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Inleiding

Sport is een belangrijk verbindend element in de maatschappij. Sporten is voor jong
en oud, voor mensen van verschillende achtergronden en met uiteenlopende
sportbehoeften. Sport heeft duidelijke raakvlakken met gezondheid, welzijn, jeugd,
onderwijs, maar is op nog veel meer terreinen duidelijk aanwezig.
De vorige sportnota dateert uit 1996. Deze nota is verouderd. Bovendien was de nota
uit 1996 vooral een accommodatienota. De accommodatieproblematiek zal een
belangrijke rol blijven spelen, maar nieuwe ontwikkelingen op het terrein van sport en
bewegen in het algemeen en in Veldhoven in het bijzonder vragen om nieuwe
activiteiten. In de nu voorliggende nota worden de kaders aangegeven om het
sportbeleid te gaan intensiveren. Het beleid zal dus op een hoger plan getild moeten
worden. Vandaar de titel: Veldhoven, een sport hoger.
Natuurlijk moet niet alles in het bestaande beleid anders. Onderdelen uit het
sportstimuleringsbeleid en subsidies die aansluiten bij de doelstellingen van het
sportbeleid worden gecontinueerd. Veldhoven kent een bloeiend
sportverenigingsleven. Sportverenigingen zullen vanwege hun ervaringen en
deskundigheid worden betrokken bij de totstandkoming van het gemeentelijk
sportbeleid en de uitvoering daarvan.
Procedure
In oktober 2008 zal de nota inclusief een inspraakdocument aan de gemeenteraad ter
vaststelling worden voorgelegd.
Na vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad zal een uitwerkingsnotitie
worden opgesteld, waarin de kaders worden omgezet in concrete beleidsacties. In de
uitwerkingsnotitie wordt ook duidelijk welke financiële consequenties verbonden zijn
aan het sportbeleid in de komende jaren. Deze consequenties zullen worden
aangemeld voor de besluitvorming over de Kadernota (voorheen Perspectievennota)
medio 2009. Bij een positief besluit over de financiën kan begonnen worden met de
uitvoering, een en ander conform de planning zoals opgenomen in de
uitwerkingsnotitie.
Onderliggende documenten
Deze kadernota is mede gebaseerd op de volgende vier documenten:
• De vorige sportnota d.d. augustus 1996: Veldhoven en de sport – vooruitblik
naar 2005.
• Het projectplan breedtesportimpuls april 2004: Sportend Veldhoven Allicht!
• IK (Integrale Kwaliteitszorg)- Sportscan januari 2007 .
• Het onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeente
Veldhoven van april 2007 door PON (Instituut voor advies, onderzoek en
ontwikkeling Noord- Brabant) in samenwerking met Sportservice NoordBrabant.
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Het belang van sport(-beleid)

Sport is niet weg te denken uit de samenleving. Veel mensen genieten van sport, door
zelf sport te beoefenen, door er naar te kijken of door er over te
praten. Sport is in die zin een aangename vrijetijdsbesteding.
Voor de overheid is het uiteraard belangrijk dat de burgers hun
vrije tijd op een aangename en ook zinvolle wijze kunnen
invullen. Daarnaast dient de sport ook een aantal belangrijke
maatschappelijke doelen.
Sociale cohesie
Door te sporten, vooral in groepsverband, bouwen mensen sociale contacten op. De
sport is mede daardoor een belangrijk middel om de sociale cohesie te versterken.
Sociale cohesie is een belangrijke bouwsteen voor de leefbaarheid in een samenleving.
Bewegen en gezondheid
Sport en bewegen hebben in het algemeen een gunstig effect op de fitheid,
gezondheid en daardoor op het welbevinden van mensen. Niet alleen blijkt voldoende
beweging door een actieve leefstijl een aantal ziekten, zoals suikerziekte en hart- en
vaatziekten, te kunnen voorkomen, ook heeft bewegen een positieve invloed op het
verloop van ziekten. Het is dan ook een zorgelijke ontwikkeling dat steeds meer
mensen onvoldoende bewegen. Kinderen in de peuterleeftijd bijvoorbeeld lopen
hierdoor een achterstand op in hun motorische ontwikkeling, hebben overgewicht en
het aantal mensen met suikerziekte stijgt.
Het belang van de relatie tussen sport, bewegen en gezondheid wordt alom
onderkend. Om die reden heeft de rijksoverheid onder meer twee programma’s in het
leven geroepen, te weten: de programma’s Nationaal Actieplan Sport&Bewegen
(NASB) en het programma Gezonde Sportbeoefening.
De aandachtsgebieden binnen het NASB zijn wijk, school, werk, zorg en sport. Met
een aandachtsgebied wordt de fysieke en sociale omgeving bedoeld waar mensen zich
begeven. De omgeving moet uitnodigen om meer te gaan sporten en bewegen. Het
doel van NASB is sport en bewegingsstimulering om overgewicht tegen te gaan en
diabetes en andere belangrijke chronische aandoeningen te voorkomen.
Het programma Gezonde Sportbeoefening richt zich op het kwaliteitsbeleid in de
sportgeneeskunde, op de sportmedische begeleiding van (top-)sporters en op
doelgerichte blessurepreventieprogramma’s.
Integratie
Vanwege het universele karakter van sport is sport bij uitstek een middel om
allochtonen in onze samenleving te integreren.
Toerisme en Recreatie
Evenals sport zijn ook toerisme en recreatie belangrijke vormen van vrijetijdsbesteding. De toenemende populariteit van wandelen (Nordic Walking), fietsen,
schaatsen, golfen en skeeleren zorgt ervoor dat de relatie tussen sportief bezig zijn en
natuur, recreatie en toerisme groter wordt.
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Normen en waarden
Sport heeft een belangrijke vormende waarde voor jongeren. Sociale vaardigheden
worden bijgebracht en jongeren krijgen te maken met normen en waarden. Binnen
een vereniging word je geacht je aan de geldende regels te houden, je leert respect
voor een tegenstander te hebben, je aan afspraken met teamleden te houden etc.
Tevens biedt sport een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren die zich vervelen.
Sport kan motiverend werken en kan er daardoor mede toe bijdragen dat bijvoorbeeld
schooluitval voorkomen wordt.
Vrijwilligers
Sportverenigingen en ook sportactiviteiten draaien vrijwel volledig op de inzet van
vrijwilligers. Niet voor niets draagt de gemeentelijke vrijwilligersnota de titel:
vrijwilligers maken het verschil.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
Deze wet is er op gericht dat alle inwoners kunnen participeren. De gemeente acht het
haar taak voor wat betreft het aandeel van sport daarin een goede infrastructuur te
verzorgen zodat de inwoners een breed scala van sporten kunnen beoefenen. In de
praktijk zal zij extra aandacht geven aan een aantal groepen waarvan bekend is dat ze
minder (kunnen) bewegen (zoals jeugd, mensen met een beperking en ouderen). Met
die extra aandacht komt de sport nadrukkelijk op het terrein van de Wmo.
Op 1 januari 2007 is de Wmo in werking getreden. In het vierjarige beleidsplan Wmo
worden de beleidskaders en de te realiseren doelen voor de negen prestatievelden van
de Wmo geformuleerd. Duidelijk is dat sport als het gaat om bevordering van
maatschappelijke participatie, integratie, terugdringen van overlast in de wijken,
persoonlijk welbevinden en volksgezondheid voor de meeste prestatievelden een
belangrijke rol heeft.
*
Prestatieveld 1 “Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid”
Denk hierbij vooral aan het eerder genoemde belang van sport voor de sociale
cohesie. Tevens zal bezien worden in hoeverre sportvoorzieningen in de toekomst
multifunctioneler kunnen worden ingezet om Wmo-doeleinden te bereiken. Dit gaat
met name om de sportkantines. De gemeente zal in overleg treden met de eigenaren
daarvan (de sportverenigingen) om te bereiken dat de kantines in het kader van een
breder welzijnsaccommodatiebeleid (zie de nota welzijnsaccommodaties) ook voor
andere doeleinden gebruikt kunnen worden.
*
Prestatieveld 2 “Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met
opgroeiproblemen en ondersteuning van ouders die kampen met
opvoedingsproblemen”
Hierbij is een nadrukkelijke relatie te leggen met de inzet van BOS(Buurt Onderwijs
Sport)-activiteiten. De BOS-impuls is gericht op het wegwerken van achterstanden op
de gebieden van welzijn, opvoeding, sport en bewegen, gezondheid en onderwijs.
*
Prestatieveld 4 “Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers”
Op het gebied van sport worden nu al themabijeenkomsten georganiseerd, gericht op
het werven en behouden van vrijwilligers.
*
Prestatieveld 5 “Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en
van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem”
Hierbij moet gedacht worden aan een samenwerking tussen sportorganisaties en
professionals uit zorg en welzijn om mensen met een beperking en/of chronische
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aandoening actiever te laten bewegen in het dagelijks leven.
*
Prestatieveld 6 “Verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking,
een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van
behoud van zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer”
Hierbij moet gedacht worden aan het verstrekken van individuele voorzieningen, zoals
een sportrolstoel.
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Rol van de gemeente

De gemeente Veldhoven heeft in haar sportbeleid de volgende rollen:
 Regisserende rol
Zoals eerder in deze nota aangegeven, heeft sport een belangrijke
rol in onze maatschappij. Het is dus niet de vraag óf de gemeente
actie op sportgebied moet ondernemen, maar meer wanneer en
hoe en vanuit welk beleid.
De regietaak van de gemeente zal de komende jaren actiever
worden ingevuld, passend bij “een sport hoger”. De regietaak richt zich dan niet meer
voornamelijk op het invullen van de primaire randvoorwaarden (accommodatiebeleid),
maar vooral ook op activiteiten die meer invulling geven aan het maatschappelijke
belang van sport (denk aan de Wmo).
Voor het sportbeleid betekent dit een verschuiving van de aandacht van het bouwen en
onderhouden van sportaccommodaties naar het actief sturen op maatschappelijke
doelen, die de gemeente met behulp van sport wil realiseren.
 Financierende rol
Financierend beleid is er op gericht om initiatieven van verenigingen of andere
sportaanbieders met (financiële) middelen te ondersteunen. De gemeente organiseert
niet zelf activiteiten, maar kan door het verstrekken van bijvoorbeeld subsidies of
het beschikbaar stellen van accommodaties maatschappelijke doelen realiseren.
De gemeente wil de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en van
sportverenigingen met andere organisaties, zoals scholen en kinderopvang, stimuleren
en daar waar nodig (financieel) ondersteunen.
 Stimulerende rol
Stimulerend en regisserend beleid gaan vaak samen. Stimulerend beleid is echter vaak
gericht op het individu. Dit beleid komt onder andere tot uitdrukking in het beschikbaar
stellen van middelen om activiteiten te organiseren ter bestrijding van bijvoorbeeld
overgewicht en bewegingsarmoede.
 Voorwaardenscheppende rol
De gemeente heeft een rol als investeerder in de totstandkoming en instandhouding
van sportvoorzieningen en terreinen in de openbare omgeving die voor allerlei
sportvormen gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de in 2007 aangelegde
verharde (multifunctionele) velden in De Polders en Veldhoven Dorp.
Binnen deze rol speelt niet alleen de kwaliteit van die accommodaties een rol, maar
zeker ook de mate van spreiding (kwantiteit) over de verschillende wijken.

Situering breedtesportterrein Schutsakkerpark
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Ontwikkelingen, trends en cijfers

Sport is voortdurend in ontwikkeling. Voor een lange termijnvisie op sport is het
essentieel hiermee rekening te houden. In dit hoofdstuk worden diverse
ontwikkelingen en trends beschreven die verband houden met sport, waar mogelijk
voorzien van cijfers.
4.1
Landelijke trends
In deze paragraaf wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen op sportgebied in
Nederland behandeld. De landelijke trends zijn uitgewerkt volgens de driedeling:
♦ De sporter;
♦ De sportorganisatie;
♦ De sportaccommodatie.
De sporter
 In de demografische ontwikkelingen spelen vergrijzing, ontgroening en verkleuring
een belangrijke rol. Kortom, het aantal ouderen stijgt, het aantal jongeren neemt af
en het aantal inwoners van allochtone herkomst neemt toe.
Vergrijzing en verkleuring zijn van betekenis voor de sport omdat de
sportdeelname onder ouderen en etnische minderheden (vooralsnog) lager ligt dan
onder jongeren en autochtonen.


De demografische ontwikkelingen hebben invloed op de populariteit van
verschillende takken van sport. Sporten die tot op hoge leeftijd kunnen worden
beoefend zullen populairder worden (zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen, jeu de
boules, golfen, fitness, denksporten).



Landelijk gezien is zwemmen de meest beoefende sport, gevolgd door
toerfietsen/wielrennen, fitness/aerobics en wandelsport (Trendrapport Bewegen en
Gezondheid van het ministerie van VWS).
In Noord-Brabant is fitness het meest beoefend, gevolgd door wandelsport, tennis
en hardlopen (PON-rapportage 2007: Wat beweegt uw gemeente?). Het betreft in
de meeste gevallen sporten die ook individueel, in ongeorganiseerd verband
beoefend kunnen worden.
Provincie Noord-Brabant
35
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Hardlopen
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Wandelsport

Fitness
kracht

Lichamelijk minder actieve groepen in de samenleving zijn jeugdigen, jongvolwassenen, ouderen, chronisch zieken, niet werkenden, mensen met overgewicht
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en mensen met een niet-Nederlandse herkomst (Trendrapport Bewegen en
Gezondheid). Volgens de PON-rapportage geldt dit ook voor Noord-Brabant en
Veldhoven.


Overgewicht is een groeiend probleem: het aantal kinderen met overgewicht is de
afgelopen vijfentwintig jaar bijna verdriedubbeld. Inmiddels heeft bijna één op de
zes kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar in Nederland overgewicht.
Op deze leeftijd hebben meer meisjes (20%) dan jongens (13%) overgewicht. Niet
alleen het percentage kinderen met overgewicht is gestegen, maar ook het
percentage kinderen dat véél te zwaar is (obesitas). Bovendien blijkt dat kinderen
op steeds jongeren leeftijd te zwaar zijn (bron: Brabantse Jeugdmonitor 2005).
Daarnaast komt overgewicht voor bij de helft van de Nederlandse mannen en ruim
40% van de Nederlandse vrouwen. Ernstig overgewicht komt echter vaker voor bij
vrouwen. Indien de huidige ontwikkeling zich voortzet, zal in 2015 naar schatting
15-20% van de volwassen Nederlanders ernstig overgewicht ofwel obesitas hebben
(Sociale Monitor CBS).



Er treedt een verschuiving op van sportbeleid naar bewegingsbeleid. Een uiting
hiervan is de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Om aan de norm
te voldoen moeten Nederlanders minimaal vijf dagen per week een half uur matig
intensief bewegen. Volgens de PON-rapportage voldoet 60% van de Veldhovenaren
(boven de 16 jaar) aan deze norm.
Kinderen moeten zelfs minimaal een uur bewegen in plaats van een half uur. Dit
kan ook door het maken van een stevige wandeling of fietstrip.



Veel jeugdigen haken op tienerleeftijd (tijdelijk) af als sportdeelnemer. Zij maken
een keuze in hun vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld tussen een verenigingsactiviteit
of een bijbaantje.

De sportorganisatie
 Bestuurders van amateursportverenigingen hebben te maken met een veelheid aan
wet- en regelgeving, vooral gericht op de kantine en de accommodatie (jaarboek
Sport, beleid en onderzoek).


Vanuit het rijk wordt gestuurd op ontwikkeling van integraal beleid binnen de
driehoek “buurt – onderwijs – sport”, waarbij een bindende rol is weggelegd voor
sport(verenigingen).



Vanuit het rijksbeleid wordt er tevens op aangestuurd dat iedereen kan meedoen in
de maatschappij. Het wetsvoorstel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) moet bijdragen dit doel te bereiken. Ook van sportorganisaties wordt
verwacht dat zij een bijdrage leveren om te participeren in de Wmo.



De behoefte op basisscholen aan vakleerkrachten bewegingsonderwijs zal de
komende jaren toenemen doordat pas afgestudeerde docenten in het
basisonderwijs niet meer bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te geven.



De groei van het aantal individuele sporten (zoals fitness en aerobics) wordt voor
een groot deel opgevangen door commerciële sportaanbieders, waaronder sport- en
dansscholen.

Veldhoven: een sport hoger

9

De sportaccommodatie
 De vraag naar kunstgras bij diverse buitensportverenigingen (voetbal, korfbal)
groeit (verdere uitwerking in hoofdstuk 6: Accommodatiebeleid).


Multifunctionele sportcentra zijn nog steeds in opmars, soms gecombineerd met
andere (vrijetijds-)voorzieningen (jaarboek Sport, beleid en onderzoek).



Sport speelt in toenemende mate een rol in de naschoolse activiteiten en
buitenschoolse opvang, al dan niet in het kader van een brede school.

4.2
De situatie in Veldhoven
Naast de landelijke trends is ook een aantal lokale trends en ontwikkelingen van
invloed op de ontwikkeling van sport in Veldhoven.
Genoemde cijfers zijn afkomstig uit de PON-rapportage 2007: Wat beweegt uw
gemeente? Het onderzoek van PON richtte zich op mensen van 16 jaar en ouder.
De sporter
 Ruim 72% van de Veldhovense jongeren tussen 16 en 29 jaar sport regelmatig.
In de leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar ligt dat percentage op circa 68%. Voor de
groep 50 tot 65 jaar is het 62% en de 65-plussers iets meer dan 50%.
In vergelijking met heel Noord-Brabant liggen de percentages in Veldhoven lager.
Vooral in de leeftijdscategorie 16-29 jarigen en 65 plussers is het verschil
aanzienlijk (zie onderstaande tabel).
Tabel 1:

Verdeling van sporters naar leeftijd
Veldhoven
Noord-Brabant
%
%
16 – 29 jaar
72,1%
81,8%
30 – 39 jaar
67,2%
67,9%
40 – 49 jaar
68,6%
72,4%
50 – 64 jaar
62,0%
68,2%
65 jaar of ouder
50,4%
66,1%
Totaal
64,2%
71,5%



64% van de Veldhovenaren doet aan sportbeoefening. Hiermee moet gedacht
worden aan bijvoorbeeld badminton, fitness, wielrennen en schaken. Yoga,
tuinieren, puzzelen of fietsen naar school en werk vallen hier niet onder.



Uit onderzoek blijkt dat sportbeoefening samenhangt met het al dan niet hebben
van een beperking. Mensen met een beperking doen significant minder aan
sportbeoefening dan mensen zonder beperking.



Bij circa 70% van de Veldhovenaren is de Nederlandse Beweegnorm niet bekend.
Het merendeel vindt het belangrijk om voldoende te bewegen. 40% van de
Veldhovenaren voldoet niet aan de beweegnorm van vijf dagen per week 30
minuten bewegen.



Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat mensen met een laag opleidingsniveau significant
minder aan sportbeoefening doen dan mensen met een middelbare of hogere
opleiding. De totale groep laagopgeleiden bestaat voor 75% uit mensen van 50 jaar
of ouder.
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Tijdgebrek is de belangrijkste reden om niet (genoeg) te sporten of te bewegen.



In Veldhoven zijn met name onder jeugdigen die activiteiten zeer populair die
liggen op het snijvlak van sport en cultuur. Hierbij moet onder meer gedacht
worden aan streetdance, breakdance, acrogym, danceballet. Het aantal kinderen,
jongeren (vooral meisjes) dat één of meer van deze vormen beoefent is zeer groot.
Enerzijds kunnen deze vormen beoefend worden bij verenigingen, anderzijds ook
bij commerciële aanbieders.

De sportorganisatie
 45% van de Veldhovense sportbeoefenaars sport in verenigingsverband. Ruim 40%
sport alleen, ongeorganiseerd. De overige 15% doet mee aan bijvoorbeeld
evenementen, in groepsverband anders dan een vereniging etc.


Uit het onderzoek van PON blijkt dat het merendeel van de sportende
Veldhovenaren voor hun sport deelneemt aan trainingen. Ongeveer een kwart doet
zijn of haar sport in competitieverband en rond de 20% doet ook mee aan
toernooien.

De sportaccommodatie
 De meeste Veldhovenaren sporten in een binnenaccommodatie in de eigen
gemeente (51,5%). 20% sport op een buitensportaccommodatie. Deze percentages
liggen gelijk met die van heel Noord-Brabant.
4.3
Cijfers over sportdeelname in georganiseerd verband
In 2006 is in eigen beheer een onderzoek uitgevoerd naar de actieve leden bij de
Veldhovense sportverenigingen. Niet alle sportverenigingen zijn meegenomen. Het
onderzoek is beperkt tot die verenigingen die een jeugdsportsubsidie ontvangen of
waarmee op enigerlei wijze een accommodatierelatie bestaat.
In bijlage I van de nota is een overzicht opgenomen van de ledentallen uit 2006
vergeleken met die uit 1996 (het jaar van verschijnen van de vorige sportnota).
(In 1996 had Veldhoven 40.314 inwoners en in 2006 43.662). Samengevat geven de
cijfers aanleiding tot het volgende overzicht:

1996
TOTAAL SPORT

Jeugd tot
en met
Senioren

2006
Leden
totaal

17 jaar

NietVeldhovense

Jeugd
tot en
met

leden

17 jaar

Senioren

Leden
totaal

NietVeldhovense
leden

Binnensport

1884

2269

4153

744

1909

2611

4520

1092

Buitensport

1421

3418

4839

552

2082

3569

5651

829

519

712

1231

173

1005

914

1919

357

3824

6399

10223

1469

4996

7094

12090

2278

Binnen/buitensport

Toename aantal georganiseerde sporters
Toename niet-Veldhovenaren
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1867 oftewel

18%

809 oftewel

55%

Opmerkingen en conclusies daarbij:
 Sinds de vorige sportnota van 1996 is het aantal georganiseerde sporters in
Veldhoven (aanzienlijk) gestegen. Bijna de helft daarvan is het gevolg van een
toename van het aantal niet-Veldhovense leden.
 De toename van het aantal niet-Veldhovense leden is verklaarbaar gelet op de
bovenlokale functie van een aantal Veldhovense verenigingen (zoals Njord,
Voorwaarts en GVAC) en ligging van de accommodaties van enkele verenigingen
ten opzichte van Eindhovense nieuwbouwwijken (bijvoorbeeld U.N.A. en Metzpoint
nabij Meerhoven).
 Het beleid tot op heden is dat wanneer een Veldhovense vereniging meer dan 10%
leden heeft die niet afkomstig zijn uit Veldhoven, dat het aantal dat de norm van
10% overschrijdt niet wordt meegenomen in de berekening van de
accommodatiebehoefte. In hoofdstuk 6 (Sportaccommodatiebeleid) wordt nader op
dit aspect ingegaan.
Bij de regeling voor jeugdsportsubsie worden de niet-Veldhovense leden niet
meegeteld. Op dit aspect wordt nader ingegaan in hoofdstuk 7 (Tarieven en
subsidies)
4.4
Huidige kosten sport in Veldhoven
De huidige kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van sport bedragen op
jaarbasis bruto € 3.800.000. Daar staat een bedrag van € 753.000 inkomsten
tegenover, zodat de netto uitgaven een bedrag van € 3.047.000 vergen (referentie:
productenraming 2008).
De specificatie op jaarbasis ziet er – afgerond – als volgt uit:
Bruto uitgaven

Inkomsten

Buitensportaccommodaties
Binnensportaccommodaties (excl.
Zwemsport)
Zwemsport (subsidie zwembad en
zwemvereniging Njord)
Jeugdsportsubsidies
Sportstimulering
Breedtesport

€ 919.000
€ 2.082.000

€ 135.000
€ 592.000

Netto
uitgaven
€ 784.000
€ 1.490.000

€

642.000

€

0

€

642.000

€
€
€

83.000
20.000
54.000

€
€
€

0
0
26.000

€
€
€

83.000
20.000
28.000

Totaal

€ 3.800.000
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€ 753.000

€ 3.047.000

Aandeel netto uitgaven sport
Subsidies
4%
Zwembad
21%

Buitensport
26%

Binnensport
49%

Uitgedrukt per inwoner wordt, volgens de gemeentelijke boeken, jaarlijks € 70,75
netto besteed ten gunste van de plaatselijke sportbeoefening. Dat beeld is niet
volledig omdat in het verleden diverse projecten met eenmalige middelen zijn
gefinancierd en omdat de financiële consequenties van de Kempen Campus nog niet
volledig zijn verdisconteerd.
4.5
SWOT-analyse
In de vorige hoofdstukken en paragrafen is stilgestaan bij de huidige situatie van
sport, bij de relatie met andere beleidsterreinen, bij de trends en ontwikkelingen.
Genoemde aspecten zijn meegenomen in de hieronder opgenomen SWOT-analyse,
een overzicht van sterke en zwakke punten, van kansen en bedreigingen. De SWOTanalyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) is een analyse-instrument.
De uitkomsten van de SWOT-analyse bepalen voor een belangrijk deel de
beleidsvoornemens voor de komende jaren. Deze zijn, na de SWOT-analyse,
opgenomen in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5: Beleidsvoornemens).

-

-

-

-

Sterke punten
Voldoende kwalitatieve
sportaccommodaties, verspreid
over de gehele gemeente. Ze zijn
ook goed bereikbaar.
Diversiteit aan sportaanbod.
Het bestaan van een
bijdrageregeling voor minima om
o.a. contributies te kunnen
betalen.
Groot aantal sportverenigingen.
Aandacht en middelen om nieuwe
ontwikkelingen te stimuleren
(denk aan breedtesport,
BOS-impuls).
Gemeente is laagdrempelig voor
sportverenigingen.

-

-

-

-
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Zwakke punten
Geen actueel sportbeleidsplan
(de nu voorliggende nota moet dit
zwakke punt opheffen).
Vrijwilligers groeiend knelpunt
voor voortbestaan verenigingen.
Minder aandacht voor nietgeorganiseerde sport.
Discrepantie tussen traditioneel
aanbod en nieuwe vormen van
sport (denk aan danssport).
Onvoldoende afstemming tussen
verenigingen onderling.
Geen aandacht voor topsport.
Onvoldoende kennis bij de
verenigingen op EHBO-terrein.
Geen volledige informatie over het
totale sportgebied, op papier of
digitaal.
Weinig (top)sportevenementen.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Kansen
Steeds meer mensen zien in dat
sportbeoefening en beweging
belangrijk is voor de gezondheid.
Wijziging van de behoefte leidt tot
breder pakket aan voorzieningen,
dat op zijn beurt weer meer
mensen aan het bewegen kan
krijgen.
Bij (her)inrichting van wijken
rekening houden met behoeften
ten aanzien van sport.
Groeiende aandacht voor sport
van rijk en provincie.
Mogelijkheden om (sport-)
accommodaties intensiever en
multifunctioneler te gebruiken,
onder meer door kunstgrasvelden.
Meer aandacht vanuit andere
beleidsterreinen voor sport als
middel om maatschappelijke
problemen aan te pakken (o.a.
Wmo).
Bezetting van de (binnen-)
sportaccommodaties kan
verbeterd worden.
Nog meer draagvlak in de
samenleving voor sport door de
samenwerking tussen sport,
onderwijs en buurt.
Meer jeugdigen voor sport
interesseren door samenwerkingsverbanden van scholen en
sportverenigingen.
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-

-

-

-

-

Bedreigingen
Meer nadruk op individueel
sporten en daardoor dalende
populariteit teamsporten.
Toenemende druk op de vrije tijd.
Vergrijzing en ontgroening
(kan leiden tot aanzienlijke
verschuiving in de behoefte).
Belangstelling voor
vrijwilligerswerk neemt af, met
name voor bestuurs- en
kaderfuncties.
Sport moet steeds meer
concurreren met andere vormen
van vrijetijdsbesteding.
Toenemende wet- en regelgeving
van diverse overheden.
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5

Beleidsvoornemens

In dit hoofdstuk zijn op hoofdlijnen de beleidsvoornemens voor de komende jaren
opgenomen ten aanzien van de verschillende aspecten van sport. In de
uitwerkingsnotitie zullen deze geconcretiseerd worden. In die notitie zal ook duidelijk
worden wat de financiële consequenties zijn van de concrete acties.
5.1
Sport en onderwijs
Alle kinderen gaan naar school en sport op school stimuleert hen meer te bewegen en
een sportieve en gezonde levenswijze te ontwikkelen. Scholen zijn een
belangrijke ingang om jeugdigen en hun ouders te bereiken.
De gemeente wil bevorderen dat sportverenigingen en scholen samen
activiteitenprogramma’s ontwikkelen die goed aansluiten bij
schoolprogramma’s, ook die van voorschoolse, tussenschoolse en
naschoolse opvang.
Enerzijds houdt dit in een continuering en verdere ontwikkeling van
het project “Sportieve School en Sportieve School XL”.
Anderzijds zullen nieuwe activiteiten ontwikkeld moeten worden
die aansluiten bij schoolprogramma’s en bij genoemd project.
Sportverenigingen zijn de geschikte partners om de inhoud van het
bewegingsonderwijs mede in te vullen. In samenwerking met scholen zullen meer
sporttoernooien worden georganiseerd met het accent op meedoen en niet op winnen.
Jaarlijks worden nu al schoolsportdagen georganiseerd in Veldhoven (atletiek, korfbal,
peanut-ball, etc.).
De komende jaren zal er een aantal brede scholen in Veldhoven komen. Tevens zullen
bestaande scholen: “verbrede scholen” worden. Zo’n brede en verbrede school is niet
alleen een school maar ook een samenwerkingsverband tussen partijen die zich
bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de
ontwikkelingskansen van de kinderen te vergoten. Een ander doel kan zijn een
doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Belangrijk aspect is een
breed aansluitend binnenschools en buitenschools activiteitenaanbod. Daarin kan voor
de sport een belangrijke rol weggelegd zijn. De sportsector, met name de
sportverenigingen, zal in het proces van de brede en verbrede scholen een participant
moeten zijn.
De gemeente streeft naar een groter gebruik van schoolplein, ook na schooltijd. De
meeste schoolpleinen in Veldhoven zijn openbaar. Er wordt al veel gebruik gemaakt
van die schoolpleinen, maar een intensiever gebruik is mogelijk en wenselijk. Samen
met betrokken organisaties zal de gemeente de mogelijkheden daartoe onderzoeken.
Daarnaast is het wenselijk dat het gebruik van de sportparken, daar waar mogelijk,
door de scholen geïntensiveerd wordt. Dit uiteraard in goed overleg met de
gebruikmakende sportverenigingen.
In de huidige situatie worden gymnastieklessen op scholen niet verzorgd door
vakleerkrachten op dat gebied. Het zou een kwaliteitsimpuls betekenen als dat wel het
geval zou zijn. De gemeente heeft geen instrument om dit op te leggen. Wel kan in
goed overleg getracht worden de schoolbesturen van het belang te overtuigen.
Veldhoven: een sport hoger
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5.2
Sport en jongeren
Jong geleerd, oud gedaan. Om tot een sportieve levensstijl te komen is een speciale
houding nodig die op jonge leeftijd gevormd moeten worden door sportorganisaties en
het bewegingsonderwijs. Knelpunten ten aanzien van de deelname zitten vooral in het
ontbreken van het in aanraking komen en ervaring opdoen met bepaalde sporten en in
het feit dat het traditionele aanbod van de sportverenigingen vaak onvoldoende
aansluit bij de wensen van jongeren. In de komende beleidsperiode moeten
belangrijke stappen worden gezet om deze knelpunten op te lossen.
Voor wat betreft de doelgroep jonge allochtonen wijzen landelijke onderzoeken uit dat
het achterblijven qua sportdeelname vaak voortkomt uit culturele verschillen met de
westerse wijze van sportbeoefening. Of dit ook geldt voor Veldhoven, is niet bekend.
De gemeente zal daarnaar een onderzoek instellen in de komende beleidsperiode en
op basis van de uitkomsten zonodig gerichte maatregelen nemen om die verschillen
op te heffen, hanteerbaar te maken zodat de deelname van allochtone sporters
vergroot wordt.
5.3
Sport en 50+ers
De oudere generatie beweegt gemiddeld minder dan jongere generaties. Bewegen
biedt tal van kansen, gereedschappen aan ouderen om aan de eigen fitheid en
gezondheid te werken. Daardoor vergroten ze de mogelijkheden om langer zelfstandig
mee te doen aan het maatschappelijk leven. Het is aangewezen om daarmee al op
vroegere leeftijd te beginnen. Reden waarom hier gesproken wordt over sport en
50+ers. Circa 1/3 van alle Veldhovenaren is 50+.
Sporten kan ook helpen ouderen uit een eventueel isolement te halen en daarmee de
kwaliteit van leven te verhogen.
Het is niet duidelijk of de mogelijkheden om te sporten in Veldhoven toereikend zijn
voor genoemde groepen. Als eerste stap zal een behoefteonderzoek worden
uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek zullen dan zonodig
gerichte maatregelen worden genomen om te stimuleren of te faciliteren.
Bij het behoefteonderzoek zullen ook de wandel- en fietspaden worden betrokken,
alsmede het aspect trimroutes.
5.4
Danssport
In hoofdstuk 4 is gewezen op het feit dat de diverse vormen van danssport zeer
populair zijn in veldhoven, vooral onder jongeren. En juist omdat genoemde
activiteiten zich richten op jeugdigen, beantwoorden die activiteiten aan meerdere
doelstellingen van het beleid. Ondanks dat, worden de verenigingen op het terrein van
de danssport tot op heden door de gemeente niet ondersteund, terwijl andere
sportverenigingen wel worden ondersteund, bijvoorbeeld middels een
jeugdsportsubsidie. In de uitwerkingsnotitie zal een voorstel worden opgenomen om
de bestaande ongelijkheid op te heffen.
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Het zijn echter niet alleen verenigingen die danssportactiviteiten organiseren, de
grootste instanties op dit terrein zijn (para-)commerciële instituten zoals bijvoorbeeld
Cardo en Dédé Danceballet. Vanuit de gemeente wordt vaak een beroep gedaan op
deze instituten om medewerking te verlenen aan manifestaties voor de gemeenschap.
De instituten geven daar altijd (belangeloos) gehoor aan. Andersom ligt dat lastiger,
wanneer dus de instituten de gemeente om ondersteuning, medewerking vragen. Dan
wordt namelijk tegen het probleem aangelopen dat de subsidieregels van de
gemeente ondersteuning van commerciële instanties uitsluiten.
Voor de uitwerkingsnotitie zal onderzocht worden of de gemeente en deze instituten,
met inachtneming van de regelgeving, afspraken kunnen maken om de gemeentelijke
beleidsdoelen te onderstrepen middels een ondersteuning van de activiteiten van
jongeren bij deze instituten.
5.5
Georganiseerde of niet georganiseerde sport
Individualisering en informalisering zijn belangrijke tendensen in de hele samenleving,
ook in de sport. De meest beoefende sporten in Nederland zijn dan ook sporten die
hieraan optimaal tegemoet komen zoals fitness, wandelen, hardlopen, zwemmen,
schaatsen en fietsen. Vanwege het flexibele karakter van deze sporten winnen zij aan
populariteit. Dit kan voor verenigingen op termijn negatieve gevolgen hebben. Dit
geldt met name voor de teamsporten.
Gelet op het belang dat moet worden toegekend aan aspecten zoals gezondheid en
een goede, zinvolle vrijetijdsbesteding zal de gemeente ook de inwoners, die ervoor
kiezen om niet in verenigingsverband te sporten, adequaat faciliteren.
Zoals eerder aangegeven doen veel mensen aan fitness. Vaak gebeurt dit bij een
commerciële aanbieder. Hiervoor geldt in feite hetzelfde als onder vorig punt is gesteld
ten aanzien van de instituten die zich met danssport bezig houden. Voor de
uitwerkingsnotitie zal dus onderzocht worden of de gemeente en deze commerciële
sportaanbieders, met inachtneming van de regelgeving, afspraken kunnen maken om
de gemeentelijke beleidsdoelen te stimuleren middels een ondersteuning van de
activiteiten bij deze instituten.
Mede vanuit de optiek om waar mogelijk de sociale cohesie en daarmee de
leefbaarheid te bevorderen, zal de gemeente zeker de georganiseerde sport blijven
faciliteren en ondersteunen. De sportverenigingen zouden een actievere rol kunnen
gaan spelen in wijk, buurt of woonservicezone dan nu het geval is. De gemeente zal
een structureel overleg op gaan zetten met de Veldhovense sportverenigingen om de
actievere rol te stimuleren en te ondersteunen.
5.6
Topsport in Veldhoven
Tot topsport (ontleend aan een definitie van NOC*NSF) worden die sportorganisaties
en/of sporters gerekend die uitkomen in het hoogste officiële competitieverband in de
desbetreffende tak van sport, alsmede de talentvolle jonge sporters die deel uitmaken
van nationale jeugd- en seniorenselecties.
Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd:
- de mate van internationale aansluiting van de tak van sport. Is de
desbetreffende sportbond aangesloten bij een erkende internationale
sportorganisaties?
- de mate van de mondiale spreiding van sport.
Daarmee onderscheidt topsport zich van breedtesport. Breedtesport is de recreatieve
sportbeoefening in georganiseerd (bij verenigingen) of in ongeorganiseerd verband.
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Breedtesport is eveneens de competitieve sportbeoefening (wedstrijdsporten) op
lokaal, regionaal of nationaal niveau.
Bij topsport speelt in eerste instantie de commercie en promotie van de stad een rol.
Topsport heeft echter ook een positief effect op de breedtesport en kan daarmee een
positief effect hebben op de Veldhovense samenleving.
Veldhoven heeft tot op heden geen topsportbeleid. De maat van Veldhoven leent zich
ook niet voor een beleid vergelijkbaar met het topsportbeleid van de grote steden. Wel
kan de gemeente de topsport een grotere rol geven in haar beleid. Dit is bijvoorbeeld
mogelijk door in samenwerking met het Sondervick College en Sportservice NoordBrabant, waar verschillende topsporters bij aangesloten zijn, topsporters clinics te
laten geven op scholen en bij sportverenigingen. Ook zal worden onderzocht of een
jaarlijkse topsportverkiezing in Veldhoven haalbaar is.
5.7
(Top)sportevenementen in Veldhoven
Een ander middel om topsport een nadrukkelijker rol in het beleid te geven is het
jaarlijks organiseren van een topsportevenement. Zo’n evenement kan een belangrijk
middel zijn in de marketingstrategie voor de promotie van de aantrekkelijkheid van de
stad (city marketing).
Het aantal evenementen in de huidige samenleving groeit, ook in Veldhoven (Nota
Evenementenbeleid 2005). De populariteit van evenementen is onder meer toe te
schrijven aan het feit dat bezoekers evenementen zien als een prettige, maar vaak
ook nuttige vrijetijdsbesteding.
(Top)sportevenementen kunnen niet alleen een bijdrage leveren aan de promotie van
de gemeente Veldhoven met daaraan gekoppeld de toeristische en/of economische
spin-off, maar leveren ook een bijdrage aan de doelstelling van het sportbeleid.
Topsportevenementen en breedtesport moeten elkaar versterken. Zonder
breedtesport geen topsport en omgekeerd. Een (top)sportevenement zet een tak van
sport in de schijnwerpers en kan daardoor een direct stimulerend effect hebben op de
breedtesport.
Een belangrijke voorwaarde is hierbij uiteraard dat de tak van sport ook in Veldhoven
vertegenwoordigd is en dat het evenement de breedtesport ook actief benaderd. Hier
geldt dat het evenement geen doel op zich moet zijn, maar een middel om meer
inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen.
Voor Veldhoven kan gedacht worden aan een danssportevenement of een evenement
rond een vorm van wielrennen. Beide takken van sport zijn zeer populair in
Veldhoven. Op laatstgenoemd terrein is er jaarlijks uiteraard al een evenement,
namelijk De Omloop der Kempen.
Qua omvang moet gedacht worden aan een evenement zoals Cult&Tumult en evenals
bij dat festival zal ook bij een sportevenement nadrukkelijk de samenwerking gezocht
moeten worden met verschillende partners.
5.8
Sport en armoede
Ongeveer 40.000 Brabantse kinderen kunnen niet sporten,
omdat de financiële situatie thuis dat niet toelaat. Sporten
bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en is daarom
belangrijk voor kinderen. Het Jeugdsportfonds Brabant doet
hier iets aan. Kinderen met financieel minder draagkrachtige
ouders komen in aanmerking voor een bijdrage uit het
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fonds. Daartoe moet de gemeente waarin zij wonen wél aangesloten zijn bij het fonds.
De gemeente zal, in samenwerking met Sportservice Noord-Brabant, de mogelijkheid
onderzoeken tot het oprichten van een Jeugdsportfonds in Veldhoven. Hierbij zal
uiteraard de al bestaande minimaregeling worden betrokken.
5.9
Sport en gezondheid
Overgewicht bij jeugdigen vormt een groeiend probleem. Het wordt momenteel zelfs
als één van de grootste gezondheidsrisico’s gezien. De gemeente zal in samenwerking
met scholen en sportaanbieders door middel van sport- en beweegprogramma’s
stimuleren dat steeds meer jongeren gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen. Dat betekent dus dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit,
waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of
handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).
Naast het overgewicht is ook de ongezonde leefstijl (o.a. te weinig bewegen,
ongezond eten en verkeerd gebruik van genotmiddelen/alcohol), zeker van jongeren,
een belangrijk punt van aandacht. De gemeente wil dat jongeren zich bewust worden
van de nadelige effecten en van het belang van gezond eten en drinken. In
samenwerking met scholen en verenigingen zal hier een beleid op gevoerd gaan
worden. Dat beleid is enerzijds een intensivering van het project “Sportieve School XL”
dat nu reeds op de basisscholen wordt uitgevoerd.
5.10 Sporten voor mensen met een functiebeperking
Sporten en bewegen is, voor zover zij daartoe in staat zijn, ook belangrijk voor
lichamelijk en geestelijk gehandicapten en voor mensen met een chronische
aandoening. Het bevordert deelname aan de samenleving, integratie, biedt plezier en
voldoening en kan de gezondheid bevorderen. Ook de bereidwilligheid van
sportverenigingen om sporters met een handicap te accepteren en mee te laten doen
is erg belangrijk.
Twee aspecten zijn hierbij van belang. Allereerst is onvoldoende bekend of genoemde
groepen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de sportfaciliteiten of dat
maatregelen genomen moeten worden om de mogelijkheid van aangepast sporten uit
te breiden. Ten tweede is het belangrijk dat voorzieningen bereikbaar en toegankelijk
zijn voor deze doelgroep. Nagegaan zal moeten worden of de sportinfrastructuur
aangepast, verbeterd moet worden.
Om verenigingen te stimuleren meer activiteiten voor mensen met een beperking te
organiseren, is de subsidieregeling aangepast sporten in het leven geroepen. De
gemeente zal deze regeling evalueren en afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal
worden bezien of het beleid daaromtrent moet worden geïntensiveerd, waaronder het
verruimen van de subsidiemogelijkheden voor sporters met een functiebeperking voor
sportbeoefening bij niet-Veldhovense verenigingen.
5.11

BOS-impuls

De tijdelijke BOS(Buurt Onderwijs Sport)-subsidieregeling is gericht op het verkleinen
van achterstanden van jongeren in een aangewezen projectgebied. Door
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samenwerking binnen de driehoek buurt, onderwijs en sport zijn arrangementen
ontwikkeld waarbij sport minimaal deel uitmaakt van een arrangement. Op grond van
de regeling “BOS-impuls” heeft de gemeente Veldhoven een subsidie ontvangen van
het ministerie van VWS. Tot 2011 gaat het in totaal om € 199.625 voor het project
“Uitdagende jongeren”. Met dit arrangement zal de jongerenoverlast en de
achterstand worden aangepakt. Buurtsport is het bindende element in dit
arrangement, waaraan enkele activiteiten worden toegevoegd. Busje Ans en
WhoZnext zijn al bekende activiteiten in de gemeente. Nieuwe activiteiten zijn
Preventiemethodiek en de Ultieme Uitdaging (Projectplan BOS-impuls).
Verder zal bekeken worden of de BOS-impuls gecombineerd kan worden met
activiteiten in het kader van de brede school.
5.12 Informatie over sport
Er is veel op sportgebied in Veldhoven, maar voor iemand die daarover informatie wilt,
is geen adequaat en gemakkelijk toegankelijk overzicht voorhanden. Er is dus geen
informatiebrochure en ook digitaal is er geen totaaloverzicht te verkrijgen. In de
komende beleidsperiode zal een inhaalslag op dit gebied worden gemaakt.
5.13 Sport en vrijwilligers
Sportverenigingen draaien van oudsher bijna volledig op de inzet van vrijwilligers. Zij
vormen het bestuurlijk, sporttechnisch, organisatorisch en ondersteunend kader.
Onder meer door aangescherpte wetten (milieu en arbo) en uitbreiding van
verantwoordelijkheden wordt steeds meer gevraagd van verenigingen en van de
vrijwilligers. Bij de vrijwilligers bestaat behoefte aan ondersteuning op die terreinen,
onder meer door deskundigheidsbevordering. Op basis van het projectplan van de
breedtesport, Sportend Veldhoven Allicht!, zijn reeds verschillende thema-avonden
georganiseerd voor de verenigingen over beleid, besturing, ledenwerving, sponsoring,
wet- en regelgeving.
Het zijn overigens niet alleen nieuwe wetten of regels die steeds meer aandacht van
vrijwilligers vragen. Ook in deze nota wordt op diverse plaatsen een beroep gedaan op
de inzet van vrijwilligers. Bij meerdere van de actiepunten in dit hoofdstuk wordt
immers aangegeven dat ondersteuning van de verenigingen (en dus van de
vrijwilligers van die verenigingen) nodig is voor de uitvoering. Elders in deze nota (zie
SWOT-analyse in hoofdstuk 4) is aangegeven dat het aantal vrijwilligers bij
verenigingen een knelpunt is c.q. aan het worden is.
Mede gelet daarop is het zonder meer belangrijk om genoemde thema-avonden te
blijven organiseren. Die avonden kunnen dan ook worden gebruikt om aan de
verenigingen en de vrijwilligers duidelijk te maken dat hun inzet ook concreet iets voor
de vereniging kan opleveren. Je als vereniging manifesteren en deelnemen aan
bredere acties kan er immers toe bijdragen dat een breder publiek kennis krijgt van
de activiteiten van de vereniging en daardoor eerder lid zal worden of als vrijwilliger
actief voor de vereniging zal willen zijn.
Naast de thema-avonden zal de gemeente samen met de sportverenigingen steeds
veel aandacht aan het vrijwilligersbeleid moeten blijven besteden.
In de IK-Sportscan is geconstateerd dat er bij de sportverenigingen een gebrek is aan
kennis op het gebied van medische ondersteuning. Om hieraan tegemoet te komen is
reeds een aantal (EHBO-)cursussen voor verenigingen georganiseerd. Dit zal in de
komende beleidsperiode worden gecontinueerd.
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6

Sportaccommodatiebeleid

Veldhoven is een typische stadsrandgemeente met aan de ene kant de stad Eindhoven
en aan de andere kant de open ruimte van De Kempen.
Veldhoven bestaat uit vier oude dorpskernen met zes nieuwe wijken en een
buitengebied. Veldhoven kan worden ingedeeld in tien wijken: Veldhoven-dorp,
Meerveldhoven, Zeelst, d’Ekker, Zonderwijk, ’t Look, Cobbeek/Centrum, Heikant & De
Kelen, De Polders en Oerle.
Sportvoorzieningen
Om sport goed uit te kunnen oefenen acht de gemeente het haar taak er voor te
zorgen dat binnen onze gemeente voldoende en kwalitatief goede (basis)
sportaccommodaties, voor binnen- en buitensport beschikbaar zijn. De gemeente
draagt daarbij zorg voor realisatie, beheer en onderhoud van die sportvoorzieningen.
In voorkomende gevallen waar privatisering tot win-win situaties kan leiden, zal op
maat naar oplossingen worden gezocht die afwijken van de algemene
beleidsterreinen.
Wij beschouwen daarbij de volgende sportvoorzieningen als basisaccommodatie:
• sporthallen
• gymnastieklokalen
• zwembad
• diverse buitensportvelden inclusief kleedlokalen
Kleedaccommodaties worden gerekend tot de basisvoorzieningen. Echter voor
de buitensportaccommodaties is het beleid erop gericht om de
kleedvoorzieningen na realisatie in eigendom over te dragen aan de
hoofdgebruiker van de accommodatie. Uitgangspunt is om deze vorm van
privatisering niet dwingend op te leggen. Inmiddels zijn met uitzondering van
voetbalvereniging Marvilde alle kleedaccommodaties op deze wijze
geprivatiseerd (zie ook navolgend overzicht).
Gestreefd wordt daarbij naar een evenwichtige spreiding en diversiteit. Tevens is het
een pre (volgens het ministerie van VWS) dat de voorzieningen in de kern van de wijk
worden gesitueerd. Een voordeel hiervan is dat er een betere sociale cohesie ontstaat.
Bij de aanduiding voldoende gaat het om het invullen van de bestaande, maar zeker
ook om de invulling van de toekomstige behoefte van voorzieningen.
Bij kwalitatief goed gaat het om sportvoorzieningen die voldoen aan sporttechnische
(bijvoorbeeld NOC*NSF) en beheerstechnische normen.
Overzicht binnensportvoorzieningen

Accommodatie

Locatie

Gebruik

Sporthal

Kempen Campus

Grote hal:
Onderwijs, zaalvoetbal, korfbal, tennis,
badminton, volleybal, handbal.
Onderwijs, zaalvoetbal, korfbal, tennis,
badminton, volleybal, handbal, hockey.

Den Ekkerman
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De Atalanta
(geprivatiseerd)

Onderwijs, zaalvoetbal, korfbal, tennis,
badminton, volleybal, handbal.

Turnhal

Kempen Campus

Onderwijs en diverse onderdelen van de
turnsport. Klimwand.

Kleine hal en
fitnessruimte

Kempen Campus

Onderwijs en diverse zelfverdedigingssporten.
Fitness.

Gymnastieklokaal

Bisschopstraat

Onderwijs, gymnastiek, volleybal,
zelfverdedigingssporten, badminton, korfbal,
basketbal en kinderfeestjes.
Onderwijs, gymnastiek, volleybal, dans,
zelfverdedigingssporten, badminton, korfbal,
basketbal en kinderfeestjes. Klimwand.
Onderwijs, gymnastiek, volleybal,
zelfverdedigingssporten, badminton, korfbal,
basketbal en kinderfeestjes.
Onderwijs, gymnastiek, volleybal,
zelfverdedigingssporten, badminton, korfbal,
basketbal en kinderfeestjes.
Onderwijs, gymnastiek, volleybal,
zelfverdedigingssporten, badminton, korfbal,
basketbal en kinderfeestjes.
Onderwijs, gymnastiek, volleybal,
zelfverdedigingssporten, badminton, korfbal,
basketbal en kinderfeestjes.
Onderwijs, gymnastiek, volleybal,
zelfverdedigingssporten, badminton, korfbal,
basketbal en kinderfeestjes.

Kempen Campus (2
lokalen)
Lange Kruisweg

Messenmaker

Norenberg

Pastoor Jansenplein

Van
Vroonhovenlaan

Zwembad

Den Ekkerman
(beheer en
exploitatie St.
Sport- en
Recreatiecentrum
Den Ekkerman)

Diverse vormen van de zwemsport.

Diversen

Nuvoc-hal
Tafeltenniscentrum

Volleybal, badminton en tennis.
Tafeltennis.
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Overzicht buitensportvoorzieningen
Locatie

Vereniging

Veldvoorziening

Kleedvoorziening

De Korze

Voetbalvereniging
Rood-Wit

2 wedstrijdvelden  gras
1 wedstrijd/trainingsveld
 Grassmaster
1 trainingsveld  gras
2 kunstgrasvelden  zandingestooid
1 kunstgrasveld  semi
water
8 Smashcourt banen
2 gravelbanen (eigendom
VLTC)

8 kleedlokalen
(geprivatiseerd)

Hockeyvereniging
BASKO

Tennisvereniging
VLTC
(geprivatiseerd)
Kempen Campus

6 kleedlokalen
(geprivatiseerd)

2 kleedlokalen
(geprivatiseerd)

Atletiekvereniging
GVAC
Honk- en softbalvereniging All In

Volkunststof atletiekaccommodatie (6 baans)
1 Honkbalveld
1 Softbalveld (mede
gebruik door GVAC bij
wedstrijden)

2 kleedlokalen

Jongelingsveld

Voetbalvereniging
Marvilde

1 wedstrijdveld  gras
2 wedstrijd/trainingsvelden
 Grassmaster

6 kleedlokalen

Sportpark Zeelst

Voetbalvereniging
UNA

3 wedstrijdvelden  2 gras
en 1 kunstgras
1 trainingsveld  gras

8 kleedlokalen
(geprivatiseerd)

Europalaan

Korfbalvereniging
SDO

3 wedstrijdvelden  gras
1 trainingsveld

6 kleedlokalen
(geprivatiseerd)

Tennispark Oerle

Tennisvereniging
De Korrel

10 French Courtbanen (2
eigendom van De Korrel)

2 kleedlokalen
(eigendom
vereniging)

Sportpark De
Heikant

Voetbalvereniging
RKVVO

3 wedstrijdvelden  gras
1 wedstrijd/trainingsveld
 Longplay
1 trainingsveld 
Grassmaster
2 wedstrijd/trainingsvelden

12 kleedlokalen
(geprivatiseerd)

Korfbalvereniging
BIO
Fietscrossvereniging
Veldhoven (eigen
beheer)
Sportpark
Akkereind

Tennisvereniging
Metzpoint
(geprivatiseerd)
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2 kleedlokalen
(geprivatiseerd)

Zandoerle

ATB-Brabantia

ATB-route door Veldhoven,
Vessem en Kengsel

Sportcomplex De
Heiberg

Tennisvereniging
De Hogt

10 gravelbanen

Onderstaande ontwikkelingen kunnen het accommodatieaanbod en de
accommodatiebehoefte in Veldhoven beïnvloeden:
















Vanwege de realisatie van Zilverackers (Veldhoven-West) en diverse andere
woningbouwplannenplannen zal het inwoneraantal in Veldhoven gaan toenemen.
Dit kan betekenen dat de huidige omvang van sportaccommodaties niet toereikend
is (bijvoorbeeld gymnastiekvoorzieningen voor het onderwijs, fitness).
In het kader van Zilverackers is ruimte gereserveerd voor eventueel toekomstige
sportbestemmingen.
Het onderzoek naar de eventuele verplaatsing van zwembad Den Ekkerman.
Het zwembad zelf en betrokken verenigingen zien in de verplaatsing mogelijkheden
om het aanbod te moderniseren en te vergroten.
Renovatie of nieuwbouw van een aantal sportaccommodaties in Veldhoven.
Concreet liggen er vragen van tennisvereniging De Korrel en voetbalclub RKVVO.
Ook is er weer een hernieuwd verzoek ontvangen inzake het Bikepark.
Danscentrum in Veldhoven.
Zoals eerder aangegeven in deze nota is de danssport populair in Veldhoven. De
grote danssportinstituten hebben de gemeente gevraagd om ondersteuning bij de
wens om een goed geoutilleerd (onder meer voorzien van een echte dansvloer om
blessures te voorkomen) danscentrum in Veldhoven te realiseren.
De toenemende vraag naar kunstgrasaccommodaties.
Tot op heden heeft de gemeente uit efficiency-overwegingen en om ruimte- en
sporttechnische redenen medewerking verleend aan het realiseren van
kunstgrasvelden. Dat wil zeggen dat slechts in die gevallen medewerking is
verleend aan de vraag naar kunstgras wanneer:
- dit sporttechnisch een eis is;
- ruimtelijk gezien alleen kunstgras tot verruiming van capaciteit kan leiden;
- kunstgras financiële voordelen biedt ten opzichte van andere toepassingen.
De toenemende vraag naar kunstgrasvelden zal ook aan deze criteria worden
getoetst.
Het onderzoek naar de beheersconstructie van de sportaccommodaties.
Eind 2007 is besloten dat in 2008 een onderzoek zal worden gehouden naar de
wenselijke beheerconstructie van de sportaccommodaties op de Kempen Campus
en, in relatie daarmee, het beheer van alle gemeentelijke sportaccommodaties.
Eind 2008 zal het onderzoek zijn afgerond. De uitkomsten van dat onderzoek
kunnen onder meer consequenties hebben voor de organisatie rondom de
realisatie, het beheer en de verhuur van sportaccommodaties.
Er is sprake van een discrepantie tussen de normen van NOC*NSF en de normen
die de gemeente hanteert bij de berekening van de accommodatiebehoefte.
NOC*NSF gaat uit van aanzienlijk ruimer normen dan die de gemeente hanteert.
Toepassing van NOC*NSF normen zou dus aanzienlijke consequenties met zich
brengen. Dit vraagt om een nadere beoordeling van de door de gemeente
gehanteerde normen.
Er wordt bekeken of er in het wijkcentrum ’t Tweespan ruimte gecreëerd kan
worden voor een denksportcentrum.
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In de uitwerkingsnotitie zal nader, concreter op bovenstaande ontwikkelingen worden
ingegaan.
Problematiek niet-Veldhovense leden
In paragraaf 4.3 is al gesignaleerd dat het aantal niet-Veldhovense leden in de
sportverenigingen aanzienlijk is toegenomen. Het beleid tot op heden is dat wanneer
een Veldhovense vereniging meer dan 10% leden heeft die niet afkomstig zijn uit
Veldhoven, dat het aantal dat de norm van 10% overschrijdt niet wordt meegenomen
in de berekening van de accommodatiebehoefte.
Momenteel blijkt dat gemiddeld het aantal niet-Veldhovense leden ruim boven die
norm uitkomt, namelijk 19,11%. Gezien de ligging van Veldhoven ten opzichte van
nieuwe woongebieden van Eindhoven, de centrumfunctie van Veldhoven naar de
Kempen en de toegenomen mobiliteit is die toename alleszins verklaarbaar.
De norm van 10% is indertijd ingevoerd om bovengenoemde consequenties zoveel
mogelijk in te dammen. Met andere woorden: het uitgangspunt was altijd dat de
gemeente in principe sportvoorzieningen realiseert voor de eigen inwoners. Het is de
vraag of genoemde norm van 10% nog past in deze tijd. Er is een drietal scenario’s
denkbaar:
* handhaving van de 10% norm
De gemeente zal de 10%-norm blijven hanteren bij de berekening van de
accommodatiebehoefte.
Argumenten voor dit scenario:
a. Verenigingen zijn gewend aan dit percentage en houden daar bij hun
wervingsbeleid rekening mee;
b. Een duidelijke begrenzing zorgt er voor dat de gemeentelijke financiële
inspanningen inzake sportvoorzieningen zo beperkt mogelijk blijven.
Argumenten tegen dit scenario:
c. De praktijk ligt al ruimschoots boven 10%;
d. Door hantering van zo’n strenge norm kan Veldhoven geen voortrekkersrol gaan
vervullen. Het is dan immers niet mogelijk om een voorziening te realiseren die
uniek is in de regio en waarvan op voorhand duidelijk is dat die voorziening een
sterk aanzuigende werking richting de omgeving zal hebben;
e. Een dergelijke (“protectionistische”) maatregel past niet bij het streven om
Veldhoven een vooraanstaande positie richting De Kempen te geven;
f. De controle op het wel of niet Veldhovens lid zijn zorgt voor de nodige
administratieve verplichtingen en is arbeidsintensief. Het hanteren van een norm
past niet bij het beleid tot deregulering.
* optrekking naar 30%
De gemeente zal een 30%-norm gaan hanteren bij de berekening van de
accommodatiebehoefte.
Argumenten voor dit scenario:
g. Verenigingen zijn gewend aan het hanteren van een percentage en houden daar bij
hun wervingsbeleid rekening mee;
h. De huidige praktijk kent reeds 20% niet-Veldhovense leden. Om enige ruimte voor
groei te laten, is ophoging tot 30% reëel;
i. Een begrenzing zorgt er voor dat de gemeentelijke financiële inspanningen inzake
sportvoorzieningen zo beperkt mogelijk blijven.
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Argumenten tegen dit scenario:
j. Hantering van een norm blijft het moeilijk maken dat Veldhoven een
voortrekkersrol kan vervullen. Het blijft lastig zo niet onmogelijk om een
voorziening te realiseren die uniek is in de regio en waarvan op voorhand duidelijk
is dat die voorziening een sterk aanzuigende werking richting de omgeving zal
hebben;
k. Een dergelijke (“protectionistische”) maatregel past niet bij het streven om
Veldhoven een vooraanstaande positie richting De Kempen te geven;
l. De controle op het wel of niet Veldhovens lid zijn zorgt voor de nodige
administratieve verplichtingen en is arbeidsintensief. Het hanteren van een norm
past niet bij het beleid tot deregulering.
* volledige afschaffing van een norm
In dit scenario zal de gemeente niet langer een onderscheid hanteren tussen
Veldhovense en niet-Veldhovense leden bij de berekening van de
accommodatiebehoefte.
Argumenten voor dit scenario:
m. Het volledig loslaten van een norm geeft ruimte om voorzieningen te realiseren, die
Veldhoven een voortrekkersrol geven en waarmee Veldhoven op de kaart gezet
wordt;
n. Door je open te stellen naar sporters uit de regio, kan Veldhoven invulling geven
aan het streven om Veldhoven een vooraanstaande positie richting De Kempen te
geven;
o. Een uitnodigende houding richting de regio kan ook positieve effecten hebben op de
wijze waarop mensen uit de regio gebruik gaan maken van andere voorzieningen in
Veldhoven (winkels, horeca);
p. Het past bij het beleid tot deregulering om regelgeving die veel administratieve
rompslomp met zich brengt en dus arbeidsintensief is (voor gemeente en
verenigingen) te voorkomen.
Argumenten tegen dit scenario:
q. Het loslaten van de normering kan leiden tot een groei van het aantal nietVeldhovense leden en dus tot claims om meer accommodatie, met de financiële
consequenties van dien. Het is niet mogelijk om een inschatting van die
consequenties te maken.
Conclusie
De argumenten tegen het eerstgenoemde scenario (de huidige 10%-norm) zijn dermate zwaarwegend dat aan dit scenario geen voorkeur wordt gegeven.
Er zijn goede argumenten aan te voeren voor scenario 3 (afschaffing norm). Maar
vanwege de onzekerheid omtrent de financiële consequenties daarvan wordt aan dit
scenario voor de beleidsperiode 2009-2014 geen voorkeur gegeven.
Gelet op het vorenstaande wordt de voorkeur gegeven aan scenario 2 (30%-norm),
dus aan wijziging van de huidige 10%-norm in de 30%-norm. Dit scenario past
enerzijds bij de huidige praktijk en past anderzijds bij een meer open opstelling van de
gemeente richting de regio en vooral richting De Kempen.
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7

Tarieven en subsidies

Tarieven en subsidies zijn belangrijke sturingsinstrumenten voor het beleid. Met
tarifering kan de gemeente sportbeoefening bevorderen en laagdrempelig houden en
met subsidies kunnen extra accenten worden gelegd op sportactiviteiten die een
maatschappelijke relevantie hebben.
7.1. Sporttarievenbeleid
Het huidige tarievenbeleid voor de sportaccommodaties in de gemeente Veldhoven
dateert oorspronkelijk uit 1985. Het is erop gebaseerd, dat de tarieven voor de
gemeentelijke sportaccommodaties worden afgeleid van een zogenaamde “normspeeleenheid”. Als normspeeleenheid worden de gemeentelijke sporthallen
gehanteerd. Dit betekent dat de gebruiksmogelijkheden van de gemeentelijke
sporthallen als basis zijn genomen en dat de tarieven voor de andere
sportaccommodaties hiervan zijn afgeleid. Een gemeentelijke sporthal is 1 eenheid,
een tennisbaan is vastgesteld als 1/3 eenheid.
Sinds 1985 hebben periodiek enige evaluaties plaats gevonden. Daarbij is
geconcludeerd dat de huidige onderlinge verhouding tussen de tarieven voor diverse
sportaccommodaties in balans is. Wel zijn sindsdien uit bezuinigingsoverwegingen de
tarieven meer dan trendmatig verhoogd.
In 2004 is een uitgebreid onderzoek gehouden naar alle welzijnssubsidies. Op grond
van dat onderzoek concludeerde de gemeenteraad dat er vooralsnog geen aanleiding
bestond voor aanpassingen in de bestaande tarieven- en subsidiesystematiek.
Bovendien zijn in vergelijking tot de sporttarieven in omringende gemeentes de
Veldhovense tarieven bovengemiddeld te noemen. Gezien de stijgingen in de laatste
jaren is er alle aanleiding om in ieder geval tot 2010 de tarieven niet meer dan
trendmatig te verhogen.
In bijlage II is een overzicht opgenomen van de tarieven (inclusief wijze van
berekening) zoals die van kracht waren ten tijde van het uitkomen van de vorige
sportnota in 1996 vergeleken met de nu geldende tarieven.
Verenigingsgebruik en particulier gebruik.
In het huidige tarievenbeleid wordt onderscheid gemaakt in de gebruiksvergoedingen
voor verenigingsgebruik en particuliere gebruikers van sportaccommodaties. Ofschoon
de gemeente in principe de belangen van alle inwoners op gelijke wijze dient te
behartigen, wordt algemeen aanvaard dat aan het sporten in verenigingsverband
meerdere voordelen zijn verbonden. Naast het aanbieden van sportmogelijkheden
hebben sportverenigingen, zoals vaker in deze nota is aangegeven, ook een
maatschappelijke functie. Daarnaast zorgen sportverenigingen ten opzichte van
particuliere gebruikers voor een grotere stabiliteit en continuïteit in de exploitatie van
sportaccommodaties. Om die reden wordt verenigingssport extra gewaardeerd en
gestimuleerd ten opzichte van ongeorganiseerde sportbeoefening.
Deze extra waardering van de verenigingssport komt tot uiting in het beschikbaar stellen
van jeugdsportsubsidies aan sportverenigingen. Ten tweede komt dit tot uiting in een
voorkeursrecht voor sportverenigingen bij het toekennen van accommodatiegebruik en
ten derde in de vorm van een verhoogd tarief voor particulier gebruik van de
sportaccommodaties. Deze verhoging is in het verleden bepaald op 25%.
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Regeling beschikbaarstelling sportaccommodaties.
De gemeente Veldhoven kent een regeling waarin is bepaald in welke prioriteitsvolgorde
de sportaccommodaties in de gemeente in gebruik zullen worden gegeven aan potentiële
gebruikers. Zoals hiervoor reeds is aangegeven wordt er buiten de schooltijden een
voorkeursrecht toegekend aan de sportverenigingen.
Overeenkomstig deze regeling wordt bij de toewijzing van sportaccommodaties de
volgende prioriteitsvolgorde aangehouden:
1. Gymnastiekonderwijs
2. Verenigingen uit Veldhoven
3. Particulieren uit Veldhoven
4. Particulieren en verenigingen van buiten Veldhoven
Hierbij wordt aangetekend dat vaste huurders (zowel verenigingen als particulieren)
weer voorrang hebben op incidentele verenigingshuurders. Die op hun beurt weer
voorrang hebben op incidentele particuliere huurders.
Evaluatie
Het tarievenbeleid zal in 2010 worden geëvalueerd. Onderdeel daarvan vormt een
enquête onder de Veldhovense sportverenigingen en gebruikers van de
binnensportaccommodaties.
7.2. Subsidies
Sommige doelgroepen aan het sporten krijgen of aan het sporten houden, vraagt om
een extra inspanning. Een inspanning die naast de (commerciële) sportbedrijven met
name op de schouders terecht komt van verenigingen. Verenigingen die nu vaak al te
kampen hebben met een vrijwilligerstekort, veel moeite doen om het technisch kader
(bij) te scholen of veel moeite hebben met het vinden van bestuurders die hen helpen
bij het invullen van tal van reguliere taken binnen de vereniging.
Via een gerichte financiële ondersteuning van verenigingen is de kans groter dat
bepaalde doelstellingen die met het gemeentelijke sportbeleid worden beoogd, sneller
of gemakkelijker van de grond komen. Daarmee vormt subsidieverlening een
belangrijk instrument binnen het gemeentelijk sportbeleid.
Momenteel zijn er binnen het sportbeleid een drietal subsidieregelingen van
toepassing, die als deelverordening opgenomen zijn in de Subsidieverordening Welzijn
Veldhoven 2006:

deelverordening jeugdsport

deelverordening aangepast sporten

deelverordening jubileumbijdrage vrijwilligersorganisaties
Verder verleent de gemeente nog subsidie aan verenigingen door een nietkostendekkend tarief voor de sportaccommodaties in rekening te brengen.
Ook bestaat de mogelijkheid voor verenigingen om een beroep te doen op een
incidentele subsidie voor de organisatie van een wedstrijd (kampioenschap) met
nationaal of internationaal karakter.
Jeugdsport
In de huidige deelverordening jeugdsport is de subsidiëring uitdrukkelijk beperkt tot
Veldhovense jeugdsportleden. Verenigingen krijgen dus geen subsidie voor nietVeldhovense jeugdleden.
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De volgende redenen maken het aangewezen dit beleid aan te gaan passen:
 Het terrein van sport is het enige terrein waar een dergelijke beperkende maatregel
wordt toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld bij de berekening van de subsidies voor de
amateurkunst geen onderscheid gemaakt tussen Veldhovense en niet-Veldhovense
leden;
 De financiële consequenties van afschaffing van de beperkende maatregel zijn
beperkt (circa: € 5.000). Het merendeel van de huidige niet-Veldhovense leden valt
namelijk niet in de categorie jeugd. In de praktijk blijken het dus vooral
volwassenen te zijn die uit andere gemeenten lid worden van een Veldhovense
sportvereniging;
 Deregulering: de huidige beperking brengt de nodige administratieve handelingen
met zich voor zowel de gemeente als de verenigingen (denk onder meer aan
controle van de ledenlijsten).
Tegenover het laten vervallen van de beperking in de jeugdsportsubsidie zal in de
verordening de bepaling worden opgenomen dat, als vaste tegenprestatie, de
betrokken verenigingen minimaal eenmaal per jaar actief meewerken aan
sportstimuleringsactiviteiten waaraan vanuit het gemeentelijk sportbeleid veel belang
toegekend wordt.
Inkomsten van de kantine
In het kader van het uitgebreide onderzoek naar alle welzijnssubsidies, dat in 2004 is
gehouden, zijn ook de inkomsten van de verenigingen met een kantine onderzocht. Er
bestond de indruk in de raad dat sommige verenigingen zoveel inkomsten daaruit
verkregen dat het verlenen van een subsidie of het in rekening brengen van een nietkostendekkend tarief niet aangewezen zou zijn. De resultaten van het onderzoek
wezen uit dat er geen aanleiding bestond voor dergelijke maatregelen. Er is in 2008
geen aanleiding om daar anders tegenaan te kijken. Verenigingen hebben inkomsten
uit de kantine, maar die zijn lager dan soms wordt verondersteld en bovendien hebben
die verenigingen die inkomsten ook hard nodig omdat ze, mede in het kader van
bezuinigingen, steeds meer zaken zelf moeten regelen en bekostigen die voorheen
door de gemeente werden gedaan.
Rijkssubsidies:
Het ministerie van VWS streeft naar een sportieve samenleving waarin zowel aan
sport wordt gedaan als sport wordt genoten. Om de veelzijdigheid van sport en
bewegen aan te geven, heeft het ministerie in de nota “Tijd voor Sport” (2005) de
volgende indeling gevolgd: gezond door sport, meedoen door sport en sport aan de
top. Per programmalijn zijn diverse programma’s opgesteld.
Over het programma “Gezond door sport” is in hoofdstuk 2 van deze nota al de nodige
relevante informatie opgenomen.
Meedoen door sport
Het ministerie wil bereiken dat sport optimaal ingezet wordt om integratie, voorkomen
van vroegtijdig schoolverlaten, sociale activering van burgers en een gezonde leefstijl
te stimuleren. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar ouderen, allochtone jeugd en
mensen met een beperking. Programma’s die het ministerie inzet om dit alles te
bereiken zijn:

opvoeden door sport en school

vernieuwen lokaal sportaanbod

meedoen allochtone jeugd door sport

versterken waarden en normen door sport

integrale buurtaanpak en sport
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Sport aan de top
Medailles, finaleplaatsen en bijzondere prestaties van excellerende topsporters stralen
het beeld uit van een sportieve samenleving. Topsport op hoog niveau heeft mede
door de grote media-aandacht een enorm bereik, niet alleen in Nederland, maar over
de hele wereld.
Topsport en breedtesport is onlosmakelijk met elkaar verbonden. De idoolwerking en
voorbeeldfunctie die topsporters hebben is voor velen een stimulans om actief dan wel
passief iets te gaan doen met sport. Daarnaast is topsport afhankelijk van een grote
kweekvijver waaruit men kan putten om uiteindelijk weer nieuwe toppers te krijgen.
Hierdoor ontstaat er ook een relatie tussen topsport en breedtesport, waar beide
aandachtsvelden van kunnen en moeten profiteren.
Voor genoemde rijksprogramma’s bestaan subsidiemogelijkheden. Ook de provincie
kent een aantal subsidieregelingen. Naast rijkssubsidies en provinciale subsidies
bestaat er ook een aantal fondsen waar een beroep op gedaan kan worden. Daarbij
valt bijvoorbeeld te denken aan het Oranjefonds, VSB-fonds, de Johan Cruijff
Foundation en de Richard Krajicek Foundation.
Bij de concretisering van de beleidsvoornemens uit hoofdstuk 5 zal in de
uitwerkingsnotitie worden bekeken in hoeverre een beroep op genoemde
subsidiemogelijkheden gedaan kan worden.
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8

Conclusie, samenvatting

Sport is niet weg te denken uit de samenleving. Veel mensen genieten van sport door
zelf sport te beoefenen, door ernaar te kijken of door er over te praten. Sport is in die
zin een aangename vrijetijdsbesteding. Voor de overheid is het belangrijk dat de
burgers hun vrije tijd op een aangename en ook zinvolle wijze kunnen invullen.
Het belang van sport en sportbeleid reikt echter veel verder. Sport kan namelijk voor
de overheid ook een uitstekend middel zijn om een aantal maatschappelijke doelen te
realiseren. Gedacht daarbij moet worden aan versterking van de sociale cohesie, het
bevorderen van de gezondheid, integratie in de samenleving door ontmoeting,
versterking van de normen en waarden en niet te vergeten natuurlijk de Wmo.
Het sportbeleid in Veldhoven was tot op heden vooral een sportaccommodatiebeleid.
Ontwikkelingen op het terrein van sport, maar zeker ook maatschappelijke
ontwikkelingen in bredere zin vragen om een ander soort sportnota. Een nota waarin
wordt duidelijk gemaakt dat het beleid geïntensiveerd, op een hoger plan getild moet
worden.
Vandaar de titel: Veldhoven, een sport hoger.
De voorliggende nota is een kadernota. Na vaststelling van deze nota zal een
uitwerkingsnotitie worden opgesteld, waarin de kaders worden omgezet in concrete
(beleids-)acties. Onderstaand overzicht bevat de beleidsaanbevelingen die voortkomen
uit de voorliggende kadernota en die dus na vaststelling van deze nota nader worden
uitgewerkt.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Beleidsaanbevelingen
Multifunctionele inzet sportkantines
Ontwikkelen activiteitenprogramma’s voorschools,
tussenschoolse en naschoolse opvang
Samen met scholen en sportverenigingen organiseren van
sporttoernooien
Participeren in het concept voor brede en verbrede scholen
Intensivering gebruik schoolpleinen
Intensivering gebruik sportparken door scholen
Mogelijkheden voor inzet vakleerkrachten gymnastieklessen
op basisscholen
Knelpuntenanalyse sportdeelname jongeren
Onderzoek sportdeelname allochtone jongeren
Behoefteonderzoek sport en 50+ers
Uitwerkingsnotitie subsidiering danssport
Uitwerkingsnotitie ongeorganiseerde sport bij sportcentra
Opzet structureel overleg sportverenigingen
Verbeteren topsportklimaat
Onderzoek haalbaarheid topsportverkiezing
Opzet van topsportevenement (dans en/of wielrennen)
(onderzoek naar de mogelijkheid tot) Oprichten
Jeugdsportfonds

Veldhoven: een sport hoger

31

Pagina
Kadernota
5
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16/17
17
17
17/18
18
18
18/19

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

33

Stimuleren sportgezondheidsbeleid
Onderzoek toegankelijkheid sportfaciliteiten voor mensen
met een functiebeperking
Evaluatie subsidieregeling aangepast sporten
Onderzoek combinatie BOS-impuls en brede scholen
Verbetering informatievoorziening sport
Voortzetting organisatie thema-avonden vrijwilligers
Blijvende aandacht vrijwilligersbeleid
Voorzetting organisatie EHBO-cursussen
Streven naar privatisering bij win-win situaties
Streven naar evenwichtige spreiding en diversiteit van
sportaccommodaties
Opstellen uitwerkingsnotitie sportaccommodaties
(ontwikkelingen)
Wijziging van de norm (van 10% in 30%) voor nietVeldhovense leden bij de berekening van de behoefte aan
sportaccommodatie
Trendmatige verhoging van de sporttarieven tot 2010
Evaluatie sporttarievenbeleid
Aanpassing deelverordening jeugdsport:
- laten vervallen van beperking dat verenigingen geen
subsidie krijgen voor niet-Veldhovense jeugdleden;
- in de deelverordening opnemen dat verenigingen als
tegenprestatie minimaal eenmaal per jaar deelnemen
aan sportstimuleringsactviteiten
Inventarisatie subsidiemogelijkheden fondsen en dergelijke
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19
19
19
19/20
20
20
20
20
21
21
24
24-26

27
28
28/29

30

BIJLAGE I: Cijfers over sportdeelname in georganiseerd verband.

Binnensport

1996
Jeugd tot
Leden
en met
Senioren totaal

NietVeld-

17 jaar

hoven

ANDO
ARSK
Badmintonclub De Kempen

0
onbekend

0
0
onbekend onbekend

onbekend

onbekend onbekend

0

2006
Jeugd tot
Leden
en met
Senioren totaal

NietVeld-

17 jaar

hoven
12

12

24

9

0

41

41

7

0

45

45

14

Badmintonver. ZOEF

0

57

57

13

0

62

62

12

Bowlen & Kegelen 50+

0

0

0

0

0

111

111

63

103

21

230

251

154

Bridgeclub De Kempen

8
164
172
onbekend onbekend onbekend

0

83

83

20

Bridgeclub Look-Out

onbekend

onbekend onbekend

0

46

46

8

Bridgeclub PVGE

onbekend

onbekend onbekend

0

93

93

14

Bridgeclub Spelenderwijs

onbekend

onbekend onbekend

0

79

79

Bridgeclub Vier Ruiten

onbekend

onbekend onbekend

0

84

14
84 onbekend

Bridgeclub Zonderwijk

onbekend

onbekend onbekend

0

37

37

0

Budosport Van Geel

onbekend

onbekend onbekend

Bowlingver. Veldhoven

geen info

geen info

Cheon Ji Kwan

0

0

0

0

26

21

47

17

Courage

8

13

21

8

20

19

39

26

DTV

0

23

23

4

0

30

30

5

38

3

35

38

14

Gymclub Vrouwengilde

3
52
55
onbekend onbekend onbekend

Indoor Tennisver. TSV

onbekend

Duikver. Muraena

onbekend onbekend

0

19

19

0

0

134

134

55

Koryo Veldhoven

73

51

124

37

19

31

50

29

NUVOC

99

234

333

59

147

172

319

54

Schaakver. Veldhoven

41

61

102

17

11

57

68

33

276
62
338
onbekend onbekend onbekend

26

231

77

308 onbekend

6

46

34

0

175

Step Up

34
190
224
onbekend onbekend onbekend

52
36
175 onbekend
32 onbekend

Therapeutische Gym

onbekend

Shizen Hontai
Sjoelver. Veldhoven
SRH

Gym 55+
Sport en Ontspanning
Ouderen
Tibhar tafeltennisschool

0

onbekend onbekend
64

VC t Look
VIDO
Voorwaarts
VZK
VZV Njord
WIK

32

0

105

105

0

64

0
125
125
onbekend onbekend onbekend

TTVV

0

5
geen info

geen info

0

66

166

232

64

30

133

163

41

0

65

65

6

0

41

41

4

35

59

94

23

44

44

88

21

564

345

909

68

724

74

798

110

5

231

236

48

10

138

148

61

629

247

876

175

583

270

853

255

2

5

7

0

7

14

21

5

Zwemver. 't Zeepaardje

11

34

45

8

15

21

36

11

Budover, Chakam

30

21

51

8

opgeheven

1884

2269

4153

744

1909

2611

4520

1092

Totaal binnensport
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Buitensport

Jeugd tot
en met
Senioren Totaal

Jeugd tot
en met

NV

Voetbal

Leden
Senioren totaal

NV

17 jaar

Marvilde

155

179

334

22

157

143

300

53

RKVVO

372

190

562

14

548

169

717

27

Rood-Wit

200

219

419

27

267

231

498

35

UNA

268

190

458

59

509

264

773

155

TV De Hogt

108

759

867

105

112

552

664

107

TV De Korrel

130

423

553

20

220

615

835

83

TV Metzpoint

149

678

827

155

140

617

757

193

VLTC

117

690

807

68

202

736

938

120

15

0

15

0

45

24

69

TWC ATB Brabantia

0

104

104

26

0

241

241

Toerclub Veldhoven

0

30

30

4

0

0

0

19

99

118

55

4

67

71

34

Tennis

Wielersport
Fietscrossver. Veldhoven

TWC Tempo

62

Ruitersport
Hertog Jan van Brabant

0

0

0

0

1

14

15

1

PC De Hinnikers

12

20

32

4

23

6

29

9

PC 't Kleine Ros

31

0

31

11

11

4

15

Rijver. De Korze

0

0

0

0

0

10

Rijver. St. Jan
Rijver. St. Willibrordus

0
16
16
4
onbekend onbekend onbekend onbekend

HSV Veldhoven
Motor- en autoclub
Veldhoven

Totaal buitensport

Binnen- / buitensport

1421

3418

4839

Jeugd tot
Leden
en met
Senioren totaal

484

0
geen info

geen info

0

geen info

geen info

0

geen info

geen info

0

2082
Jeugd tot
en met

NV

17 jaar

19

3
10 onbekend
19 onbekend

3569

5651

Leden
Senioren totaal

829

NV

17 jaar

Achilles '95

0

25

14

39 0nb

H.V.V.

10

46

56

Handbalver. KPJ Zeelst

20

16

36

1

All In

56

47

103

10

43

50

93

25

211

173

384

61

461

148

609

62

BASKO

4

BIO

57

52

109

4

98

59

157

14

GVAC

71

225

296

71

200

503

703

186

SDO

87

95

182

11

166

80

246

16

7

58

65

11

37

74

111

54

519

712

1231

173

1005

914

1919

357

VZOD
Totaal
binnen/buitensport
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Bijlage II:

Overzicht en berekening tarieven sportaccommodaties

Accommodatiesoort

Speeleenheid

Tarief per
uur in 1995
€ 21,00
€ 3,50
€ 10,50
€ 7,00

Tarief per
uur in 2008
€ 40,00
€ 6,70
€ 20,00
€ 13,35

Sporthal
Dojo
Halve sporthal
Tennis dubbelbaan

1/1
1/6
1/2
1/3

Turnhal
Fitnessruimte
Gymnastieklokaal

1/2 eenheid
1/3 eenheid
1/3 eenheid

n.v.t.
n.v.t.
€ 5,95

€ 16,00 *
€ 11,30
€ 11,30 *

Atletiekbaan
Tennisbaan buiten
Voetbalveld
Korfbalveld
Hockeyveld kunstgras
Hockeyveld gras
Honk/softbalveld

1/1
1/3
1/1
1/1
2/1
1/1
1/1

€ 6,45
€ 2,15
€ 6,45
€ 6,45
€ 12,90
€ 6,45
€ 6,45

€
€
€
€
€
€
€

Zwembad

1/1 eenheid (zonder
instructiebad)
4/3 eenheid (met
instructiebad)

€ 21,00
€ 28,00

€ 40,00 *
€ 53,35 *

*

eenheid
eenheid
eenheid
eenheid

eenheid
eenheid
eenheid
eenheid
eenheid
eenheid
eenheid

12,25 *
4,10 *
12,25 *
12,25 *
24,50 *
12,25 *
12,25 *

In 1985 was in de normspeeleenheid sporthal rekening gehouden met
personeelskosten, energie, klein onderhoud. Bij een aantal accommodaties
worden op het uurtarief voor de normspeeleenheid enkele correctiefactoren
toegepast waardoor het uurtarief afwijkt van het uurtarief voor de sporthal. Het
betreft de volgende correctiefactoren:
- Vanwege het ontbreken van toezicht in de gymzalen wordt op de factor
personeelskosten een correctie toegepast.
- Bij de veldsporten worden de factoren personeel en huisvesting niet in de
tarieven doorberekend. Er is immers geen gemeentelijk toezichthoudend
personeel en de huisvestingskosten worden door de veldsportverenigingen zelf
betaald.
- Voor de tarieven van de veldsportaccommodaties (met uitzondering van
tennis en atletiek) geldt een toeslag van 25% in verband met geboden
trainingsfaciliteiten.
- In verband met seizoensgebruik van de veldsportaccommodaties alsmede de
turnhal wordt een korting van 20% verleend.

Voor de berekening van de tarieven voor de veldsportaccommodaties wordt voorts
rekening gehouden met de gebruiksmogelijkheden van die accommodaties. De
gebruiksmogelijkheid van een sportveld is het aantal uren per week dat een sportveld
kan worden gebruikt, zonder dat dit leidt tot een (onverantwoorde) schade aan het
speeloppervlak. Voorts wordt rekening gehouden met het aantal weken per jaar dat de
velden feitelijk worden gebruikt ten behoeve van de betreffende sport. Dit levert de
volgende formule op voor de berekening van de seizoenstarieven voor
veldsportaccommodaties:
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Aantal
gebruiksweken/
Dagen

x

Aantal gebruiksuren
per week/dag

x

Basistarief

x

Kortingsfactor in
verband met
seizoenshuur

De gebruiksmogelijkheden voor de veldaccommodaties zijn als volgt vastgesteld:
Voetbalveld:
Hockeyveld (gras):
Hockeyveld (kunstgras):
Korfbalveld:
Honk/softbalveld:
Tennisbanen:

40 weken per jaar x 9 uren per week
30 weken per jaar x 8 uren per week
30 weken per jaar x 16 uren per week
20 weken per jaar x 9 uren per week
20 weken per jaar x 9 uren per week
183 dagen per jaar x 8 uren per dag *

*

Het dagelijks beheer en het onderhoud van de tennisparken waar
tennisvereniging VLTC, Metzpoint en De Korrel gebruik van maken is
overgedragen aan de betreffende vereniging. Op basis van de aangegane
overeenkomsten is het gebruik van de banen om niet.
De tarieven voor de veldsportaccommodaties worden uitgedrukt in een seizoenstarief.
Tarieven voor de sporthallen, gymnastieklokalen, binnentennis, zwembad en
atletiekbaan worden uitgedrukt in een uurtarief dat op basis van de werkelijke
gebruiksuren bij de verschillende sportverenigingen in rekening wordt gebracht.
Specifieke overdekte sportaccommodaties.
In de gemeente Veldhoven zijn enkele specifieke overdekte sportaccommodaties
gerealiseerd vanwege het feit dat op die wijze de nodige ruimte in de gemeentelijke
sporthallen kon worden gecreëerd voor andere binnensporten. Omdat het beheer van
deze accommodaties geheel of gedeeltelijk is geprivatiseerd, geldt hiervoor een
afwijkend tarievenregime. Voorbeelden hiervan zijn de Nuvoc-volleybalhal en het
tafeltenniscentrum.
Ten aanzien van deze specifieke overdekte sportaccommodaties bepaald het huidige
tarievenbeleid dat 21,03% (het dekkingspercentage dat gold bij de invoering van het
tarievensysteem) van de eigenaarlasten (met name kapitaallasten en kosten van groot
onderhoud) in de huurprijs van de betreffende accommodaties wordt doorberekend aan
de gebruiker. Dit resulteert in de volgende tarieven voor 2008:
Nuvochal
€ 19.066,69
Tafeltenniscentrum
€ 2.379,53
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