.v. sporttechnisch kader bestaat een soortgelijk beeld bij de verenigingen. Ook hier dus veel
vacatures en een moeizame vervulling hiervan.
Accommodatiegebruik
Slechts een zeer klein aantal verenigingen verwacht minder gebruik te gaan maken van de
accommodatie. Gerelateerd aan de groeiverwachtingen van het ledenaantal menen de meeste
verenigingen de komende jaren meer van de accommodatie gebruik te gaan maken.
Verwachtingen van de gemeente
Aan de verenigingen is gevraagd wat zij de komende 4 jaren van de gemeente verwachten.
Veel verenigingen uiten hierbij specifiek op de eigen vereniging betrekking hebbende zaken, die
meestal betrekking hebben op de accommodatie die men gebruikt.
Veel verenigingen willen door de gemeente financieel worden ondersteund in de vorm van
jeugdsportsubsidie, bijdragen bij de organisatie van sportevenementen, compensatie van de
stijging van accommodatiehuur, zodat de contributies betaalbaar kunnen blijven.
Ten aanzien van zowel gymnastieklokalen als sportvelden wordt de wens geuit meer te doen aan
het onderhoud hiervan (schoon en goed).
Op het gebied van verenigingsondersteuning worden wensen geuit t.a.v. werving van kader, hulp
bij nieuwe en extra regelgeving en de toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie en
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regelgeving. Gevraagd wordt voorts actief beleid te voeren t.a.v. de sanering van verenigingen
(minder verenigingen met meer kwaliteit, goed gespreid over de wijken)
Op het gebied van sportstimulering bij scholen en bij bedrijven wordt door enkele verenigingen
gevraagd om meer gemeentelijke activiteit en ondersteuning.
4 verenigingen hebben geen wensen, terwijl 3 verenigingen geen verandering in het
gemeentelijke beleid wensen.
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Bijlage 2

PARTICIPATIE
van inwoners van Vlaardingen

BIJ SPORTVERENIGINGEN
(georganiseerde sport)

0-METINGEN VAN
•
jeugdleden
• niet-Nederlandse etniciteit
• leden met een lichamelijke beperking
• leden met een verstandelijke beperking
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1. begrippen
• JEUGDLID
Bij de meeste sportverenigingen worden de leden onderverdeeld in pupillen, junioren en senioren.
De leeftijd waarop men pupil, junior of senior wordt, kan per tak van sport verschillend zijn. In deze
notitie wordt gesproken over jeugdleden. Hierbij wordt een ondergrens van 8 en een bovengrens
van 18 jaar gehanteerd. Dit kunnen zowel pupillen als junioren zijn. Onder een jeugdlid wordt in
deze notitie dus verstaan een lid van een sportvereniging, niet jonger dan 8 en niet ouder dan 17
jaar.
•

NIET-NEDERLANDSE ETNICITEIT
Er wordt in deze notitie niet gesproken over allochtonen, omdat die moeilijk te definiëren zijn.
Daarom wordt het begrip “niet-Nederlandse etniciteit” gehanteerd. Zijn beide ouders niet in
Nederland geboren, dan heeft men de niet-Nederlandse etniciteit. Dit staat los van het
Nederlandse staatsburgerschap. Ook als men een Nederlands paspoort heeft en dus volgens
de wet Nederlander is, heeft men, als beide ouders in het buitenland zijn geboren, de nietNederlandse etniciteit. Is een van beide ouders in Nederland geboren dan heeft men wel de
Nederlandse etniciteit.

• LICHAMELIJKE OF VERSTANDELIJKE BEPERKING
In deze notitie wordt niet gesproken over gehandicapten, maar over mensen met een lichamelijkeen/of verstandelijke beperking.

2. inleiding
In de Programmabegroting 2004-2007 stelt de raad dat in 2004 een nulmeting plaatsheeft voor wat
betreft het aantal jeugdleden, allochtone leden en gehandicapten bij sportverenigingen in Vlaardingen.
De nulmeting van het aantal jeugdleden van 8 t/m 17 jaar (de leeftijdscategorie voor de
jeugdsportsubsidie) van sportverenigingen vond al plaats in 2000. Vanaf dat jaar worden jaarlijks de
aantallen jeugdleden geregistreerd die door de Vlaardingse sportverenigingen worden aangeleverd.
Deze gegevens vormen de basis voor de bedragen die de sportverenigingen ontvangen in het kader
van de jeugdsportsubsidie.
Er hebben nog geen nulmetingen plaatsgevonden voor wat betreft de aantallen niet-Nederlandse
leden en leden met een beperking van Vlaardingse sportverenigingen. Dit jaar vindt dit voor het eerst
plaats.
Voor de nulmeting van het aantal niet-Nederlandse leden van sportverenigingen is gebruik gemaakt
van de gegevens van de afdeling Publiekszaken van de dienst Welzijn. Zie 9. niet-Nederlandse
etniciteit.
Voor de nulmeting van mensen met een lichamelijke beperking bij sportverenigingen, is het
Vlaardingse W.V.G.-bestand gehanteerd (Wet Voorzieningen Gehandicapten). Zie verder 10.
lichamelijke beperking. Er zijn geen gegevens voorhanden van inwoners van Vlaardingen met een
verstandelijke beperking. Er zijn overigens in Vlaardingen wel sportverenigingen die in 2003 leden
hadden met zo`n beperking. Zie 11. verstandelijke beperking.

3. jeugdleden
In tabel 1 op bladzijde 3 vindt u een overzicht van de aantallen jeugdleden van 8 t/m 17 jaar van
Vlaardingse sportverenigingen in de jaren 2000 tot en met 2003.
In 2003 is het aantal jeugdleden ten opzichte van 2002 iets gedaald. Over 2002 hebben echter 42
sportverenigingen hun (te verwerken) gegevens aangeleverd. Over 2003 waren dit er maar 37.
Bij deling van het aantal leden over 2002 door 37 clubs is over 2003 sprake van een stijging t.o.v.
2002 (2003: 3.735 jeugdleden; 2002: 3.377 jeugdleden).
De participatiegraad is iets afgenomen, van 48% in 2002 naar 45% in 2003. Indien 42 verenigingen
hun gegevens hadden aangeleverd zou de participatiegraad ook hoger zijn, namelijk 51% (2002:
3.833 jongeren van 8 t/m 17 jaar lid van een sportclub op 7.971 Vlaardingse inwoners van deze
leeftijd en 2003: 4.240 bij 42 clubs op 8.251).
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Jaar

Jeugdleden

2000
2001
2002
2003

3.529
3.648
3.833
3.735

Jeugd Vld

Aantal clubs Lid per Ver. Participatiegraad

7.691
7.807
7.971
8.251

39
38
42
37

90
96
91
101

Ver

46%

100%

47%

100%

48%

100%

45%

100%

100
103,4
108,6
105,8

Vld

100
101,5
103,6
107,3

TABEL 1: Het aantal jeugdleden van 8 t/m 17 jaar, lid van Vlaardingse sportverenigingen in de jaren
2000 t/m 2003.

4. jeugdleden naar leeftijd
Bij het ouder worden neemt de belangstelling voor het lidmaatschap van een sportvereniging sterk af.
Het aantal 17-jarige jeugdleden was m.u.v. 2002 elk jaar het laagst
Leeftijd
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
Totalen

2000
197
206
278
260
357
427
414
386
477
527
3.529

2001
190
244
224
303
397
400
415
496
510
469
3.648

2002
220
208
306
380
363
413
490
560
490
403
3.833

2003
181
244
338
306
382
425
543
370
487
398
3.774

TABEL 2: Het aantal jeugdleden van 8 t/m 17 jaar in de jaren 2000 t/m 2003, lid van een Vlaardingse
sportvereniging.

5. jeugdleden lid van een voetbalclub
Voetbal is in Nederland de meest beoefende tak van sport. Dit is ook in Vlaardingen het geval. Er
heeft in 2003 wel een lichte daling plaatsgevonden van het aantal voetballers van 8 t/m 17 jaar, lid van
een Vlaardingse sportvereniging. Van 2 voetbalclubs zijn geen gegevens bekend. Een van deze clubs
heeft geen jeugdleden. De andere club is recent opgericht en heeft nagenoeg uitsluitend allochtone
leden. Het is zeer wel mogelijk dat een aantal van deze jongeren van club is veranderd. Dit kan een
belangrijke oorzaak zijn van deze lichte daling.
Jaar
2000
2001
2002
2003

Overig
2.190
2.292
2.326
2.336

Voetbal
1339
1356
1507
1399

Ver
39
38
42
37

Voetbal
8
8
9
8

TABEL 3: Het aantal jeugdleden van 8 t/m 17 jaar in de jaren 2000 t/m 2003, lid van een Vlaarding-se
voetbalvereniging.
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6. jeugdleden naar geslacht en leeftijd
Worden de jeugdleden van 8 t/m 17 jaar van alle sporten opgeteld dan is de georganiseerde sport een
“mannenbolwerk”. Van de 3.735 jeugdleden van 37 Vlaardingse sportclubs in 2003 zijn er 2.295 van
het mannelijke en slechts 1.440 van het vrouwelijke geslacht, dit is een verhouding van 61,5%-38,5%.
Worden de jeugdleden van de 8 voetbalverenigingen buiten beschouwing gelaten, dan zijn de meisjes
in de meerderheid: 1.318 tegen 1.018 (56,4%-43,6%).

Voetbal
Zonder voetbal
Met voetbal
Meisjes jongens meisjes jongens
meisjes jongens
122
1277
1318
1018
1440
2295
8,7%

91,3%

56,4%

43,6%

38,5%

61,5%

TABEL 4: Het aantal jeugdleden van 8 t/m 17 jaar in 2003, naar geslacht en lid van of niet lid van een
voetbalvereniging
Zowel bij de meisjes als bij de jongens zijn de 11 jarigen het meest vertegenwoordigd: 305 jongens en
222 meisjes en liggen de verhoudingen het dichtst bij elkaar: 58% jongens en 42% meisjes, zie tabel
5.

VERHOUDING MAN-VROUW
LID SPORTCLUB JEUGD VLAARDINGEN
Leeftijd

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

Mannen Vrouwen

178
174
193
243
301
274
305
258
223
146

Totalen 2.295

75
95
118
159
201
199
222
139
127
105
1.440

Mannen

Vrouwen

IN SPORTCLUB

IN VLAARDINGEN

MANNEN-VROUWEN

MANNEN-VROUWEN

PARTICIPATIEGRAAD
Mannen Vrouwen

396
405
406
385
424
449
419
463
452
447

377
401
391
391
405
424
394
440
388
394

70%-30%
65%-35%
62%-38%
60%-40%
60%-40%
58%-42%
58%-42%
65%-35%
64%-36%
58%-42%

51%-49%
50%-50%
51%-49%
50%-50%
51%-49%
51%-49%
52%-48%
51%-49%
53%-47%
53%-47%

45%
43%
48%
63%
71%
61%
73%
56%
49%
33%

20%
24%
30%
41%
50%
47%
56%
32%
33%
27%

4.246

4.005

61%-39%

51%-49%

54%

36%

45%
TABEL 5: Alle jeugdleden van 8 t/m 17 jaar in 2003, lid van Vlaardingse sportverenigingen, verdeeld
naar leeftijd en geslacht.
Om de juiste participatiegraad te kunnen bepalen van alleen de Vlaardingse jeugdleden van
Vlaardingse sportverenigingen, zijn bij tabel 6 op bladzijde 5 de jeugdleden van Vlaardingse sportverenigingen die niet in Vlaardingen wonen, verwijderd.
Van de 3.735 leden zijn dit er 450 (233 jongens en 217 meisjes). Er blijven dus 3.285 Vlaardingers
over van 8 t/m 17 jaar die lid zijn van een Vlaardingse sportvereniging. Dit zijn 2.062 jongens en 1.223
meisjes.
Hiervan moeten nog worden afgetrokken de jongens en meisjes van deze leeftijdsgroep die lid zijn
van 2 en 3 sportclubs. Van de jongens van 8 t/m 17 jaar zijn dit er resp. 126 en 7 en van de meisjes
resp. 111 en 7.
Er blijven dan 1.922 jongens over en 1.098 meisjes. Van alle Vlaardingse jongens van 8 t/m 17 jaar is
dan 45,2% lid van een sportvereniging (1.922 op 4.246). Bij de meisjes bedraagt dit percentage 27,4%
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(1.098 op 4.005). Van alle Vlaardingse jongens en meisjes van 8 t/m 17 jaar is 36,6% lid van een
Vlaardingse sportclub.
Wat het beëindigen van het lidmaatschap van een sportvereniging betreft bij het ouder worden, valt op
e
dat dit bij de jongens minder heftig is dan bij de meisjes. Vanaf het 13 levensjaar neemt bij meisjes
het lidmaatschap van een sportvereniging, met vele procenten per jaar af. Op 17-jarige leeftijd is nog
maar 16% van de Vlaardingse meisjes lid van een sportvereniging, op 11-jarige leeftijd bedraagt dit
nog 50% (zie tabel 6). Bij de jongens gaat dit meer geleidelijk. Vanaf 13 jaar daalt dit van 65% naar
38% bij 17 jaar. Van de 17-jarigen is het aantal Vlaardingse jongens dat lid is van een sportclub bijna
2½ keer hoger dan van de meisjes.
PARTICIPATIELID SPORTCLUB
Leeftijd

Mannen

JEUGD VLAARDINGEN

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

GRAAD
Mannen

Vrouwen

17

149

60

396

377

38%

16%

16

150

78

405

401

37%

20%

15

178

97

406

391

44%

25%

14

218

136

385

391

57%

35%

13

276

172

424

405

65%

42%

12

242

162

449

424

54%

38%

11

279

198

419

394

67%

50%

10

243

124

463

440

52%

28%

9

200

110

452

388

44%

28%

8

127

86

447

394

28%

22%

Totalen

2.062

1.223

4.246

4.005

49%

31%
40%

TABEL 6: Alleen de jeugdleden van 8 t/m 17 jaar wonend in Vlaardingen, in 2003 lid van Vlaar-dingse
sportverenigingen, verdeeld naar leeftijd en geslacht.

7.

dubbelleden

Op een bestand van 6.908 leden (29 totaal- en 8 jeugdbestanden van Vlaardingse sportverenigingen)
zijn 310 mensen (4,5%) lid van twee sportclubs. Lid van 3 sportverenigingen zijn 18 mensen (0,3%).
Al deze mensen wonen in Vlaardingen. Het lid zijn van meer dan 1 sportvereniging is voornamelijk
een jeugdige aangelegenheid. Van de groep 0 t/m 19 jarigen zijn 135 jongens en 111 meisjes lid van
2 - en 7 jongens en 8 meisjes lid van 3 sportclubs. In totaal 246 dubbelleden en 15 driedubbelleden
van 0 t/m 19 jaar.
DUBBELLEDEN (LID VAN TWEE SPORTVERENIGINGEN IN VLAARDINGEN)
Totalen
EINDAANTAL
0 t/m 5
6 t/m11
12 t/m 19
20 t/m 34
35 t/m 49 50 t/m 64
65 e.o.
Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw TOTALEN
CLUBS
0
1
56 47
79 63
9
3
28
6
10
6
1
1 183 127
310
37
DUBBELLEDEN (LID VAN DRIE SPORTVERENIGINGEN IN VLAARDINGEN)
Totalen EINDAANTAL
0 t/m 5
6 t/m11
12 t/m 19 20 t/m 34
35 t/m 49
50 t/m 64
65 e.o.
Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw TOTALEN
CLUBS
0
0
5
3
2
5
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
18
37
TABEL 7: Mensen die lid zijn van meer dan 1 Vlaardingse sportvereniging.
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Leeftijd>

TABEL 8: Overzicht van Vlaardingse leden van 29 Vlaardingse sportverenigingen, verdeeld naar leeftijd, geslacht en tak van sport.

Zwemmen

Volleybal

Watersport

Vogelsport

Voetbal

Tennis

Schermen

Schaken

Schaatsen

Ruitersport

Modelvliegen

Modelbouwen

Korfbal

Jeu de boules

Honkbal

Hockey

Handbal

Golf

Gymnastiek

Badminton

Atletiek

Tak van sport

INWONERS VAN VLAARDINGEN LID VAN VLAARDINGSE SPORTVERENIGINGEN
Totalen
EIND- AANTAL
0 t/m 5
6 t/m11
12 t/m 19
20 t/m 34
35 t/m 49
50 t/m 64
65 e.o.
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw TOTALEN CLUBS
1
0 40
20 42
24 23
22 84
62 72
24
7
4 269
156
425
1
0
0
8
11 20
12 19
16 20
20 16
18
5
0
88
77
165
2
23
43
2
84
2
15
1
6
1
32
1
22
3
18
33
220
253
1
0
0
0
0
1
0
3
0
6
1
8
3
6
3
24
7
31
1
2
2
8
46 25
49 16
27 23
33
8
1
2
1
84
159
243
2
0
4 75
93 57
90 49
26 22
18 29
5
7
3 239
239
478
1
0
0 25
9 44
16 21
6 19
14 11
3
7
2 127
50
177
1
0
0
4
1
1
3
3
2
9
2 38
18 21
14
76
40
116
1
0
1 40
72 39
66 50
58 45
41 27
24 18
5 219
267
486
3
0
0
1
0
2
0
1
0
5
0
5
0
3
0
17
0
17
1
0
0
0
0
1
0
1
0
5
0
4
0
2
0
13
0
13
1
0
0
5
75
3
75
4
22
5
22
4
2
1
1
22
197
219
1
0
0
0
3
1
4
1
0
3
1
1
0
0
0
6
8
14
1
0
0
8
0
1
0
5
0
6
0
5
0
6
0
31
0
31
1
1
0
9
1
3
0
3
1
6
3
4
3 15
10
41
18
59
1
0
0 10
10 36
29 38
36 65
46 70
88 27
11 246
220
466
1
8
0 444
7 433
4 257
1 234
5 110
1 52
1 1538
19
1557
4
0
0
1
3
4
1
3
1 24
1 21
0
8
0
61
6
67
1
0
0 13
7 21
8 15
7 56
4 99
11 67
4 271
41
312
2
0
0
8
6
1
1 20
11 21
9 10
2
1
0
61
29
90
1
85
70 127
131 77
34 44
33 53
39 25
23 12
4 423
334
757
1
120
120 828
579 814
431 577
275 712
353 568
248 270
81 3889 2087
5976
29

Van 29 Vlaardingse sportverenigingen zijn de gegevens ontvangen van alle leden (van 8 verenigingen zijn alleen de jeugdledenbestanden ontvangen). Op
een totaal van 5.976 Vlaardingse leden zijn 3.889 mannen en 2.087 vrouwen lid van een Vlaardingse sportvereniging. Dit is een verhouding van 65%-35%.
De “ontvrouwing” van de georganiseerde sport, die zich bij de jeugd al heeft ingezet, zet dus door bij de volwassenen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de
populairste sport in Vlaardingen, voetbal, die door weinig vrouwen wordt beoefend. Sporten waarbij de vrouwen ruim in de meerderheid zijn, zoals gymnastiek
en korfbal, maken dit niet goed.

8. inwoners van Vlaardingen die lid zijn van een Vlaardingse sportvereniging

9. niet-Nederlandse etniciteit

(en lid van een sportvereniging)

Per 31 december 2003 telde
Vlaardingen 17.060 inwoners met de
niet-Nederlandse etniciteit. Van deze
inwoners zijn er 815 lid van een van
de 37 sportverenigingen die hun
ledenbestand hebben aangeboden.
Op een totaal van 6.908 sporters
heeft 11,8% de niet-Nederlandse
etniciteit.

7.000

Aangezien 23,2% van de Vlaardingse bevolking de niet-Nederlandse
etniciteit heeft, is deze groep in het
Vlaardingse sportleven sterk
ondervertegenwoordigd.

1.000

6.000

6.908

5.000

6.093

4.000
3.000
2.000
815

-

Nederl.

Niet-Ned.

Totaal

LEDEN VAN 37

INWONERS VAN

PARTICIPATIEGRAAD SPORT

SPORTVERENIGINGEN

VLAARDINGEN

Ned. en Niet-Ned. etniciteit

Nederl.

Niet-Ned.

Totaal

Nederl. Niet Ned.

6.093

815

6.908

56.609

88,2%

11,8%

100,0%

76,8%

Totaal

17.060

Niet-Ned.

73.669

23,2%

Nederl.

4,8%

10,8%

Totaal

9,4%

100,0% (percentage inwoners lid sportvereniging)

TABEL 9: Inwoners van Vlaardingen met een niet-Nederlandse etniciteit en lid van een sportclub.
Het aandeel van de vrouwelijke leden met de niet-Nederlandse etniciteit is nog kleiner dan het
aandeel van de vrouwen met de Nederlandse etniciteit. Van alle Vlaardingers met de Nederlandse
etniciteit is 36% vrouw en van de Vlaardingse inwoners met de niet-Nederlandse etniciteit is 28%
vrouw.
Het percentage niet-Nederlanders per leeftijdsgroep verschilt sterk. Bij de groep 65 jarigen en ouder is
dit slechts 5,2%.
Bij de 12 t/m 19 jarigen bedraagt het percentage 18,7%. Er is in deze leeftijdsgroep een groot verschil
in het aandeel meisjes en jongens met de niet-Nederlandse etniciteit: bij de meisjes bedraagt dit
14,1% van het totaal aantal meisjes in deze leeftijdsgroep en bij de jongens is dit 29,5%.

leeftijd
0 t/m 5
6 t/m 11
12 t/m 19
20 t/m 34
35 t/m 49
50 t/m 64
65 e.o.
Totalen

Nederlandse etniciteit
Niet-Nederlandse etniciteit
Totalen
vrouwen mannen onbekend vrouwen mannen onbekend vrouwen mannen onbekend
76
56
0
0
1
0
76
57
0
590
865
10
55
144
0
645
1009
10
672
1038
52
95
306
3
767
1344
55
196
424
89
21
49
9
217
473
98
257
584
92
23
34
7
280
618
99
237
519
24
21
28
2
258
547
26
64
245
3
4
12
1
68
257
4
2092

3731

270

219

574

22

2311

4305

292

Tabel 10: Inwoners van Vlaardingen met de niet-Nederlandse etniciteit, lid van een sportvereniging en
onderverdeeld naar geslacht en leeftijdsgroep.

10.

lichamelijke beperking

Het bestand van WVG-cliënten dat kan worden vergeleken met het bestand van genoemde
sportverenigingen, omvatte in juni 2004 5.691 Vlaardingers. Dit is 7,7% van de Vlaardingse bevolking.
Er zijn aanzienlijk meer vrouwelijke- dan mannelijke WVG-cliënten (27,5% is man en 72,5% is vrouw).
Dit is bij alle leeftijdsgroepen het geval. Bij de groep 65 jarigen en ouder is dit verschil het grootst
(25,9%-74,1%).
VLAARDINGERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING
0 t/m 5
6 t/m11 12 t/m 19 20 t/m 34 35 t/m 49 50 t/m 64
65 e.o.
Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man
Vrw
Man
4

5

42

73

39

98

43

90 125 178

171

406 1.141

3.276

Totalen
Vrw
Eindtotaal

1.565

4.126

5.691

TABEL 8: Vlaardingse inwoners met een lichamelijke beperking
Een zeer klein deel van de Vlaardingers met een lichamelijke beperking is lid van een Vlaardingse
sportvereniging (49 van 5.691 WVG-ers is 0,9%). De participatiegraad is 0,7% (49 op 6.908
Vlaardingse sporters).
Er zijn (2x) meer mannen dan vrouwen met een lichamelijke beperking lid van een sportvereniging,
terwijl er aanzienlijk meer vrouwen met een beperking zijn.
VLAARDINGERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING EN LID VAN EEN SPORTVERENIGING
Totalen
0 t/m 5
6 t/m11 12 t/m 19 20 t/m 34 35 t/m 49 50 t/m 64
65 e.o.
Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw
Eindtotaal
1
2
1
4
2 2
4
2
8
1 15
7
33
16
49
TABEL 9: Vlaardingers met een beperking en lid van een Vlaardingse sportvereniging.
De meeste mensen met een beperking die lid zijn van een sportvereniging zijn ouder dan 50 jaar en
beoefenen een “lifetimesport”, zoals tennis en watersport.
TAKKEN VAN SPORT EN VLAARDINGERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING
Totalen
Leeftijd>
0 t/m 5
6 t/m11 12 t/m 19 20 t/m 34 35 t/m 49 50 t/m 64
65 e.o.
Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw Man Vrw
Tak van sport
Tennis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

3

1

Voetbal

-

-

1

-

3

-

1

-

1

-

1

-

3

1

10

1

Watersport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

7

1

10

1

Overig

-

1

1

1

1

2

1

5

-

-

2

1

5

3

10

13

Totalen

-

1

2

1

4

2

2

5

1

-

8

1

15

7

33

16

TABEL 10: Meest beoefende takken van sport door mensen met een lichamelijke beperking.

11. verstandelijke beperking
Er zijn geen gegevensbestanden voorhanden van mensen in Vlaardingen met een verstandelijke
beperking. Landelijk zijn er naar schatting zo`n 100.000 tot 120.000 mensen met een verstandelijke
handicap. Dit is 0,7% van de bevolking. In Vlaardingen zou het dan gaan om ongeveer 515 inwoners.
Momenteel zijn er 2 sportverenigingen waar mensen met een verstandelijke beperking lid van zijn. Dit
zijn de zogenaamde “G-teams” van de korfbalvereniging “Spirit” (9 Vlaardingers) en de
voetbalvereniging “VFC” (13 Vlaardingers). Van alle Vlaardingers met een verstandelijke beperking is
dan 4,2% lid van een sportvereniging. De participatiegraad is 0,3% (22 op 6.908 sporters).
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12. samenvatting
Uit het vergelijken van verschillende bestanden is een beeld verkregen van de participatie van
jongeren, mensen met een beperking en mensen met de niet-Nederlandse etniciteit bij
sportverenigingen.
Er mag worden geconcludeerd dat de sportdeelname van mensen met een beperking en van nietNederlanders gering is.
Sport blijkt een vrijetijdsbesteding te zijn voor met name:
• jongeren: 48,4% van alle leden (van 29 sportverenigingen) is van 0 t/m 19 jaar;
•
mannen: 65,0% van alle leden (van 29 sportverenigingen) is van het mannelijke geslacht. Wordt
overigens voetbal buiten beschouwing gelaten, dan is de meerderheid van de mannen (bij 29
sportverenigingen) aanzienlijk gedaald: 2.351 mannen en 2.068 vrouwen (53% resp. 47%);
• autochtonen: 88,2% van alle leden van 29 sportclubs (en van de jeugdleden van 8 t/m 17 jaar van 8 sportclubs)
heeft de Nederlandse etniciteit. Het percentage van de Nederlanders met de niet-Nederlandse
etniciteit bedraagt derhalve 11,8%. Bij de leeftijdsgroep van 12 t/m 19 jaar is dit percentage
hoger, 18,7% en bij de 65 jarigen en ouder is dit slechts 5,2%. In zijn algemeenheid kan
worden vastgesteld dat de participatie van vrouwen en ouderen bij mensen met de nietNederlandse etniciteit aanzienlijk lager is dan bij de mensen met de Nederlandse etniciteit.
• mensen zonder een lichamelijke beperking: 99,3% van alle leden van 29 sportclubs (en van de
jeugdleden van 8 t/m 17 jaar van 8 sportclubs) heeft geen lichamelijke handicap;
• mensen zonder een verstandelijke beperking: 99,7% van alle leden van 29 sportclubs (en van
de jeugdleden van 8 t/m 17 jaar van 8 sportclubs) heeft geen verstandelijke beperking.
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Bijlage 3

BEVOLKING VAN VLAARDINGEN NAAR LEEFTIJD PER 1 JANUARI 1999 T/M 2004
Leeftijd
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95+
Totaal

2004

2003

2002

2001

2000

4.076
4.048
4.187
3.948
4.335
4.740
5.705
5.503
5.233
5.193
5.110
5.230
3.783
3.397
3.190
2.813
2.036
1.072
379
86
74.064

4.067
4.217
4.087
3.867
4.517
4.894
5.786
5.570
5.233
5.221
5.272
4.969
3.774
3.340
3.274
2.805
1.963
1.074
361
73
74.364

4.051
4.197
4.052
3.758
4.457
5.070
5.767
5.618
5.202
5.167
5.416
4.576
3.784
3.357
3.359
2.746
1.913
1.013
352
70
73.916

4.012
4.290
3.932
3.757
4.322
5.354
5.766
5.571
5.217
5.138
5.793
3.949
3.810
3.423
3.386
2.742
1.844
967
337
71
73.681

4.046
4.294
3.798
3.774
4.313
5.590
5.793
5.491
5.261
5.130
5.587
4.031
3.768
3.545
3.290
2.764
1.744
948
309
65
73.541
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1999 1999-2004
4.161
4.239
3.729
3.773
4.411
5.946
5.794
5.416
5.275
5.209
5.461
4.007
3.678
3.526
3.358
2.707
1.769
888
315
66
73.728

-85
-191
458
175
-76
-1.206
-89
87
-42
-16
-351
1.223
105
-129
-168
106
267
184
64
20
336

1999-2004 in
%
-2,0%
-4,5%
12,3%
4,6%
-1,7%
-20,3%
-1,5%
1,6%
-0,8%
-0,3%
-6,4%
30,5%
2,9%
-3,7%
-5,0%
3,9%
15,1%
20,7%
20,3%
30,3%
0,5%
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