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SAMENVATTING SPORTNOTA
Sport heeft een belangrijke waarde voor de gemeente Barendrecht. De gemeente organiseert,
faciliteert en regisseert sportbeleid. De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de
gemeente. De belangrijkste punten van het sportbeleid voor de komende jaren zijn de volgende.
De gemeente Barendrecht onderschrijft de belangrijke waarde van sport, met name de sociale betekenis
van sport. Sportbeleid valt binnen het gebied Samen Leven.
Het beleid dat voorgestaan wordt is zo ingericht dat er voor ieder die dat wil een sportaanbod is dat
aansluit bij zijn of haar vraag. De gemeente schept de voorwaarden daarvoor en laat de uitvoering over aan
sportverenigingen en andere sportaanbieders. De gemeente bevordert als regisseur een gevarieerd
sportaanbod en staat open voor nieuwe initiatieven.
De voorwaardenscheppende rol van de gemeente krijgt vorm in het stichten, beheren en onderhouden van
sportvoorzieningen. Daarbij wordt gestreefd naar handhaving van het goede niveau van de voorzieningen
en zonodig naar verbetering. De sportvoorzieningen worden bij voorkeur voor meerdere functies benut. Wij
onderzoeken de mogelijkheden om het beheer op een meer bedrijfsmatige wijze op te zetten aan de hand
van duidelijke kwaliteitsnormen. De rolverdeling tussen gemeente en sportvereniging bij beheer en
onderhoud van de voorzieningen wordt vastgelegd en op maat gemaakt voor de hoofdgebruikende
verenigingen. De gemeente bevordert dat sportverenigingen zelf beheer- en onderhoudstaken op zich
nemen.
De gemeente wil verder goede voorwaarden scheppen voor het vrijwillig kader van de sportverenigingen.
De mogelijkheden worden onderzocht om voor alle vrijwilligers in Barendrecht een steunpunt in het leven
te roepen en een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering te financieren.
Wij onderzoeken de mogelijkheden om onze sportverenigingen extern te laten ondersteunen zodat zij hun
belangrijke bindende functie kunnen behouden en vergroten.
De gemeente gaat onderzoeken aan welke voorzieningen (cultuur, onderwijs, sport en vrije tijd) behoefte
bestaat. Vervolgens wordt een meerjaren investeringsprogramma gemaakt om het aanbod bij de vraag te
laten aansluiten.
Sport zal meer ingezet worden om de sociale cohesie binnen onze gemeentegrenzen te bevorderen,
waarbij een bijdrage van sportverenigingen en scholen wordt verwacht. Er is een uitvoeringsplan opgesteld
voor de besteding van de subsidiebedragen in het kader van de Buurt Onderwijs Sport (BOS) Impuls om
achterstanden ondermeer op het gebied van gezondheid bij de jeugd te verkleinen.
Het is een goede zaak als sportverenigingen plannen maken om topsport te bedrijven, maar de gemeente
voert geen specifiek topsportbeleid. Dat is een zaak van de rijksoverheid en van de landelijke sportbonden.
De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken om kostendekkende tarieven voor het gebruik van
sportaccommodaties in rekening te brengen en de Barendrechtse sportverenigingen in de
accommodatiekosten te subsidiëren.

BARENDRECHT: ACTIEF, SOCIAAL EN GEZOND | MAART 2008
pagina 3 van 32

De subsidiemogelijkheden voor het vrijwillig kader worden uitgebreid en de bestaande activiteitensubsidies
worden geïntegreerd in de kosten voor het gebruik van de sportvoorzieningen. De 1/3 regeling voor het
stichten of aanpassen van een verenigingsaccommodatie wordt gehandhaafd en verder aangescherpt.
De gemeente Barendrecht hecht aan goed en gestructureerd overleg met de sport in Barendrecht en heeft
hiervoor een adviescommissie, de Sportraad, in het leven geroepen om over sport(beleid) te adviseren in
de brede betekenis van het woord.
Het beleid wat in deze sportnota wordt voorgesteld geldt niet alleen voor de bestaande sportverenigingen
maar ook voor nieuwe sportverenigingen die zich in Barendrecht willen vestigen.
Totaal overzicht producten
Sportbeleid:
Bevorderen samenwerking scholen en sportverenigingen

Termijn
6 maanden

Invoeringsdatum
Start sportseizoen
2008-2009
2007 t/m 2009
April 2009

Uitvoeren BOS-impuls
Uitvoeren projecten Ouderenbeleid (GALM, MBvO, Sport voor
Ouderen)

Reeds gestart
12 maanden

Georganiseerde en anders-georganiseerde sport:
Blijvend kenbaar maken dat de gemeente Barendrecht
subsidieverstrekker van verenigingen is

Termijn
6 maanden

Invoeringsdatum
Start sportseizoen
2008-2009

Vrijwilliger kader:
Steunpunt voor vrijwilligers
Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor
vrijwilligers

Termijn
12 maanden
12 maanden

Invoeringsdatum
April 2009
April 2009

Sportstimulering en verenigingsondersteuning:
Behoefteonderzoek naar vrijetijds- en sportbesteding
Contract externe ondersteuning sportverenigingen

Termijn
12 maanden
6 maanden

Invoeringsdatum
April 2009
Start sportseizoen
2008-2009

Tarieven- en subsidiebeleid:
Invoeren kostendekkende tarieven
Directe subsidie accommodatiekosten
Aanscherping 1/3 regeling
Herzien project- en activiteitensubsidies

Termijn
12 maanden
12 maanden
12 maanden
12 maanden

Invoeringsdatum
April 2009
April 2009
April 2009
April 2009

Sportraad:
Benoemen adviescommissie Sportraad Barendrecht

Termijn
Reeds
benoemd

Invoeringsdatum
januari 2008

BARENDRECHT: ACTIEF, SOCIAAL EN GEZOND | MAART 2008
pagina 4 van 32

UITWERKING SPORTNOTA
Het in deze Sportnota voorgestelde beleid wordt nader uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Naast een
toetsing van de haalbaarheid van de voorstellen worden hierin ook de processtappen benoemd. Deze
plannen worden opgesteld in overleg met de Sportraad Barendrecht en met de bij de uitvoering betrokken
externe en interne partijen. Vervolgens worden de uitvoeringsplannen integraal besproken met
sportverenigingen. Na de uitwerking van de voorgestelde richtingen in deze Sportnota beslist de
gemeenteraad of de veranderingen worden doorgevoerd.

BARENDRECHT: ACTIEF, SOCIAAL EN GEZOND | MAART 2008
pagina 5 van 32

BESTAAND BELEID
De huidige sportverenigingen spelen een belangrijke rol in Barendrecht. De meeste verenigingen zijn goed
geëquipeerd qua bestuurskracht en vrijwilligers en beschikken over een adequate accommodatie.
Barendrecht kent ook (sport)talenten en brengt jaarlijks enkele Nederlandse kampioenen voort. Soms zelfs
een uitschieter op Europees of wereldniveau. Deze sporters worden door een huldiging in het zonnetje
gezet en jaarlijks vindt het Sportgala plaats. De jeugdkampioenen worden ook jaarlijks op een feestavond
gehuldigd.
Qua beleid is eind jaren 90 de notitie ‘Sportvoorzieningen in Barendrecht’ opgesteld. Deze notitie is echter
gericht op de fysieke sportaccommodaties en niet op inhoudelijke ontwikkelingen in de sport.
De gemeentelijke doelstelling is daarbij als volgt geformuleerd:
“Sport heeft een duidelijke maatschappelijke functie, zowel voor het individu als voor de lokale
samenleving in haar geheel. Sport biedt individuen de mogelijkheid tot een gezonde vorm van
ontspanning en draagt als zodanig ook bij aan de individuele gezondheidsbeleving. Daarnaast bieden
sportverenigingen (evenals andere verenigingen) de mogelijkheid voor de ontwikkeling van allerlei sociale
vaardigheden, men geeft de mogelijkheid voor ontmoeting en het gezamenlijk ondernemen van
activiteiten. Als zodanig leveren sportverenigingen een grote positieve bijdrage aan de ontwikkeling van
sociale samenhang in de gemeente”.
Deze gemeentelijke doelstelling is in de loop der tijd doorontwikkeld en is nu verder uitgewekt in de
Sportnota.
1

In de algemene subsidieverordening welzijnsbeleid 2007 zijn de regels omtrent het subsidiëren van
verenigingen en dergelijke vastgelegd. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om subsidieaanvragen vanuit
de sport op een eenduidige manier te beoordelen. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen
worden in de Sportnota een aantal beleidskeuzes voorgesteld waardoor het mogelijk is om op een
eenduidige en transparante manier aanvragen te beoordelen en aan de subsidieverordening te toetsen.

1

Hierna te noemen: subsidieverordening
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1. ALGEMEEN BELEID: DE WAARDE VAN SPORT
Naast de huidige gang van zaken vormt het collegeprogramma, dat een uitwerking is van het
coalitieakkoord, de basis voor het toekomstige sportbeleid van de gemeente Barendrecht. Daarin ligt het
accent op de verschuiving van bouwen naar sociale cohesie om zodoende het gerealiseerde te laten
bloeien. Het motto in het collegeprogramma 2006-2010 luidt als volgt:
“Wij gaan de uitdaging aan om het gerealiseerde te laten bloeien, en doen dit met elkaar onder het motto
Samen Werken, Samen Wonen, Samen Leven. Hierbij willen we duidelijke verbindingen leggen tussen
inwoners onderling en tussen inwoners en de gemeente. Wij willen hierbij dicht bij de inwoners staan,
signalen opvangen en deze vertalen in concrete acties. Werken vanuit de kracht van de bevolking is voor
ons een belangrijk uitgangspunt.”
Sport is niet alleen een plezierige wijze van vrijetijdsbesteding, maar bevordert ook gemeenschapszin, leert
jonge mensen omgaan met normen en waarden, biedt sporters en vrijwilligers ontplooiingsmogelijkheden
en kan negatieve effecten van de moderne samenleving op het gebied van gezondheid compenseren. De
gemeente Barendrecht onderschrijft deze belangrijke waarden van sport en hecht met name waarde aan de
rol van sport als bindmiddel om samen te spelen, samen te leren en Barendrecht als gemeenschap samen
verder te ontwikkelen. In deze Sportnota worden de uitgangspunten die voortvloeien uit dit motto verder
uitgewerkt. Er zal met name op de aandachtspunten worden ingegaan die specifiek benoemd zijn in het
collegeprogramma, namelijk:








het ontwikkelen van sportbeleid in samenhang met andere beleidsvelden;
het bevorderen van sportdeelname;
het op goed niveau houden respectievelijk verbeteren van de sportvoorzieningen in Barendrecht;
het vraaggericht maken van het sportaanbod;
het wegwerken van de wachtlijsten voor leszwemmen;
het huisvesten van nieuwe verenigingen zoveel mogelijk waar de doelgroep zit;
het bepalen van de bezettingsgraad van de accommodaties.

Deze Sportnota vormt de basis voor verdere uitwerkingsvoorstellen waarbij de uitgangspunten en keuzes
die in deze nota zijn beschreven verder worden uitgewerkt en op haalbaarheid worden getoetst. Wij zien
een duidelijke meerwaarde in het beoefenen van sport in georganiseerd verband en willen sport in
verenigingsverband blijven stimuleren, maar wij willen ook aan de anders georganiseerde sport faciliteiten
bieden, bijvoorbeeld de sportscholen. Het sportbeleid krijgt vorm via lokaal sociaal beleid en in samenhang
met andere beleidsterreinen als jeugd en onderwijs. Deze samenhang is ook zichtbaar in de doelstellingen
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en die van het sportbeleid. Beide benadrukken het
belang van zelfredzaamheid en participatie, het bieden van voorzieningen voor iedereen en het nemen van
specifieke maatregelen voor jongeren, ouderen en mensen met een fysieke of mentale beperking.
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2. SPORTBELEID
In het sportbeleid streven wij naar gelijkwaardige deelname van alle doelgroepen; ouderen en jongeren,
gehuwden/samenwonenden en alleenstaanden, autochtonen en allochtonen, mannen en vrouwen, hoogen laagopgeleiden. Voor bepaalde groepen moet extra aandacht zijn, omdat zij vanwege culturele, sportieve
en/of financiële drempels minder makkelijk aan sport (blijven) deelnemen. Door het ontwikkelen van
sportbeleid in samenhang met andere beleidsterreinen, zoals jeugd, onderwijs en welzijn, kan optimaal bij
de kenmerken van deze groepen worden aangesloten. Zo kan geconstateerd worden dat het aantal
uitvallers uit de sport in de leeftijd van 12 tot 18 jaar relatief groot is, dat mensen vanaf 55 jaar – zeker als
zij geen sportverleden hebben – zich moeilijk laten verleiden tot sportactiviteiten in verenigingsverband en
dat met name jeugdigen uit gezinnen die jarenlang rond moeten komen van een sociaal minimuminkomen
niet in verenigingsverband aan sport doen. Voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking is het
sportaanbod beperkt. Wij vinden dat jongeren een lifestyle moeten kunnen ontwikkelen waarin actieve
sportbeoefening een belangrijke plaats inneemt. Naast plezier en ontspanning kan een dergelijke lifestyle
ertoe bijdragen dat het steeds groter wordende probleem van bijvoorbeeld overgewicht bij jeugdigen met
alle negatieve consequenties ervan beperkt wordt.

2.1 Regie rol gemeente
Wij staan een beleid voor dat zo ingericht is dat er in Barendrecht voor ieder die dat wil een sportaanbod is
dat aansluit bij zijn/haar vraag. Wij spreken de sportverenigingen daarop in eerste instantie aan, maar
waarderen initiatieven van anderen om het sportaanbod in de gemeente te verbreden. Dat geldt voor de
twee erkende fitnesscentra Aad van Loon sport en Fitness Carnisselande, maar wij willen ieder serieus
nieuw initiatief vanuit onze regierol beoordelen op zijn toegevoegde waarde en daaraan onze medewerking
geven bij een positief oordeel. Dit beleid krijgt nu al vorm in de uitvoering van de projecten die wij in het
kader van de Nota sportstimulering uitvoeren, zoals ondersteuning van de activiteiten van stichting
Recreatie Gehandicapten Barendrecht, facilitering van het jaarlijkse G-voetbaltoernooi van de Coaches
Betaald Voetbal en ondersteuning van sport voor ouderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) heeft in het kader van de zogenaamde BOS impuls (Buurt Onderwijs Sport) een subsidie van
€ 45.000 voor de jaren 2006 – 2010 toegekend.
In lijn met het collegeprogramma zetten wij in op preventief jeugdbeleid en hierin spelen de
beleidsterreinen jeugd, onderwijs en sport een gemeenschappelijke rol. Wij vinden het wenselijk dat sport
meer aansluiting zoekt bij de andere twee beleidsterreinen en stellen voor dat sport zitting neemt in de
regiegroep jeugd en onderwijs. In onze visie is sport een belangrijk middel om bewegingsachterstand,
sociale achterstand en leerachterstand van jeugdigen te verkleinen.
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2.2 Sportbeleid en school
Alle kinderen gaan naar school en sport op school stimuleert hen meer te bewegen en een sportieve en
gezonde levenswijze te ontwikkelen. Wij willen bevorderen dat sportverenigingen en scholen samen
activiteitenprogramma’s ontwikkelen die goed aansluiten bij de schoolprogramma’s, ook bij die van
voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. In het collegeprogramma staat dat onderwijs meer in
samenhang met andere beleidsterreinen ontwikkeld moet worden. Sportverenigingen zijn in onze ogen de
geschikte partner om de inhoud van het bewegingsonderwijs mede in te vullen en in samenwerking met
school sporttoernooien te organiseren met het accent op meedoen en niet op winnen. Sportverenigingen
worden ook gewezen op het uitdragen van deze filosofie. Nu wordt al jaarlijks een voetbaltoernooi
georganiseerd en incidenteel een kennismakingsdag.
Kinderen met een leerachterstand hebben baat bij een gezamenlijke aanpak van onderwijs, sport en de
brede school. Zo kan er binnen de brede school naast actieve sportbeoefening tijd worden genomen om
huiswerk te bespreken of extra bijles te geven. Sport creëert bij veel jeugdigen een positieve omgeving en
dat bevordert mede een positief leerklimaat waar actief gewerkt kan worden aan een leerachterstand. Wij
zien graag dat sportverenigingen aan dit brede schoolconcept deelnemen.

2.3 Sportbeleid en sociale cohesie
Sport is een goed middel om de sociale cohesie in een gemeente, wijk of buurt te bevorderen. Wij vinden
dat sport, sociale cohesie en de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden. Wij willen gericht activiteiten subsidiëren welke de sociale cohesie bevorderen en dragen dit
onder andere ook over aan de sportverenigingen en het maatschappelijk middenveld in de gemeente.
Door het ontwikkelen van activiteiten voor alle kinderen kan, naast het bevorderen van de sociale cohesie,
ook de scheiding tussen Barendrecht-Centrum en Carnisselande minder scherp worden. Wij hebben in het
uitvoeringsprogramma van de Buurt Onderwijs Sport (BOS) Impuls hieraan nadrukkelijk aandacht besteed.
Op dit moment is er al een brede school in Carnisselande. Zoals in het collegeprogramma staat gaan wij
ons sterk maken voor de realisatie van een brede school in Barendrecht-Centrum. Multifunctionele
(sport)accommodaties zijn geschikt om het brede schoolconcept in te vullen en wij zetten ons hier dan ook
actief voor in.
Uit gesprekken met snelgroeiende sportverenigingen blijkt dat verenigingen ondanks de groei geen
problemen verwachten op sociaal gebied. Ouders van jeugdleden worden zoveel mogelijk gestimuleerd om
te helpen bij georganiseerde activiteiten. Ook jongeren zelf vinden het leuk om activiteiten te organiseren
om de binding met de club te bewerkstelligen. Er is voor iedereen een plaats binnen de sportverenigingen,
hierbij worden geen eisen aan de Barendrechtse leden gesteld.

2.4 Sportbeleid en jongeren
De speerpunten van jeugdbeleid liggen op het gebied van preventie, maar om overlast van jongeren op
straat terug te dringen kan ook sport een rol van betekenis spelen. Wij denken dat deze jongeren hun tijd
graag anders besteden, onder meer door sportbeoefening, als zij in de gelegenheid gesteld worden zelf
invulling aan die activiteiten te geven. Wij besteden hieraan bij de uitvoering van de BOS-impuils
nadrukkelijk de aandacht.
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2.5 Sportbeleid en ouderen
Wij blijven ouderen stimuleren en faciliteren in het beoefenen van sporten, zoals wandelen en fietsen.
Hiernaast geven we het ouderenbeleid in de sport vorm door drie projecten aan te bieden; Meer Bewegen
voor Ouderen (MBvO), Sport voor Ouderen en het Gezond Actief Leven Model (GALM). Deze projecten zijn
gericht op ontspanning, het bevorderen van sociale contacten, fitheid en bewegen. Er wordt een
uitvoeringsplan opgesteld om deze projecten vorm te geven.

Product:
Bevorderen samenwerking scholen en sportverenigingen

Termijn
6 maanden

Uitvoeren BOS-impuls
Uitvoeren projecten Ouderenbeleid (GALM, MBvO, Sport voor
Ouderen)

Reeds gestart
12 maanden

Invoeringsdatum
Start sportseizoen
2008-2009
2007 t/m 2009
April 2009
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3. GEORGANISEERDE EN ANDERS-GEORGANISEERDE
SPORT
Huidige situatie
Individualisering en informalisering zijn belangrijke tendensen in de hele samenleving, ook in de sport. De
meest beoefende sporten in Nederland zijn dan ook de sporten die hieraan optimaal tegemoet komen
zoals fitness, vissen, wandelen, hardlopen, schaatsen en fietsen. Vanwege hun flexibele karakter kunnen
deze sporten verder aan populariteit winnen en dat kan voor verenigingen met een statisch sportaanbod op
termijn negatieve gevolgen hebben. Dat geldt met name voor de teamsporten.
Mogelijke keuzes in beleidsrichtingen
1. Individuele sporten extra stimuleren
2. Georganiseerde sporten extra stimuleren
3. Individuele sporten faciliteren en georganiseerde sporten extra stimuleren.
Wij kiezen ervoor om de derde optie verder uit te werken.
Waar willen we naar toe
Het vraaggericht maken van het sportaanbod is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij willen al onze
inwoners ook in de toekomst adequaat blijven faciliteren en voor hen goede randvoorwaarden scheppen.
Inwoners die ervoor kiezen niet in verenigingsverband te sporten willen wij voldoende mogelijkheden
bieden. Wij zijn van mening dat de georganiseerde sport goede mogelijkheden heeft waar het de
overdracht van waarden en normen betreft en de bevordering van integratie in de wijken van Barendrecht.
Uit verschillende publicaties blijkt dat de mogelijkheden om in te grijpen in de overdracht van waarden en
normen vooral liggen in het gezin, de school en de sportvereniging. Daarom willen wij de georganiseerde
sport blijven faciliteren en doorgaan om alle inwoners te stimuleren daaraan deel te nemen. Die ambitie
vraagt de nodige inspanningen van onze sportverenigingen. De grotere en goed ingerichte verenigingen
spreken wij hierop als eerste aan. Zo kunnen naar onze mening onze prachtige sportparken overdag beter
benut worden dan nu het geval is. Hier ligt een kans voor onze voetbal-, korfbal- en hockeyverenigingen.
De wens van het college om in het centrum van Barendrecht een brede school te stichten biedt
perspectieven om de verenigingen in Barendrecht -Centrum een bijdrage te laten leveren aan de voor- en
naschoolse opvang. Zo leren kinderen op jonge leeftijd het verenigingsleven kennen en worden ze
gestimuleerd om zich bij een sportvereniging aan te sluiten. Bij iedere nieuwe verenigingsaccommodatie
willen wij erop toezien dat er een combinatie met kinderopvang wordt gemaakt, zoals ook het geval is bij
de nieuwe hockeyaccommodatie aan de Carnisseweg. Kosten hiervoor kunnen verenigingen zelf dragen en
terugvorderen via huuropbrengsten die ze ontvangen van de kinderopvangorganisaties.
Voor het overzicht van alle sporten die in Barendrecht te beoefenen zijn verwijzen we naar bijlage 1. Uit de
lijst blijkt dat het aanbod in Barendrecht ruim en divers is. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de
door de gemeente gesubsidieerde verenigingen in Barendrecht. Hiernaast zijn in bijlage 3 de niet
gesubsidieerde sportclubs en accommodaties binnen de gemeente opgenomen.
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Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners én de (sport)verenigingen ervaren wat de gemeente voor hen
doet. Daarom zoeken wij naar een mogelijkheid om duidelijker kenbaar te maken dat de gemeente
Barendrecht subsidieverstrekker van (sport)verenigingen is. Dit idee wordt nog verder uitgewerkt.
Product
Blijvend kenbaar maken dat de gemeente Barendrecht
subsidieverstrekker van verenigingen is

Termijn
6 maanden

Invoeringsdatum
Start sportseizoen
2008-2009
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4. STICHTING, EXPLOITATIE EN BEHEER
Huidige situatie
De gemeente Barendrecht is verantwoordelijk voor stichting, beheer en exploitatie van de
Sportaccommodaties. Hierbij gelden de uitgangspunten dat de gemeente voor de (georganiseerde) sport
de voorwaarden schept voor verantwoorde sportbeoefening en dat met gemeenschapsgeld gefinancierde
voorzieningen multifunctioneel benut worden. Particuliere initiatieven voor stichten, beheren en
onderhouden van sportvoorzieningen worden gestimuleerd en getoetst op hun toegevoegde waarde voor
het sportaanbod. Het Inge de Bruijn Sportfondsenbad is sinds 1999 in beheer overgedragen aan
Sportfondsen-Barendrecht B.V. en de gemeente zorgt via een exploitatieovereenkomst dat het zwembad
voor iedere inwoner van Barendrecht die dat wil toegankelijk is en een passend sportaanbod biedt.
Besloten is om het Inge de Bruijn Sportfondsenbad uit te breiden en het contract met SportfondsenBarendrecht B.V. uit te dienen tot 1 april 2009 waarna het opnieuw wordt aanbesteed. In het nieuwe
contract zullen sluitende afspraken worden gemaakt over het wegwerken van de wachtlijsten voor
leszwemmen. Openbare toegankelijkheid is een belangrijk uitgangspunt voor alle met gemeenschapsgeld
gerealiseerde sportaccommodaties en geldt ook voor (een deel van) de sportparken.
Het faciliteren van voldoende sportaccommodaties en het aanbieden van sporten waaraan de inwoners van
Barendrecht behoefte hebben is een belangrijke taak van de gemeente die past binnen het thema Wonen,
Zorg en Welzijn. Zonder een goed sportaanbod wijken bewoners voor ontspanning uit naar andere
gemeenten.
Mogelijke keuzes in beleidsrichtingen
1. Beheer en onderhoud van gemeentelijke voorzieningen is exclusief een zaak voor de
gemeente, sportverenigingen leveren hier geen bijdrage aan.
2. Beheer en onderhoud van gemeentelijke voorzieningen op een meer bedrijfsmatige wijze
opzetten, sportverenigingen kunnen hier ook een bijdrage aan leveren.
Wij kiezen ervoor om de tweede optie verder uit te werken.
Waar willen we naar toe
Wij onderzoeken de mogelijkheden het beheer van alle gemeentelijke voorzieningen op een meer
bedrijfsmatige wijze op te zetten om de kosten voor beheer en onderhoud te beperken. In dit kader zijn
inmiddels op experimentele basis nieuwe wegen ingeslagen door in enkele multifunctionele
accommodaties niet langer permanent een beheerder aanwezig te laten zijn en de gebruikers sleutels ter
beschikking te stellen. Evaluatie moet uitwijzen of deze wijze van beheer gunstige effecten heeft en
hanteerbaar is voor de gebruikers. Andere aandachtspunten in genoemd onderzoek zijn: slimmere roosters,
combinatie van beheer- en onderhoudstaken, uitbesteding van beheertaken aan gebruikers, clustering van
onderhoudswerkzaamheden, meer marktwerking bij het gunnen van contracten en dergelijke.
Uitgangspunten zijn hierbij voor ons dat:
 het beheer en het onderhoud van de multifunctionele accommodaties en van de sportparken aan
de hand van duidelijke kwaliteitsnormen op voldoende niveau en tegen de laagst mogelijke kosten
wordt uitgevoerd;
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de rolverdeling tussen de gemeente en gebruikende verenigingen wordt vastgelegd, maar niet
overal dezelfde is. Wij willen bevorderen dat de sportverenigingen zelf beheer- en onderhoudstaken
op zich nemen. Sportverenigingen verschillen echter in omvang, beschikken niet alle over
voldoende en kwalitatief goed bestuurlijk, sporttechnisch en ondersteunend kader, kennen (grote)
verschillen in financiële draagkracht en mogelijkheden om inkomsten uit publieke verhuur, lessen
en kantine te genereren. Daarom willen wij het beheer en het onderhoud aan daartoe capabele
verenigingen overdragen via beheerconstructies op maat. Bij de uitwerking van dit voorstel is
overleg met de Stichting Gebouwen Beheer Barendrecht noodzakelijk.

Op een later moment wordt de naleving van het Sportbesluit van het Ministerie van Financiën nader bezien.
Hierbij wordt de koppeling gemaakt met het herzien van het Accommodatiebeleid.
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5. VRIJWILLIG KADER
Huidige situatie
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving, ook in Barendrecht.
Of het nu gaat om de zorg, het ouderenwerk, het onderwijs, de sport of het milieu. De inzet van al die
vrijwilligers is van onschatbare waarde. Niet voor niets is al meermalen geconstateerd dat ‘de samenleving
tot stilstand komt’ zonder de vrijwillige inzet van velen. Er komen steeds meer signalen dat er tekorten
dreigen te ontstaan in het vrijwilligerswerk. Met name de mensen die in de op- en uitbouwfase van hun
gezins- en arbeidsleven verkeren, staan voor lastige keuzes. Door deze concurrentie met andere activiteiten
wordt het voor alle sectoren - ook voor de sport - steeds moeilijker om aan voldoende vrijwilligers te
komen. Sportverenigingen draaien van oudsher nagenoeg volledig op de inzet van vrijwilligers. Dit betreft
het bestuurlijk, sporttechnisch, organisatorisch en ondersteunend kader. Onder meer door aangescherpte
regelgeving (milieu, fiscus, arbo) en uitbreiding van verantwoordelijkheden (topsportontwikkeling,
specifieke activiteiten voor doelgroepen, sponsoring en marketing, verantwoording van het
verenigingsbeleid en taken op het gebied van beheer en/of onderhoud van de accommodatie) wordt er
steeds meer verlangd van verenigingen: de sportvereniging als bedrijf.
Onderzoek naar het lokaal vrijwilligersbeleid in Barendrecht uit 2002 wijst uit dat van de organisaties die
meededen aan het onderzoek 78 procent zonder beroepskrachten en dus met alleen vrijwilligers werkt. Uit
de resultaten van 2005 blijkt dat ongeveer een derde van de organisaties een tekort aan vrijwilligers heeft.
Deze cijfers wijzen uit dat een groot gedeelte van de verenigingen in Barendrecht afhankelijk is van
vrijwilligers. Door goede voorwaarden te scheppen voor deze vrijwilligers kan het verenigingsleven in
Barendrecht ook in de toekomst floreren en zijn belangrijke sociale functie behouden.
De snelst groeiende sportverenigingen in Barendrecht geven aan dat het vinden van vrijwilligers voor
bestuursfuncties steeds moeilijker wordt. Door de grootte van de verenigingen worden er andere eisen
(kennis, expertise) aan vrijwilligers gesteld dan vroeger. Ook het vinden van ouders die de club willen
helpen door bijvoorbeeld een bardienst te draaien wordt steeds moeilijker. Er zijn steeds meer betaalde
vrijwilligers (vergoeding van maximaal € 1.500,- per jaar) actief.
Mogelijke keuzes in beleidsrichtingen
1. De sportvereniging is primair verantwoordelijk voor vrijwilligersfaciliteiten
2. De gemeente draagt zorg voor basisfaciliteiten voor vrijwilligers
Wij kiezen ervoor om de tweede optie verder uit te werken.
Waar willen we naar toe
Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid zodanige voorwaarden voor vrijwilligers te scheppen dat
deze krachten voor de sport behouden blijven en willen hen zo faciliteren dat hun deskundigheid gelijke
tred houdt met de hogere eisen. Wij voeren een actief vrijwilligersbeleid en willen een steunpunt voor alle
(sport)vrijwilligers in onze gemeente in het leven roepen, waardoor het welzijn van onze inwoners versterkt
wordt en de sociale integratie toeneemt. Dit steunpunt kan dienen ter versterking van het bestaande
Servicepunt Vrijwilligers, de vroegere vrijwilligersvacaturebank (VVB), van de Stichting Alle-r-hande. Wel
moet de sport aparte aandacht krijgen, omdat het om een aparte benadering vraagt.
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Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligers lopen tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerswerk risico’s. Zij kunnen schade veroorzaken en
zelf schade lijden. De (sport)organisaties voor wie vrijwilligers hun werkzaamheden uitvoeren, zijn niet alle
voor deze risico’s verzekerd. Wij willen de mogelijkheden onderzoeken om in 2009 een collectief contract
voor de verzekering van ongevallen en aansprakelijkheid af te sluiten om alle vrijwilligers in onze gemeente
tegen deze risico’s te verzekeren. De uitvoering van deze verzekering kan bijvoorbeeld in handen worden
gelegd van het Steunpunt Financiën van de Lumensgroep te Eindhoven, dat voorlichting over de verzekering
verzorgt en waar schadegevallen kunnen worden gemeld. De kosten liggen voor een gemeente met de
omvang van Barendrecht in de orde van €12.000,-. Wij willen deze kosten voor onze rekening nemen, de
(sport)organisaties moeten zichzelf en hun vrijwilligers aanmelden.

Product
Steunpunt voor vrijwilligers
Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor
vrijwilligers

Termijn
12 maanden
12 maanden

Invoeringsdatum
April 2009
April 2009
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6. TOPSPORT
Huidige situatie
Topsport is sporten op het hoogste niveau. Bij topsport gaat het om buitengewoon getalenteerde sporters
en topsportondersteunende organisaties met als doel het creëren van omstandigheden waardoor de
bedoelde sporters in staat worden gesteld hun talenten verder te ontplooien, hun maatschappelijke positie
veilig te stellen en daarmee tevens de maatschappelijke waarde van hun prestaties te vergroten.
De ontwikkeling van topsport in Nederland is sinds begin jaren 90 in een stroomversnelling geraakt. De
sportbonden hebben extra financiële middelen gekregen van de Nationale Sporttotalisator en van de
rijksoverheid – met name het ministerie van VWS -, er zijn en worden nieuwe topsportaccommodaties in
het land neergezet en topsporters krijgen allerlei faciliteiten om zich volledig te concentreren op hun
sportbeoefening. Mede door deze impulsen zijn en worden er op grote evenementen steeds betere
resultaten behaald. Dat straalt positief af op Nederland en leidt vaak tot extra toeloop van nieuwe sporters
in die tak van sport. Barendrecht heeft topsporters binnen de gemeentegrenzen, zowel individueel als in
teamverband. Individuele topsporters zijn er onder andere op het gebied van zwemmen, triathlon,
taekwondo, surfen en karate. In teamverband wordt topsport beoefend op het gebied van onder andere
basketball en waterpolo. Wij voeren op dit moment geen topsportbeleid en hebben onze prioriteiten bij
breedtesport liggen.
Mogelijke keuzes in beleidsrichtingen
1. Bij subsidiëring van sportverenigingen ligt het accent op topsport
2. Bij subsidiëring van sportverenigingen ligt het accent op breedtesport (bestaand beleid)
Wij kiezen ervoor om het bestaande beleid voort te zetten.
Waar willen we naar toe
De gemeente Barendrecht voert geen specifiek topsportbeleid en we willen dat zo houden. Onze prioriteit
ligt bij de breedtesport. Wij vinden het een goede zaak als sportverenigingen zelf plannen maken om
topsport te bedrijven, maar wij willen daardoor niet met hogere uitgaven voor sport geconfronteerd
worden. De eisen van de topsport, zowel aan de topsportaccommodaties met media- en
toeschouwersvoorzieningen als aan het sporttechnisch kader en de topsporters, ontwikkelen zich zo snel
dat wij daaraan niet mee kunnen doen zonder dat dat ten koste gaat van onze inspanningen voor de
breedtesport. Daar komt bij dat topsportbeleid reeds bevorderd en gefaciliteerd wordt door de rijksoverheid
en de sportbonden en dat topsportverenigingen en individuele topsporters steeds beter in staat zijn
aanvullende fondsen (sponsoring en reclame, media) aan te boren. Bij onvoorzien wegvallen van deze
fondsen vinden wij het niet op onze weg liggen een eventueel gat in de begroting van de vereniging te
dichten. Als een vereniging incidenteel een beroep op de gemeente wil doen is dit een verzoek aan het
College dat per geval beoordeeld zal worden. De toegevoegde waarde voor Barendrecht wordt
meegenomen in de afweging om al dan niet te subsidiëren.

Daarnaast blijven wij onze topsporters die een bijzondere prestatie hebben geleverd huldigen en de
Stichting Evenementen actief ondersteunen. Tevens ondersteunen we het initiatief vanuit de topsport, om
de doelgroepen in Barendrecht die extra aandacht nodig hebben te betrekken bij hun
topsportevenementen, bij zowel de inhoudelijke als financiële belemmeringen die hierbij komen kijken.
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7. SPORTSTIMULERING EN VERENIGINGSONDERSTEUNING
Huidige situatie
Sportstimulering blijft van belang en speerpunt van het sportbeleid in Barendrecht. Belangrijke speerpunten
uit het collegeprogramma zijn het bevorderen van sportdeelname, het vraaggericht maken van het
sportaanbod en het huisvesten van nieuwe verenigingen zoveel mogelijk daar waar de doelgroep zit.
De laatste jaren is Barendrecht snel gegroeid. Mensen werken en wonen reeds een tijd samen, maar het
samen leven moet nog verder ontwikkeld worden. Wij willen ervoor zorgen dat ook de “nieuwe”
Barendrechters hun sportbehoeften in Barendrecht kunnen vervullen. Dit verwezenlijken wij door goed naar
de burgers te luisteren en hier het sportaanbod op aan te passen. Zo worden de Stichting Recreatie
Gehandicapten Barendrecht en de Stichting Evenementen Barendrecht door ons gefaciliteerd.
Mogelijke keuzes in beleidsrichtingen
1. Sportaanbod sluit aan op de vraag van Barendrechtse sportverenigingen
2. Sportaanbod sluit aan op de vraag van de Barendrechtse bevolking
Wij kiezen ervoor om de tweede optie verder uit te werken.
Waar willen we naar toe
Bij het (bij)bouwen van sportlocaties wordt allereerst gezocht naar een locatie die dicht bij de doelgroep
ligt. Wij stellen voor om een behoefteonderzoek naar vrijetijds- en sportbesteding te laten uitvoeren waarin
de behoefte aan voorzieningen voor sport in kaart wordt gebracht. Op basis van de uitkomsten kan worden
vastgesteld of we afwijken van andere gemeenten op het gebied van het bieden van een vraaggericht
aanbod (benchmark). Vervolgens kunnen we, indien gewenst, het bestaande aanbod aanpassen en/of
uitbreiden. Daarnaast staan wij altijd open voor nieuwe initiatieven van burgers die een nieuwe
sportvereniging willen starten en voor nieuwe initiatieven vanuit de huidige Barendrechtse
sportverenigingen.

7.1 Sportstimulering
Huidige situatie
Omdat het behalen van het zwemdiploma voor onze gemeente een belangrijke eerste kennismaking met
sport is blijft het schoolzwemmen voor groep 3 gehandhaafd naast de uren gymnastiekonderwijs.
Een project dat in het kader van sportstimulering wordt uitgevoerd is de BOS-impuls. Op grond van de
Regeling “Buurt, Onderwijs en Sport Impuls” hebben wij in 2006 subsidie ontvangen van het ministerie van
VWS. Tot 2010 gaat het in totaal om €45.000,- en voor de besteding van deze middelen is een
uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat
achterstanden op het gebied van gezondheid, welbevinden en probleemgedrag ontstaan en deze te
verkleinen door middel van sportbeoefening als zij al bestaan. Uitvoering van het plan geschiedt in goede
samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is
zorgvuldig overleg gepleegd met de sectoren jeugd, onderwijs en welzijn. In 2005 is de nota “Barendrecht
Beweegt” opgesteld om sportactiviteiten in te zetten voor een zinvolle en plezierige vrijetijdsbesteding, het
bevorderen van blijvende sportbeoefening en van de integratie en participatie van jeugd, jongeren en
ouderen aan de samenleving. Daarnaast kunnen sportactiviteiten vanwege de lage drempel
beleidsdoelstellingen op het gebied van welzijn en onderwijs ondersteunen.
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Sportstimulering wordt gecombineerd met activiteiten in het kader van de brede school en van de buurt. In
het uitvoeringsprogramma van de BOS Impuls is nadrukkelijk aangesloten bij de plannen van de nota
“Barendrecht Beweegt”.
Mogelijke keuzes in beleidsrichtingen
1. Alle bewoners van Barendrecht stimuleren aan sport te doen
2. Specifieke bewonersgroepen (blijven) stimuleren aan sport te doen (jongeren, ouderen en
mensen met een fysieke of mentale beperking)
Wij kiezen ervoor om de tweede optie verder uit te werken.

Waar willen we naar toe
In structurele zin willen we de stimulans die we met de BOS-impuls inzetten laten landen bij de nog op te
richten wijkoverleggen in Barendrecht. We initiëren dit te verankeren in de nieuwe visie op wijkregie, zodat
samenwerking tussen veldorganisaties geborgd blijft en jongeren zelf verantwoording blijven nemen voor
het organiseren van activiteiten, ook na het einde van de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en
Sport (BOS-impuls).
Hiernaast geven we het ouderenbeleid in de sport vorm door drie projecten aan te bieden; Meer Bewegen
voor Ouderen (MBvO), Sport voor Ouderen en het Gezond Actief Leven Model (GALM). Deze projecten zijn
gericht op ontspanning, het bevorderen van sociale contacten, fitheid en bewegen.
Omdat ook sportstimulering door (jeugdigen uit) gezinnen op bijstandsniveau voor ons een belangrijk punt
is, dringen wij er bij onze sportverenigingen op aan in hun contributieheffing te differentiëren om ook leden
van deze gezinnen gelegenheid te geven hun favoriete sport te beoefenen. Verder willen wij dat
verenigingen (potentiële) leden zo nodig verwijzen naar het sport-, cultuur-, en educatiefonds dat bij
Sociale Zaken aangevraagd kan worden door mensen op bijstandsniveau. Geld mag geen belemmering
vormen voor deelname aan het verenigingsleven en aan bewegingsactiviteiten.

7.2 Verenigingsondersteuning
Huidige situatie
Sportstimulering en verenigingsondersteuning horen tot op zekere hoogte bij elkaar: wij doen een beroep
op de sportverenigingen om medewerking te verlenen om onze doelstellingen te realiseren maar deze extra
inspanningen komen bovenop de taken van het vrijwillig kader dat - zoals hiervoor al gesignaleerd is - reeds
onder druk staat. Dat kan leiden tot een vraag van de sportverenigingen om ondersteuning van de
gemeente.
Mogelijke keuzes in beleidsrichtingen
1. Verenigingsondersteuning overlaten aan vrijwilligers
2. Gemeenteambtenaren inzetten om verenigingen te ondersteunen
3. Verenigingsondersteuning faciliteren
Wij kiezen ervoor om de derde optie verder uit te werken.
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Waar willen we naar toe
Wij willen in 2008 de mogelijkheden onderzoeken om een contract af te sluiten met een externe partij om
onze sportverenigingen, als zij daar behoefte aan hebben, op die terreinen ondersteuning te bieden, zodat
zij hun belangrijke bindende functie kunnen behouden en zelfs vergroten. De grootste sportverenigingen
(BVV, VV Smitshoek, HCB en TCB) hebben in de gesprekken, naar aanleiding van de motie
buitensportaccommodaties, aangegeven dat zij op een bepaald moment over zullen moeten gaan op het
inhuren van professionals om de vereniging gezond te houden. Ook aan het inhuren van expertise (o.a. op
het gebied van kantinebeheer, voedselveiligheid, fiscaliteit, etc) is binnen deze sportverenigingen behoefte.
Onder andere de volgende diensten kunnen worden afgenomen:
1. helpdesk voor ondersteuningsvragen van verenigingen;
2. inzet van professionals binnen verenigingen ter ondersteuning;
3. communicatiemiddelen;
4. organiseren themabijeenkomsten voor verenigingen;
5. verenigingen bundelen om zich in te zetten bij activiteiten die worden georganiseerd op scholen en
in buurten;
6. financiële stimuleringsregelingen;
7. support bij bestuurlijke en technische kaderopleidingen;
8. verstrekking van een boekje met subsidiemogelijkheden.
Wij willen, na overleg met de Sportraad als vertegenwoordiger van de sportverenigingen in Barendrecht,
een keuze maken voor de af te nemen diensten.
Product
Behoefteonderzoek naar vrijetijds- en sportbesteding
Contract externe ondersteuning sportverenigingen

Termijn
12 maanden
6 maanden

Invoeringsdatum
April 2009
Start sportseizoen
2008-2009
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8. ACCOMMODATIEBELEID
In dit hoofdstuk wordt het huidige accommodatiebeleid van de gemeente Barendrecht beschreven. Deze
lijn zetten wij ook in de toekomst voort.

8.1 Kwaliteit
Het op goed niveau houden respectievelijk verbeteren van de sportvoorzieningen in Barendrecht is een
belangrijk aandachtspunt uit het collegeprogramma. Het bepalen van de bezettingsgraad van de
accommodaties is een belangrijke kwalitatieve toetsing waarmee bepaald kan worden of een
accommodatie nog aansluit bij de vraag. Wij streven naar een kwalitatief hoogstaand
sportaccommodatiebestand. Sinds 2002 zijn er vier nieuwe binnensportaccommodaties gereed gekomen
en is de turnhal gerealiseerd. Steeds is daarbij de norm van sportkoepel NOC*NSF gehanteerd, de
zogenaamde ISA-norm (Instituut voor Sport Accommodaties). Dezelfde norm is toegepast bij renovaties.
De inrichting van alle binnensportvoorzieningen en de daarbijbehorende onderhoudscontracten hebben wij
aan één en dezelfde leverancier gegund. Ook de inrichting blijft aldus up-to-date. Alle accommodaties
voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en zijn voorzien van legionella preventieve installaties. De
aanduiding ‘kwalitatief hoogstaand’ is zeker ook van toepassing op onze sportparken en andere
buitensportvoorzieningen.
Over het eigendom en het beheren van gemeentelijke accommodaties zoals het Inge de Bruijn
Sportfondsenbad, de sporthallen en sportvelden wordt een standpunt ingenomen bij de te ontwikkelen
nota Accommodatiebeleid. In dit beleid worden tevens de kwaliteitsnormen voor de sportvelden en het
beleid voor beheer en onderhoud vormgegeven.
Momenteel wordt er een nieuw sportpark gerealiseerd ten behoeve van de Hockeyclub Barendrecht,
waarbij drie en een kwart kunstgrasveld wordt gerealiseerd. In 2005 hebben wij advies gevraagd aan ISA
om vast te stellen of er voldoende sportvelden aanwezig zijn in Barendrecht tot 2015 rekening houdend
met een groei van het aantal leden van respectievelijk 20% (BVV Barendrecht) en 37% (VV Smitshoek).
Het rapport “Voetbalvoorzieningen gemeente Barendrecht” van juni 2006 motiveert dat er tot 2015
voldoende voetbalvelden aanwezig zijn – mits voorzien van een lichtinstallatie – voor training en
wedstrijden als één trainingsveld wordt omgezet in één wedstrijdveld (BVV Barendrecht) en één
natuurgrasveld wordt vervangen door één kunstgrasveld (VV Smitshoek). De sterke stijging van het ledental
die onlangs heeft plaatsgevonden heeft geleid tot bijstelling van het ISA rapport. Dit nieuwe rapport van
februari 2007 wordt gehanteerd om accommodatiebeleid tot 2015 op te baseren.
Wij willen de kwaliteit van de binnensport- en buitensportaccommodaties behouden op het niveau van de
ISA-norm. Daarmee bereiken wij dat onze sportverenigingen hun sport kunnen bedrijven op
accommodaties die voldoen aan de landelijk gebruikelijke kwaliteitseisen voor de wedstrijdsport. Als
sportverenigingen in Barendrecht kiezen voor topsport, dan moeten zij naar onze mening zelf de extra
kosten voor de investeringen, die nodig zijn om aan de hogere accommodatie eisen te voldoen, genereren
bij de Nationale Sporttotalisator, hun landelijke sportbond of de rijksoverheid.
In 2008 worden nadere plannen uitgewerkt voor het stuk grond tussen A29, Carnisseweg en Kilweg waar
wij nu het sportpark voor de Hockeyclub realiseren.
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Verder zijn de volgende renovaties en de volgende investeringen in de begroting tot en met 2010
opgenomen:
- renovatie veld 1 VV Smitshoek (2008)
- renovatie kunstgrasvelden (1 en 2) korfbalvereniging (2008)
- omzetten veld 11 BVV in kunstgrasveld (2008)
- botenloods kanovereniging Lekko (2008)
- clubhuis tennisvereniging Barendrecht incl. sloop oude gebouw (2008)
- kantine met kleedkamers tennisvereniging Smitshoek (2008)
e
- 3 kunstgrasveld korfbalvereniging Vitesse (2008)
- 5 extra kleedkamers BVV Barendrecht (2008)
- 5 extra kleedkamers VV Smitshoek (2008)
- omzetten natuurgrasveld in kunstgrasveld VV Smitshoek (2010)
- renovatie wetraveld 7 BVV (2010)
- renovatie recreatieveld 3 BVV (2010)
- uitbreiding Inge de Bruin sportfondsenbad (2010)
In de nog aan te passen subsidieverordening nemen we op dat sportverenigingen voor het nieuwe
kalenderjaar kenbaar kunnen maken wat hun investeringswensen zijn voor het daaropvolgende jaar. Deze
mogelijkheid geven wij aan de sportverenigingen door. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om een
voorstel te doen voor sportinvesteringen bij de voorjaarsnota. Wij vragen sportverenigingen hun
investeringswensen zoveel mogelijk op onafhankelijke normen (zoals bijvoorbeeld normering NOC*NSF) te
baseren.

8.2 Spreiding
Uit oogpunt van fysieke en sociale bereikbaarheid en van leefbaarheid in de wijk is spreiding van
voorzieningen een belangrijk uitgangspunt. Sportvelden hebben een sociale en recreatieve functie in of voor
de wijk en daarom is een goede spreiding van sportvelden over de gemeente gewenst. Wij hanteren als
uitgangspunt dat een gedeelte van de sportvelden openbaar toegankelijk is, onder meer om individuele
sporters en groepen te kunnen laten sporten. Dit betreft de sportcomplexen welke wij als gemeente
hebben gefinancierd. Hoe om te gaan met specifieke gevallen (per vereniging) en met sportcomplexen ‘an
sich’ (welke (gedeeltelijk) door de gemeente en/of de vereniging(en) is gefinancierd) willen wij in overleg
met de Sportraad nader bepalen.
Naast de spreiding van binnensportaccommodaties over de gemeente is van belang dat deze op korte
afstand van de scholen liggen in verband met het hoofdgebruik door scholen voor gymnastiekonderwijs.
Ook de afstand voor schoolgaande kinderen naar hun sport mag niet al te groot zijn. Het moet voor deze
doelgroep mogelijk zijn om in hun woonomgeving sport te beoefenen. In het kader van het Integraal
Huisvesting Plan (IHP) wordt gekeken naar de mogelijkheden in combinatie met sport. Zo is in bijvoorbeeld
het eerste deel van het IHP voor de toekomstige nieuwbouw voor enkele basisscholen de combinatie
gemaakt met sportzaal Vitaal. Bij andere nieuwbouw projecten wordt ook gekeken naar deze vorm van
synergie.
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8.3 Clustering
Bij de gemeentelijke accommodaties wordt gestreefd naar clustering van voorzieningen. Zo worden
sportvoorzieningen geïntegreerd met onderwijs- en welzijnsvoorzieningen bijvoorbeeld in de brede school.
Daarnaast is het beleid erop gericht dat de sport optimaal gebruik maakt van de accommodaties buiten de
schooluren. Voorrang wordt daarbij gegeven aan onze eigen sportverenigingen, maar ook andere –
eventueel commerciële - initiatieven kunnen worden gehonoreerd.

8.4 Bezettingsgraad
In het schema in bijlage 4 is de bezettingsgraad van de binnensporthallen in Barendrecht weergegeven. Wij
zijn uitgegaan van een optimale bezetting als de schoolgym 26 uur per week gebruik maakt van de
sporthallen, en als de sportverenigingen vijf avonden in de week in totaal 30 uur gebruik maken van de
sporthallen en in het weekend 10 uur. Bij het berekenen van deze uren is rekening gehouden met
schoonmaakwerkzaamheden. In het schema op de volgende pagina is het feitelijke gebruik naast het
optimale gebruik van sporthallen te zien voor schoolgym, de avonden en het weekend. Uit het schema
blijkt dat de bezettingsgraad niet optimaal is. Sommige sporthallen worden te weinig verhuurd, dit leidt
ertoe dat er nieuwe sportverenigingen moeten worden geworven, ook buiten de gemeente. De
avondbezettingsgraad zoals die op pagina 18/19 te zien is wordt overigens nog aangevuld met losse
verhuur. Op jaarbasis gaat dit echter slechts om tientallen uren. De bezettingsgraad wordt verwerkt in het
gemeentelijke accommodatiebeleid van Barendrecht.

8.5 Buitensportaccommodaties
Naar aanleiding van de motie buitensportaccommodaties is met de grootste Barendrechtse
sportverenigingen gesproken over de snelgroeiende ledentallen. De voetbal- en hockeyverenigingen zijn de
laatste jaren sneller gegroeid dan gemiddeld. Uitgaande van de voorgenomen investeringen in de
clubaccommodatie(s) (zoals extra kleedkamers en geheel nieuwe accommodatie) verwachten
voetbalvereniging Barendrecht, voetbalvereniging Smitshoek, Hockeyclub Barendrecht en Tennisclub
Barendrecht verder geen fysieke (accommodatie)problemen door de snel groeiende ledenaantallen en
willen zij in de toekomst op hun huidige c.q. nieuwe sportaccommodatie blijven zitten.

8.6 Bovenlokaal niveau
Sportdeelname kent geen (gemeente)grenzen. Op bovenlokaal niveau wordt een verkenning opgestart voor
regionale afstemming voor sportvoorzieningen.
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9. TARIEVEN- EN SUBSIDIEBELEID
In dit hoofdstuk wordt de relatie aangegeven tussen het sportbeleid en het tarieven- en subsidiebeleid.

9.1 Tarieven
Huidige situatie
De tarieven voor het gebruik van de Barendrechtse sportaccommodaties zijn historisch bepaald en hebben
geen relatie met de kostprijs van deze voorzieningen. Verder wordt bij verhuur geen onderscheid gemaakt
wie de accommodatie voor welk doel gebruikt. Jaarlijks worden de tarieven trendmatig verhoogd. Bij
onderwijsgebruik wordt het voor het gymnastiekonderwijs beschikbare bedrag ingebracht in de exploitatie
van de sportaccommodatie.
Mogelijke keuzes in beleidsrichtingen
1. Eenduidige tarieven berekenen voor iedereen
2. Verschillende tarieven berekenen voor Barendrechtse verenigingen en verenigingen van
buiten de gemeente en commerciële verenigingen
3. Kostendekkende tarieven berekenen voor iedereen en alleen Barendrechtse verenigingen
subsidiëren zodat zij feitelijk geen hoger tarief betalen.
Wij kiezen ervoor om de derde optie verder uit te werken.
Waar willen we naar toe
Wij willen kostendekkende tarieven aan de gebruikers van onze sportparken en andere buitenvoorzieningen
en van onze binnensportaccommodaties in rekening gaan brengen. De kostprijs wordt berekend door de
stichtingskosten, de kosten voor beheer en dagelijks onderhoud en de kosten van groot onderhoud op
basis van normale onderhoudscycli op te tellen en te delen door het aantal jaren dat de accommodatie
normaliter bestaat. De kostprijs per uur wordt vastgesteld door normering van het sportgebruik van de
binnensportaccommodaties naast het onderwijsgebruik. Kostprijsgerelateerde tarieven gelden voor alle
gebruikers zowel die van binnen de grenzen van Barendrecht en van daarbuiten als voor commerciële en
niet-commerciële gebruikers. Wij subsidiëren vervolgens onze eigen sportverenigingen en ook andere
gebruikers uit Barendrecht met een sociale doelstelling in de kosten voor het gebruik van de
accommodatie. In de praktijk betekent dit dat geen enkele Barendrechtse vereniging door deze wijziging
hogere kosten gaat krijgen, zodat er voor hen feitelijk niets verandert ten opzichte van de huidige situatie.
Hiermee bereiken wij dat commerciële gebruikers reële kosten voor het gebruik van sportaccommodaties
betalen en dat sportverenigingen van buiten de gemeente niet meer door ons worden gesubsidieerd.
Bovendien kunnen wij die (sport)verenigingen die zich specifiek inzetten voor onze speerpunten van beleid,
als bijvoorbeeld brede scholen en projecten van de GGD om overgewicht bij kinderen terug te brengen,
extra subsidie in de kosten voor het gebruik van de accommodatie toekennen.
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9.2 Subsidies
Huidige situatie
De volgende subsidiesoorten worden in de subsidieverordening welzijnsbeleid
onderscheiden:
1. budgetsubsidie, een subsidie waarbij de instelling een bedrag krijgt toegewezen om een tevoren
overeengekomen activiteitenpakket uit te voeren en slechts verantwoording hoeft af te leggen over
de omvang en de kwaliteit van de uitgevoerde activiteiten;
2. projectsubsidie, een subsidie waarbij de instelling een bedrag krijgt toegewezen om een vooraf
goedgekeurd project uit te voeren;
3. activiteitensubsidie, een subsidie voor activiteiten, blijkende uit een activiteitenplan, die de raad van
belang acht en waarvoor geen andere subsidie op grond van deze verordening kan worden
verstrekt;
4. investeringssubsidie, sportverenigingen die aan de voorwaarden van de subsidieverordening
welzijnsbeleid voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage in de
investeringskosten van hun verenigingsaccommodaties. De zogenaamde 1/3 regeling beoogt het
stichten of aanpassen van een verenigingsaccommodatie mogelijk te maken door de kosten voor
een derde deel te vergoeden, voor een derde deel financieel garant te staan voor de betalingen aan
de geldverstrekker en het resterende derde deel van de investering door de vereniging zelf te laten
financieren ofwel via zelfwerkzaamheid in de investering in te brengen.
Mogelijke keuzes in beleidsrichtingen
1. De huidige subsidieverordening handhaven
2. Van het subsidiebeleid een meer sturend instrument maken waardoor de gewenste
maatschappelijke effecten worden bereikt.
Wij kiezen ervoor om de tweede optie verder uit te werken.

Waar willen we naar toe
In de subsidieverordening welzijnsbeleid zijn de regels omtrent het subsidiëren van verenigingen e.d.
vastgelegd. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om subsidieaanvragen vanuit de sport op een eenduidige
manier te beoordelen. Wij willen de voorwaarden van de subsidieverordening welzijnsbeleid met
betrekking tot de sportsubsidies aanscherpen om het een meer sturend karakter te geven.
Met betrekking tot de investeringssubsidie, de zogenaamde 1/3 regeling, stellen wij de volgende
voorwaarden voor:




Een sportvereniging die duidelijk als bedrijf opereert met personeel in loondienst en geregelde
inkomsten uit verhuur door lessen, cursussen en vergaderingen van derden, komt niet automatisch voor
deze subsidieregeling in aanmerking. De vereniging moet de eigen organisatie en financiële en
vermogenspositie inzichtelijk maken en duidelijk aantonen dat subsidie van de gemeente noodzakelijk
is.
Verder menen wij dat een sportvereniging in principe één keer binnen een nog nader vast te stellen
termijn op deze regeling een beroep kan doen, tenzij er aantoonbare tekorten aan velden en daarmee
samenhangend aan kleedlokalen zijn. Hierbij komt de mogelijkheid nogmaals bij ons aan te kloppen bij
een algehele renovatie als de vereniging tenminste de verplichtingen aan de geldverstrekker volledig is
nagekomen. Dit is om te voorkomen dat sportverenigingen een buitenproportioneel beroep op de
gemeente gaan doen.
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Verenigingen waarbij een duidelijke groei waarneembaar is en/of waar sprake is van wachtlijsten voor
nieuwe Barendrechtse leden verdienen voorrang bij het toekennen van een investeringssubsidie.
Daarnaast gaan wij pas met een garantstelling aan de geldverstrekker akkoord als de sportvereniging
eerst bij de Stichting Waarborgfonds voor de Sport een garantielening heeft aangevraagd. Als deze
Stichting aangeeft dat het niet om een risicovolle lening gaat willen wij garant staan voor een derde
deel.

Een en ander wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsvoorstel.
De subsidieverordening biedt (sport)verenigingen de mogelijkheid om naast activiteitensubsidies voor
structurele en incidentele activiteiten via een projectsubsidie bijdragen te ontvangen voor o.a.
deskundigheidsbevordering van het vrijwillig kader. Gegeven de gesignaleerde kaderproblematiek willen wij
deze laatste mogelijkheden verruimen.
De algemene kenmerken om in aanmerking te komen voor een activiteiten- en projectsubsidie willen wij
verder uitwerken om meer geld te kunnen toekennen aan activiteiten die specifiek bijdragen aan het
gemeentelijk (doelgroepen)beleid. Zo wordt het subsidiebeleid een sturend instrument. Tevens verwachten
wij een verantwoordingsrapportage over de besteding van het subsidiegeld achteraf, op basis hiervan willen
we inzicht krijgen in de bijdrage die de subsidie heeft geleverd aan het behalen van doelstellingen.
Sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een activiteiten- en/of projectsubsidie wanneer zij:
 specifieke activiteiten voor ouderen (55+) aanbieden, mits de vereniging geen ouderenvereniging op
zichzelf is; of
 specifieke activiteiten voor mensen met een bewegingsbeperking aanbieden; of
 specifieke activiteiten voor verenigingsdrop-outs/jeugdigen met overgewicht en dergelijke aanbieden; of
 specifieke activiteiten organiseren die bijdragen aan het oplossen van problemen in buurten/wijken; of
 specifieke activiteiten organiseren en/of meewerken aan initiatieven van
buurtwerkers/jongerenwerkers; of
 een actieve bijdrage leveren aan brede school doelstellingen; of
 zich inzetten voor integratie/sociale cohesie;
 en een nog nader te bepalen maximum aan reserves op hun rekening hebben staan.
Een en ander wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsvoorstel.
Zoals vermeld in de algemene subsidieverordening kan een projectsubsidie gedurende het gehele jaar
worden ingediend, minimaal 8 weken voor de aanvang van het project. In de praktijk betekent dit dat het
kan voorkomen dat halverwege het jaar het budget op is. Dit vinden wij niet wenselijk en daarom stellen
wij voor om dit nader uit te werken bijvoorbeeld in het splitsen van het budget in 2 x 6 maanden.
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Verenigingen worden gestimuleerd om sociaal beleid te voeren. Naar aanleiding van de inventarisatie eind
2006 wordt gekeken of en zo ja op welke wijze zij contributie heffen, of dit per doelgroep verschillend
geregeld is en of er een regeling is voor ouders van kinderen die de contributie niet kunnen betalen. Ook
wordt gekeken naar wat verenigingen doen om wachtlijsten weg te werken en zo weer voor iedere inwoner
uit Barendrecht toegankelijk te zijn. Indien uit deze inventarisatie blijkt dat verenigingen achterblijven bij het
voeren van sociaal beleid, dan zullen we ze geen voorrang geven bij het verlenen van subsidie.
Sociaal beleid, sociale cohesie en sportbeleid zijn allen gelieerd en hebben een versterkend effect op elkaar.
Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 willen wij subsidie meer inzetten als middel om deze doelstellingen te
behalen.
Product
Invoeren kostendekkende tarieven
Directe subsidie accommodatiekosten
Aanscherping 1/3 regeling
Herzien project- en activiteitensubsidies

Termijn
12 maanden
12 maanden
12 maanden
12 maanden

Invoeringsdatum
April 2009
April 2009
April 2009
April 2009
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10. SPORTRAAD
Huidige situatie
Wij hebben behoefte aan een sportplatform om goed voeling te houden met de sport in Barendrecht,
beleidsvoornemens te bespreken en bestaand sportbeleid te evalueren. Wij willen goede voorwaarden
scheppen voor verenigingen en burgers om sportactiviteiten te organiseren, vorm en inhoud te geven en uit
te voeren. Daarom is het van belang een commissie met een breed draagvlak in de sport van Barendrecht
in het leven te roepen die gestructureerd overleg voert met de wethouder Sport, die ons adviseert en die
sportverenigingen, als zij daaraan behoefte hebben, ondersteunt in hun algemene functioneren en bij het
oplossen van sportvraagstukken. Aandachtspunt daarbij is het bewaken voor een gelijke behandeling van
alle sportverenigingen, ook de kleine(re). Verenigingen kunnen ondersteund worden in de vorm van het
geven van informatie, het verwijzen naar terzake deskundige instanties en door bemiddeling tussen
sportverenigingen.
Wij hebben een adviescommissie ex artikel 84 Gemeentewet onder de naam Sportraad Barendrecht in het
leven geroepen met als primaire taak ons gevraagd en ongevraagd advies te geven over sport in
Barendrecht in de brede betekenis van het woord. Om de band met en het draagvlak voor deze
adviescommissie onder de sportverenigingen te waarborgen is gekozen voor een commissie bestaande uit
een voorzitter en vier leden die wij benoemen voor een periode van vier jaar op voordracht van de
verenigingen. De voorzitter vormt de spil van de adviescommissie en wordt in functie benoemd op
voordracht van de leden van de commissie. De leden van de adviescommissie kunnen op grond van de
aanpassingswet dualisering geen lid van de gemeenteraad zijn. Voorzitter en leden van de Sportraad
Barendrecht moeten ingezetenen van de gemeente zijn, goed ingevoerd in de sport en bij voorkeur geen
(dagelijks) bestuurder van een sportvereniging zijn. De voorkeur gaat uit naar wijze mannen en/of vrouwen
afkomstig van een bepaalde sectie in de sport (binnensport/buitensport/weg- en watersport).
In januari 2008 zijn de bestuursleden van de Sportraad Barendrecht geïnstalleerd.
Product
Benoemen adviescommissie Sportraad Barendrecht

Termijn
Reeds
benoemd

Invoeringsdatum
januari 2008
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BIJLAGE 1

Sporten in de gemeente Barendrecht
1. atletiek
2. badminton
3. basketbal
4. biljarten
5. bridge
6. bowls (indoor)
7. dammen
8. fietscrossen
9. gymnastiek
10. handbal
11. hengelsport
12. hockey
13. jeu de boules
14. kanovaren
15. kickboksen
16. korfbal
17. paardensport
18. roeien
19 schaken
20. schietsport
21. tafeltennis
22. tennis
23. voetbal
24. volleybal
25. wandelsport
26. waterpolo
27. watersport
28. wielersport
29. yoga
30. zaalvoetbal
31. zelfverdediging
32. zwemmen
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BIJLAGE 2
Overzicht gesubsidieerde sportverenigingen gemeente Barendrecht
1. Badmintonvereniging The Flying Shuttle
2. Bridgeclub Sans Atout
3. Christelijke Atletiekvereniging Energie
4. Christelijke Basketbalvereniging Binnenland
5. Christelijke Wandelsportvereniging Marijke
6. Damvereniging Denk en Zet
7. Fietscrossclub Barendrecht
8. Gymnastiekvereniging Barendrecht
9. Handbalvereniging Savosa
10. Hockeyclub Barendrecht HCB
11. Indoor Bowlsclub Barendrecht
12. Kanovereniging Lekko
13. Korfbalvereniging Vitesse
14. Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Mazeppa
15. Roeivereniging Barendrecht
16. Schaakvereniging Barendrecht
17. Schietsportvereniging De Vrijheid
18. Tafeltennisvereniging Taveba
19. Tennisvereniging Barendrecht TVB
20. Tennisvereniging T.V. Smitshoek
21. Voetbalvereniging VV Smitshoek
22. Voetbalvereniging BVV Barendrecht
23. Volleybalvereniging Spirit
24. Waterpoloclub ZPB H&L Productions
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BIJLAGE 3
Overzicht niet gesubsidieerde sportclubs en accommodaties
1. Aad van Loon sport (Fitness)
2. Biljartvereniging de Vriendenkring
3. Biljartvereniging Ons Genoegen
4. Bridgeclub Never Down
5. Dansschool Jacques Dance Passion
6. Dansschool 4salsa.nl
7. Dance studio Lucia
8. Fitness Carnisselande
9. Hippisch centrum Barendrecht
10. JCR GOSH sport (Judo club Rijnmond)
11. Musashi (Karate)
12. Menvereniging de Blijde Rijders
13. Postduivenvereniging Barendrecht e.o.
14. Sportschool Nick van Hoorn
15. Sportschool SIVA (Thai-kickboxing)
16. Squashcentrum Barendrecht
17. TC Soekander (Taekwondo)
18. Toerclub- en Wielervereniging Barrhopoort
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BIJLAGE 4
Schoolgym bezettingsgraad
feitelijk

optimaal

54 uur

78 uur

54 uur

78 uur

16 uur

52 uur

109,5 uur

78 uur

81 uur

78 uur

81 uur

78 uur

69 uur

78 uur

17 uur

26 uur

%

Avondbezettingsgraad

Weekendbezettingsgraad

Totaal

feitelijk

optimaal

%

feitelijk

optimaal

%

feitelijk

optimaal

%

45 uur

90 uur

50 %

-

30 uur

-

99 uur

198 uur

50 %

27 uur

90 uur

30 %

-

30 uur

-

81 uur

198 uur

41 %

49 uur

60 uur

82 %

20 uur

20 uur

85 uur

132 uur

64 %

55,5
uur

90 uur

62 %

33 uur

30 uur

198 uur

198 uur

100
%

90 uur

72 %

48 uur

30 uur

160
%

198 uur

98 %

90 uur

28 %

6 uur

30 uur

20 %

198 uur

57 %

63 uur

90 uur

70 %

30 uur

30 uur

162 uur

198 uur

82 %

26 uur

30 uur

87 %

13 uur

10 uur

56 uur

66 uur

85 %

30 uur

30 uur

100 %

1 uur

10 uur

10 %

31 uur

40 uur

78 %

30 uur

68 %

4 uur

10 uur

40 %

55,5 uur

66 uur

84 %

30 uur

48 %

-

10 uur

-

21,5 uur

66 uur

33 %

Riederpoort (3 zalen)
Nov t/m febr
Maart t/m okt
Vrijenburgpoort (2 zalen)
Lagewei (3 zalen)

69
%
69
%
31
%
140
%

100
%
110
%

Aksent (3 zalen)
Nov t/m febr
Maart t/m okt
Driesprong (3 zalen)
Vitaal (1 zaal)
Vitaal kleine zaal (1 zaal)
Zeeheld (1 zaal)
Smitshoek (1 zaal)

104
%
104
%
88
%
65
%

Niet geschikt voor
schoolgym

64,5
uur
25,5
uur

20,5
uur
14,5
uur

100
%
130
%

193,5
uur
112,5
uur

31 uur

26 uur

119
%

7 uur

26 uur

27 %

66 uur

78 uur

85 %

72 uur

90 uur

80 %

39 uur

30 uur

130
%

177 uur

198 uur

89 %

66 uur

78 uur

85 %

27 uur

90 uur

30 %

9 uur

30 uur

30 %

102 uur

198 uur

52 %

520 uur

87 %

630 uur

70 %

188 uur

210 uur

90 %

1360 uur

79 %

520 uur

87 %

630 uur

54 %

116 uur

210 uur

55 %

1360 uur

67 %

Waterpoort (3 zalen)
Nov t/m febr
Maart t/m okt
Totaal nov t/m febr
Totaal maart t/m okt

450,5
uur
450,5
uur

440
uur
338
uur
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1078,5
uur
904,5
uur

