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HOOFDSTUK I
1.1

Inleiding

Sportstimulering
Wat is sportstimulering?
Sportstimulering is het geheel aan maatregelen, acties en activiteiten waarmee wordt beoogd mensen kennis
te laten maken met, en deel te laten nemen aan bewegingsactiviteiten en sport met als doel deze personen te
interesseren voor regelmatige sportdeelname (één of meerdere keren per week) en deze sportactiviteiten te
faciliteren.
Elke gemeente geeft op zijn eigen wijze vorm en inhoud aan het sport- en beweegbeleid. De gemeente
bepaalt het beleid op hoofdlijnen. De uitvoering van het sportbeleid lag in de afgelopen jaren voor wat betreft
de uitvoering van sportstimulering bij de Stichting Impuls. De Breedtesport Impuls subsidie waarmee dit
sportbeleid de afgelopen 6 jaren is gefinancierd liep tot en met 2006.
De opvolger van deze subsidie is middels de BOS-impuls via het ministerie van VWS geregeld.
De BOS-impuls is een tijdelijke stimuleringsmaatregel van VWS. Met de BOS-impuls worden achterstanden
van jongeren van 4 tot 19 jaar aangepakt. Laagdrempelige aanbieden van ‘arrangementen’ moet een gezonde
en actieve leefstijl bevorderen én onderwijs- en opvoedingsachterstanden terugdringen. Gemeenten konden
tot 1 april 2006 voorstellen indienen voor projecten.
Buurt- onderwijs- en sportorganisaties werken samen onder regie van de gemeente om een BOS-initiatief op
wijkniveau te realiseren. Sportactiviteiten maken in ieder geval onderdeel uit van de
BOS-arrangementen. Meestal spelen ook gezondheidsonderwijs en buurtactiviteiten een rol. Zo wordt tevens
de onderlinge betrokkenheid in de buurt vergroot. Dit sluit tevens aan bij het gedachtegoed van de nieuwe
Wet maatschappelijke ondersteuning. De Gemeente Kerkrade heeft 3 aanvragen gehonoreerd gekregen. De
gemeente ontvangt van het ministerie van VWS jaarlijks € 150.000 voor de 3 BOS-projecten gedurende 4
jaren. Wij willen de komende 4 jaren het accent verschui ven van het financieren van de uitvoerende instantie
naar het financieren van de activiteit of het evenement zelf.
Naast de financiering van deze activiteiten ziet de Gemeente Kerkrade het als taak om vooral voorwaarden te
scheppen voor een verantwoorde invulling van het sport- en beweegbeleid. Middels deze nota trachten wij
kaders te stellen die recht doen aan een verantwoorde invulling van sport- en beweegstimulering binnen de
financiële mogelijkheden van de gemeente.
1.2

Waarom heeft de gemeente een rol in sport- en beweegstimulering?

Sport heeft een maatschappelijke, educatieve en culturele functie en de positieve aspecten van sport hebben
voor de samenleving grote toegevoegde waarde.
De waarde van sport voor de sociale structuur van de stad
Sportbeoefening impliceert het rekening houden met anderen en zich schikken naar (spel)regels. Deze
waarden dragen bij aan het saamhorigheid- en verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. Deelname aan sport
in een structureel verband geeft mogelijkheden voor sociale relaties en vriendschappelijke contacten. Dit
bevordert de mobiliteit van personen en stimuleert multiculturele uitwisselingen. Sport als vrijetijdsbesteding
draagt bij aan preventie van overlast en criminaliteit.
De waarde van sport en bewegen voor de gezondheid van de Kerkradenaren.
Over het algemeen bewegen mensen in het dagelijks leven te weinig om een gunstig effect te bereiken ten
aanzien van fitheid en gezondheid. Een groot deel van onze bevolking beweegt of sport te weinig.
Stimulering van sportparticipatie kan ertoe leiden dat meer mensen een actieve leefstijl aannemen en op die
wijze hun gezondheid positief beïnvloeden. Voor de meeste mensen is plezier in sport de belangrijkste
drijfveer voor een actieve(re) leefstijl.
De waarde van sport en bewegen als vrijetijdsbesteding.
Sport in Nederland is de belangrijkste wijze van vrijetijdsbesteding. Mensen beleven veel plezier aan actieve
en passieve sportbeoefening. Sport heeft een laagdrempelig karakter, men kan zijn eigen doelen stellen.
Doordat sportactiviteiten vrijwel automatisch positieve contacten met anderen tot stand brengen, biedt sport
mensen volop gelegenheid zichzelf te zijn in relatie tot anderen. Wij zijn van mening dat een evenwichtig
sport- en beweegbeleid van grote betekenis is om Kerkraadse inwoners een verantwoorde vorm van
vrijetijdsbesteding te bieden.
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De waarde van topsport voor de breedtesport en omgekeerd.
De breedtesport vormt de basis voor de topsport. Hoe breder deze basis, des te meer kans dat uit die basis
door talentherkenning en talentontwikkeling topsporters voortkomen. Omgekeerd kan er vanuit de topsport
een stimulerend effect uitgaan naar de breedtesport. Topsport en breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en versterken elkaar wederzijds. Topsport heeft zowel amusementswaarde als een
voorbeeldfunctie. Roda JC is al jaren het uithangbord van Kerkrade op het gebied van topsport.
De sportieve prestaties zijn over de jaren gezien constant en de resultaten op de ranglijst zijn vaak hoger dan
het jaarlijkse budget vooraf doet vermoeden. Naast de vele bekersuccessen brengen de competitie
verrichtingen wekelijks vertier aan vele supporters en sportliefhebbers. Door de inspanningen van de federatie
van de gezamenlijke amateurvoetbalverenigingen en Roda JC is een inmiddels vruchtbare samenwerking tot
stand gekomen. Het in 2005 in Kerkrade gehouden FIFA Wereldkampioenschap Voetbal tot 20 jaar heeft
bewezen dat de jonge helden (waarvan een groot deel nu wekelijks bij de grote clubs en op tv te bewonderen
zijn) snel als idool voor de jeugd gaan functioneren. De tribunes van het Parkstad Limburg Stadion, dat
meerdere malen volledig uitverkocht was, waren grotendeels met zeer enthousiaste jeugd gevuld. In begin
2005 was het aantal jeugdleden bij de Kerkraadse amateurvoetbalverenigingen ten opzichte van 2004
afgenomen met 102 leden. In 2006, het jaar na het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal tot 20 jaar dat in
2005 werd gehouden, is een groei van het aantal jeugdleden met 119 waargenomen. De groei in 2007 ten
opzichte van 2006 was met 41 nieuwe jeugdleden beduidend minder. Uiteraard is het te kort door de bocht
de groei van het aantal leden uitsluitend aan het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal tot 20 jaar toe te
schrijven. Maar de conclusie is gerechtvaardigd dat het binnenhalen van Topsportevenementen een positief
effect heeft op de sportstimulering en goed is voor de uitstraling van onze stad.
Topsporters uit de hele wereld maar vooral uit eigen land of regio die bij topsportevenementen in Kerkrade
optreden kunnen een stimulans zijn voor mensen om ook te gaan sporten of om te blijven sporten. Een
directe betrokkenheid van topsporters bij activiteiten rondom sport- en beweegstimulering kan een extra
impuls geven aan deze activiteiten.
1.3

Doelstelling

Zoveel mogelijk mensen in Kerkrade stimuleren tot het actief plezier beleven aan sporten en bewegen.
Opgemerkt wordt dat het formuleren, maar vooral het realiseren van een concrete doelstelling altijd lastig is.
Veel factoren, waaronder een ongunstig economische klimaat, het teruglopend aantal inwoners en de veel
genoemde vergrijzing kunnen de eindresultaten beïnvloeden. Maar toch hebben wij gemeend ons een
ambitieuze doelstelling te moeten opleggen. Het is ons doel binnen deze beleidsperiode het gemiddelde
percentage van mensen dat binnen Parkstad aan sport doet te evenaren. Dit betekent een toename van 44%
naar 50% van mensen dat actief aan sport doet binnen Kerkrade. Concreet betekent dit een toename van +/2.900 mensen in 2012 ten opzichte van 2007 die actief sport beoefenen in Kerkrade. Om de voortgang en de
uiteindelijke eindscore te monitoren wordt als referentie en meetinstrument de Parkstadmonitor (bijlage 1,2,3
en 4) ingezet. De looptijd van deze nota is tot en met 2012. Dit betekent dat wij iedere twee jaren de
uitkomsten van de parkstadmonitor zullen ontvangen. De tussentijdse rapportage kan de commissie in 2008
en 2010 tegemoet zien terwijl wij in 2012 kunnen concluderen of wij de doelstelling gehaald hebben.
Instrumenten om dit doel te bereiken:
- Het instrument sportaccommodaties:
Het voorzien in en rechtvaardig beschikbaar stellen van voldoende en betaalbare sportaccommodaties
ten behoeve van het sporten en bewegen.
- Het instrument Tarieven- en subsidies:
Tarieven- en subsidieregelingen inzetten om acceptabele tarieven te hanteren voor het gebruikmaken
van deze gemeentelijke sportaccommodaties.
- Het instrument overige activiteiten:
Hieronder vallen de diverse sport- en beweegactiviteiten en evenementen die een positief effect hebben
op het meer sporten en bewegen van de Kerkraadse inwoners. Om mensen tot meer sporten en bewegen
te animeren hoort enerzijds een aansprekende jaarkalender waarin voor iedere doelgroep een passend
aanbod aan activiteiten en evenementen wordt opgezet en anderzijds een gedegen communicatie- en
reclameplan om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Deze overige activiteiten vallen onder de werking
van deze nota sportstimulering.
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1.4

Inhoud

De verdere invulling van deze notitie sportstimulering ziet er als volgt uit:
In hoofdstuk 2 is een analyse gemaakt van de huidige sportparticipatie, de sportstimulering en de
doelstellingen en hoe wij die denken te bereiken. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de financiële
consequenties en in Hoofdstuk 4 worden conclusies en aanbevelingen weergegeven.
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HOOFDSTUK II
2.1

ANALYSE

Inleiding

Uit onderzoek sport en beweging blijkt dat de Kerkraadse inwoners van 18 jaar en ouder, t.o.v. de inwoners
van de andere gemeenten in Oostelijk Zuid-Limburg met betrekking tot sport en bewegen mindere resultaten
laten zien (bijlage 1). Het Burgeronderzoek (bijlagen 2, 3 en 4) geeft inzicht in de mate van sportparticipatie
van de inwoners van Kerkrade.
2.2

Analyse van de sportparticipatie en sportstimulering in Kerkrade.

Welke Kerkradenaren sporten (niet)?
Voor een effectief sportstimuleringsbeleid is het van belang te weten welke inwoners van Kerkrade niet of
slechts incidenteel sporten (minder dan één keer per week) en uiteraard waarom dat zo is (bijlage 6). Dat is
immers de doelgroep waarop het te ontwikkelen beleid gericht moet zijn, zodat ook zij in de toekomst
regelmatig deelnemen aan sport en daaraan veel plezier gaan beleven. Daar deze gegevens ontbreken in de
parkstadmonitor wordt aanbevolen de sport- en beweegactiviteiten bij deze doelgroep te onderzoeken.
1. Aanbevolen wordt in het kader van de 3 BOS-projecten die zullen worden uitgevoerd middels een enquête
de sport- en beweegactiviteiten bij de jeugdigen tussen de 4 en 18 jaar te onderzoeken.
Het huidige sportstimuleringsbeleid.
Het sportservicepunt van de Stichting Impuls vormt het loket waarachter vier lokale organisaties
samenwerken: de sportstichting Kerkrade, Heton B.V., exploitant van de binnensportaccommodaties, de
gemeente Kerkrade en de welzijnsorganisatie Impuls. Daarnaast biedt het sportservicepunt ondersteuning aan
sportverenigingen. Enkele voorbeelden: de organisatie van een PR-campagne, het opnieuw inrichten van de
organisatie, het oplossen van onderlinge geschillen of het opzetten van een ARBO-plan. Bovenstaande zaken
worden overigens ook door de diverse sportbonden aangeboden zoals onder anderen door de KNVB
(voetbal), NEVOBO (volleybal), KNTB (tennis) en de KNHB (hockey) etc. Ook de websites of adviesdiensten
van de NOC/NSF en NISB zijn de verenigingen hierbij behulpzaam en bieden brede ondersteuning aan.
Jaarlijks werden de afgelopen jaren sportstimuleringsprojecten uitgevoerd in allerlei leeftijdscategorieën
(bijlage 5).
Uit het in 2006 gehouden Vrijwilligers Sportcongres is gebleken dat de bekendheid met deze activiteiten
maar ook de behoefte daaraan bij de sportverenigingen tegenvalt. Al deze activiteiten werden middels de
Breedtesport Impuls (BSI) gefinancierd. Zoals reeds vermeld is de BSI met ingang van 2007 en zijn geen
geldmiddelen beschikbaar voor het voortzetten van deze activiteiten. Onder 2.3 wordt nader beschreven hoe
de geldmiddelen voor sportstimulering in de toekomst zullen worden ingezet.
2. De Gemeente Kerkrade zal zelf de sportstimulering organiseren en uitvoeren. Hiertoe zal een medewerker
worden aangetrokken. Deze medewerker zal voor de Gemeente Kerkrade geen extra kosten met zich
meebrengen en zal ook in andere sportstimuleringsprojecten worden ingezet.
Vrijwilligers Sportcongres:
Het sport- en vrijwilligerscongres was mede bedoeld als dank en waardering voor de inzet van de vrijwilligers
in de sport. Het formele gedeelte van het Vrijwilligers Sportcongres bestond uit twee delen. In het eerste
gedeelte werden de aanwezigen diverse stellingen voorgelegd waarop gestemd kon worden (bijlage 7). In het
tweede gedeelte is met de aanwezige deelnemers de discussie aangegaan omtrent de belangrijkste items, die
voortkwamen uit de resultaten van de stemming uit het eerste gedeelte. Als doelstelling werd getracht naast
het formuleren van de probleemstelling tevens te zoeken naar de oplossingsrichting.
De analyses, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten van de stemming worden in
bijlage 8 weergegeven.
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2.3

Hoe denken wij de doelstelling te realiseren?

De doelstelling 50% van de mensen in Kerkrade te stimuleren tot het actief plezier beleven aan sporten en
bewegen is onder 1.3 geformuleerd. Naast het traditionele sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden is bij
de BOS-projecten de focus gericht op de doelgroep 4 tot 19 jarigen.
Samenwerken en organiseren
Hierin is een cruciale rol weggelegd voor een samenwerking tussen het onderwijs en de sportverenigingen.
De jeugd dient een ruime variatie aan sport te leren kennen. Onder en na schooltijd kunnen de jongeren
deelnemen aan sportactiviteiten in de school of de naaste omgeving van de school. Met de komst van de
Campus en de Brede school liggen hier kansen. Met een actieve leefstijl kan immers niet vroeg genoeg
worden begonnen. Het ministerie van VWS stelt dat de overheid de komende jaren in sport en bewegen op
school moet investeren. Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen moet ertoe leiden dat in 2010
negentig procent van de leerlingen elke dag binnen en buiten de school uren kunnen sporten, aldus het
ministerie van VWS. De vakleerkracht gymnastiek dient op de basisschool opnieuw te worden
geïntroduceerd. Helaas is op het moment van het schrijven van deze nota nog niet bekend hoe VWS dit gaat
financieren.
De verlengde schooldag, waarin de sportvereniging en het onderwijs kunnen samenwerken, als instrument
voor o.a. sportstimulering biedt volop kansen en een naadloze aansluiting op het onderwijs. Hierbij denken
wij aan het samenwerken met het Huis voor de Sport waarbij het inzetten van stagiaires, van bijvoorbeeld het
CIOS, de oplossing kan bieden voor het realiseren van deze naschoolse activiteiten. Met name geloven wij in
het stimuleren van sporten en bewegen in de eerste fase van de schoolperiode van de kinderen. Het
“sportsnuffelen”, waarbij de kinderen spelenderwijs kennismaken met een tak van sport die zij misschien leuk
gaan vinden, kan niet vroeg genoeg beginnen. Voor het realiseren, uitvoeren en verantwoorden van de BOSprojecten zal een fte worden aangetrokken. Deze medewerker zal ook voor de andere
sportstimuleringsprojecten worden ingezet. Met de toekenning van de BOS subsidies is de komende 4 jaren
geld vrijgemaakt om in dat kader allerlei activiteiten te ontplooien. Maar dit is slechts een oplossing voor 4
jaren. Structurele inbedding en de financiering hiervan zijn op dit moment nog niet concreet uitgewerkt door
VWS en dat baart ons en vele andere gemeenten zorgen.
3. Aanbevolen wordt als gemeente de trekkersrol te vervullen om de samenwerking tussen Onderwijs en
Sportverenigingen te stimuleren. Verder wordt aanbevolen, in samenwerking met het Huis voor de Sport,
stagiaires van o.a. het CIOS en een medewerker van de Gemeente Kerkrade in sportstimuleringsprojecten in
te zetten die in samenwerking met de scholen en de verenigingen worden georganiseerd.
Iedere tak van sport kunnen aanbieden op lokaal niveau wordt steeds moeilijker. Accommodaties worden
steeds duurder en een Gemeente kan eenvoudigweg niet voor iedere sport een accommodatie aanleggen.
Daarnaast is de visie dat wij het niet belangrijk vinden waar de Kerkraadse maar dat de Kerkraadse inwoner
zijn sport beoefent! In het portefeuillehoudersoverleg sport binnen Parkstad wordt onder andere ook dit
thema aan de orde gesteld. Een sportpas waarmee men een korting op, en voor bepaalde doelgroepen zelfs
gratis, de contributie in het eerste jaar kan krijgen is één van de ideeën om het meer bewegen of sporten te
bevorderen.
4. Aanbevolen wordt deze denkrichting nader uit te werken en in de regio bespreekbaar te maken. Indien
een dergelijk initiatief geen klankbord vindt binnen Parkstad zullen wij dit idee op lokaal niveau uitwerken
en voorleggen aan de commissie
Met name voor de doelgroep ouderen komen wij terug met een separaat advies. In overleg met de
Sportstichting en de Seniorenraad willen wij graag inzetten op een apart activiteitenplan voor deze doelgroep.
Hiertoe is het voornemen een mini-congres te organiseren waarin wij met de adviesraden en de 1e lijns
gezondheidszorg de dialoog met de ouderen willen voeren om te komen tot een aangepast activiteitenplan
voor deze voor Kerkrade belangrijke en toenemende doelgroep. Met vertegenwoordigers van deze doelgroep
willen wij gedurende dit congres ontdekken waar behoefte aan is, wat wij nog missen en hoe wij dit kunnen
verbeteren.
5. Aanbevolen wordt een mini-congres voor de doelgroep ouderen te organiseren waarin de behoefte aan
sport- en beweegactiviteiten binnen deze doelgroep wordt geïnventariseerd. Naar aanleiding van dit congres
zal een separaat voorstel worden geformuleerd.
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In de afgelopen jaren is een prima samenwerking ontstaan tussen de Sportstichting en de Gemeente Kerkrade.
Ieder binnen zijn eigen kaders neemt verantwoordelijkheid voor het te voeren sportbeleid en tracht hierop
zijn invloed uit te oefenen.
6. Aanbevolen wordt de samenwerking met de Sportstichting voor de duur van deze nota continueren.
Zoals reeds in hoofdstuk 1.2 is aangegeven vormt de breedtesport de basis voor de topsport. Hoe breder deze
basis, des te meer kans dat uit die basis door talentherkenning en talentontwikkeling topsporters voortkomen.
Omgekeerd kan er vanuit de topsport een stimulerend effect uitgaan naar de breedtesport. Topsport en
breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar dus wederzijds. Topsport heeft
zowel amusementswaarde als een voorbeeldfunctie.Wij stellen ons tot doel gedurende de looptijd van deze
notitie 3 topsportevenementen naar onze stad te halen. Dit is goed voor de uitstraling van onze stad en heeft
een positieve effect op de sportstimulering. De rol van de Gemeente zal primair die van aanjager zijn waarbij
de uitvoering bij het maatschappelijke middenveld ( verenigingen etc.) zal komen te liggen. Naast de rol van
aanjager kan de Gemeente ook de rol van kartrekker gaan vervullen indien deze ondersteuning noodzakelijk
en/of wenselijk wordt geacht.
7. Aanbevolen wordt gedurende de looptijd van deze notitie 3 topsportevenementen naar onze stad te halen.
Informeren
Door middel van moderne communicatiemiddelen dient actuele informatie over het sportaanbod,
accommodaties, en subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld te worden aan de sporters of
geïnteresseerden. Daarnaast dient men zich pro-actief richting jeugd op te stellen en trachten hun door een
aantrekkelijk aanbod aan sport- en beweegactiviteiten te overtuigen dat sporten leuk en gezond is.
8. Aanbevolen wordt voor de BOS-projecten een aantrekkelijke website en reclamecampagne op te zetten in
samenwerking met de jongeren en het onderwijs. Hiertoe de website van de Gemeente Kerkrade in te zetten
en in de wijkkranten die zullen gaan verschijnen aandacht te geven aan het onderwerp sport- en bewegen in
de wijk.
Up to date blijven
Om de sportstimulering aan de vraag van de Kerkraadse inwoners te laten beantwoorden is het van belang in
te haken op de (landelijke) trends in de sport. Er is een trend waarneembaar van een verschuiving van de
georganiseerde sport naar sporten die gedaan kunnen worden op een moment dat het de beoefenaar uitkomt,
alleen of in klein verband. Sporten met een overwegend individueel en recreatief karakter. Combinaties van
dans en muziek en fitnesscentra doen het op dit moment erg goed.
Vooral de doelgroep 12 tot 19 jarigen verdient extra aandacht daar deze jongeren vaker een baantje
prefereren boven het bedrijven van sport in verenigingsverband. Het financieren van hun behoeften speelt
hierin natuurlijk een grote rol. Merkkleding, de mobiele telefoon en het uitgaan kosten nu eenmaal veel geld.
Sporten kost veel vrije tijd die door de studie en de andere activiteiten ook voor de jongeren steeds schaarser
wordt. Door de dialoog en de samenwerking met jongeren te zoeken kunnen wij achterhalen wat zij echt
leuk vinden en wat hun tot sporten en bewegen kan aanzetten. Naast de hiervoor genoemde zaken worden in
het kader van de BOS-projecten enquêtes op de scholen gehouden om tot de gewenste informatie te komen.
9. Aanbevolen wordt de dialoog en de samenwerking met de jongeren en verenigingen aan te gaan en
betrokken te houden om de slagingskans te vergroten. De overheid en het onderwijs zoveel mogelijk
flankerend te laten optreden en er naar streven het vooral het project van de jongeren zelf te laten zijn.
Wij constateren een toenemende aandacht voor de gehandicapten sport.
10. Wij zullen dan ook een zeer positieve grondhouding tonen voor initiatieven vanuit de
gehandicaptensport in het kader van de sport- en beweegstimulering.
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2.4

Randvoorwaarden

Vrijwilligersbeleid
In Kerkrade zijn dagelijks vele vrijwilligers actief. Zij zijn de ruggengraat van de samenleving. Er zijn
plusminus 1500 vrijwilligers regelmatig actief in de Kerkraadse sportsector, los van de vele mensen die zich
incidenteel inzetten bij sportevenementen. Doelstelling is om het aantal vrijwilligers te behouden en te
versterken door middel van het bundelen van vraag en aanbod van vrijwilligers. Hierbij dienen wij ons niet
uitsluitend te richten op de vrijwilliger in de sport maar de vrijwilliger in bredere zin. Wat een vrijwilliger
beweegt om dit werk te doen hebben wij trachten te achterhalen middels het vrijwilligerscongres dat in maart
van 2006 is gehouden.
De uitkomsten, conclusies en aanbevelingen die in samenwerking met de Sportstichting zijn samengevat treft
u in de bijlagen 7 en 8 aan.
11. Aanbevolen wordt, passend binnen de afgesproken kaders van het nieuwe welzijnsbeleid,
evaluatiebijeenkomsten met de vrijwilligers in de sport te organiseren.
Sportaccommodaties
Het belang van goede faciliteiten, en vervolgens slim met het aanbod en de beschikbaarstelling van
sportaccommodaties binnen Parkstad omgaan is reeds hierboven onderschreven. Het thema
sportaccommodaties wordt in een aparte notitie beschreven.
Tarieven en subsidies
De huidige tarievennota dateert van 1997. De tarieven van de sportaccommodaties zijn dus sinds 1997 niet
meer verhoogd en zijn al lang niet meer kostprijsdekkend. Hier is dus ook sprake van sportstimulering door
indirecte subsidie.
Het is de vraag of de tarieven kostendekkend moeten zijn en of er een andere tarievenstructuur moet komen?
Om sportstimuleringsprojecten laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te houden zijn betaalbare
tarieven gewenst. Momenteel worden de bestaande subsidieverordeningen in een aparte werkgroep
geëvalueerd.
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HOOFDSTUK III
3. 1

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Financiën

Het ministerie van VWS trekt de komende zes jaren 80 miljoen euro uit om via een aanbod van
sportactiviteiten de leefsituatie van jongeren in achterstandssituaties te verbeteren. In onze gemeente zijn 3
BOS-aanvragen gehonoreerd en zoals reeds eerder aangegeven wordt de komende 4 jaren een bedrag van
€ 150.000,- per jaar door VWS voor ingebracht. Hiertegenover zal van de kant van de gemeente en de
deelnemende partners eenzelfde bedrag worden ingebracht. Dit kan in de vorm van geld, manuren of
middelen. Voor het realiseren, uitvoeren en verantwoorden van de BOS-projecten zal een medewerker
worden aangetrokken. Deze medewerker is binnen de ombuiging bij Stichting Impuls meegenomen en
besluitvorming heeft hierover plaatsgevonden. Deze medewerker zal voor de Gemeente Kerkrade geen extra
kosten met zich meebrengen en zal ook in andere sportstimuleringsprojecten worden ingezet.
Uit de in deze nota opgenomen aanbevelingen vloeien de volgende jaarlijkse lasten ingaande 2007 voort:
Voor het organiseren van
bijeenkomsten en congressen
additionele sportstimuleringsactiviteiten
topsportevenementen (dotatie evenementenpot)
reclame en website
Totaal
inzet reeds aanwezige budgetten sport
tegenvaller op te nemen in de najaarsnota

structureel
€ 5.000,€ 12.500,€
PM
€ 2.500,€ 20.000,€ 10.000,€ 10.000,-

eenmalig
€ 2.500,- enquête (budget sport)

12. Aanbevolen wordt de BOS-projecten uit te voeren conform de ingediende aanvragen en de toegekende
geldmiddelen hiervoor in te zetten. De nieuwe medewerker in te zetten voor het realiseren, uitvoeren en
verantwoorden van de BOS- en andere sportstimuleringsprojecten in Kerkrade. Daarnaast voor de
aanbevelingen in deze nota met ingang van 2007 binnen de najaarsnota € 10.000,- structureel voor sport- en
beweegstimuleringsactiviteiten meerjarig vrij te maken.
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HOOFDSTUK IV
4.1

SAMENVATTING VAN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies en aanbevelingen

Voor een effectief sportstimuleringsbeleid is het van belang te weten welke inwoners van Kerkrade niet of
slechts incidenteel sporten (minder dan één keer per week) en uiteraard waarom dat zo is
1. Aanbevolen wordt in het kader van de 3 BOS-projecten die zullen worden uitgevoerd middels een enquête
de sport- en beweegactiviteiten bij de jeugdigen tussen de 4 en 18 jaar te onderzoeken.
De rol van de gemeente in het werven en behouden van vrijwilligers is beperkt en met name een
verantwoordelijkheid van de verenigingen. In bijlage 7 en 8 wordt uitvoerig stilgestaan bij de conclusies en
aanbevelingen met betrekking tot het vrijwilligerscongres.
2. De Gemeente Kerkrade zal zelf de sportstimulering organiseren en uitvoeren. Hiertoe zal een medewerker
worden aangetrokken. Deze medewerker zal voor de Gemeente Kerkrade geen extra kosten met zich
meebrengen en zal ook in andere sportstimuleringsprojecten worden ingezet.
In onze gemeente zijn 3 BOS-aanvragen gehonoreerd. Hiermee is jaarlijks een bedrag van € 150.000 aan
VWS subsidies binnengehaald voor sport- en beweegstimuleringsprojecten in Kerkrade. Hiertegenover zal van
de kant van de gemeente en de deelnemende partners hetzelfde bedrag worden ingebracht. Dit kan in de
vorm van geld, manuren of middelen
3. Aanbevolen wordt als gemeente de trekkersrol te vervullen om de samenwerking tussen Onderwijs en
Sportverenigingen te stimuleren. Verder wordt aanbevolen, in samenwerking met het Huis voor de Sport,
stagiaires van o.a. het CIOS en een medewerker van de Gemeente Kerkrade in sportstimuleringsprojecten in
te zetten die in samenwerking met de scholen en de verenigingen worden georganiseerd.
Een sportpas waarmee men een korting op, en voor bepaalde doelgroepen zelfs gratis, de contributie in het
eerste jaar kan krijgen is één van de ideeën om het meer bewegen of sporten te bevorderen.
4. Aanbevolen wordt deze denkrichting nader uit te werken en in de regio bespreekbaar te maken. Indien
een dergelijk initiatief geen klankbord vindt binnen Parkstad zullen wij dit idee op lokaal niveau uitwerken
en voorleggen aan de commissie
5. Aanbevolen wordt een mini-congres voor de doelgroep ouderen te organiseren waarin de behoefte aan
sport- en beweegactiviteiten binnen deze doelgroep wordt geïnventariseerd. Naar aanleiding van dit congres
zal een separaat voorstel worden geformuleerd.
6. Aanbevolen wordt de samenwerking met de Sportstichting voor de duur van deze nota continueren.
7. Aanbevolen wordt gedurende de looptijd van deze notitie 3 topsportevenementen naar onze stad te halen.
8. Aanbevolen wordt voor de BOS-projecten een aantrekkelijke website en reclamecampagne op te zetten in
samenwerking met de jongeren en het onderwijs. Hiertoe de website van de Gemeente Kerkrade in te zetten
en in de wijkkranten die zullen gaan verschijnen aandacht te geven aan het onderwerp sport- en bewegen in
de wijk.
9. Aanbevolen wordt de dialoog en de samenwerking met de jongeren en verenigingen aan te gaan en
betrokken te houden om de slagingskans te vergroten. De overheid en het onderwijs zoveel mogelijk
flankerend te laten optreden en er naar streven het vooral het project van de jongeren zelf te laten zijn.
Wij constateren een toenemende aandacht voor de gehandicapten sport.
10. Wij zullen dan ook een zeer positieve grondhouding tonen voor initiatieven vanuit de
gehandicaptensport in het kader van de sport- en beweegstimulering.
11. Aanbevolen wordt, passend binnen de afgesproken kaders van het nieuwe welzijnsbeleid,
evaluatiebijeenkomsten met de vrijwilligers in de sport te organiseren.
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12. Aanbevolen wordt de BOS-projecten uit te voeren conform de ingediende aanvragen en de toegekende
geldmiddelen hiervoor in te zetten. De nieuwe medewerker in te zetten voor het realiseren, uitvoeren en
verantwoorden van de BOS- en andere sportstimuleringsprojecten in Kerkrade. Daarnaast voor de
aanbevelingen in deze nota met ingang van 2007 binnen de najaarsnota € 10.000,- structureel voor sport- en
beweegstimuleringsactiviteiten meerjarig vrij te maken.
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Bijlagen
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Bijlage 1.

Sportbeoefening , - Gemeenten uit
Parkstad Parkstad Limburg
Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Onderbanken Simpelveld Voerendaal Gemiddelde
2001
48
47
43
49
50
49
52
47
Sport: doet aan sport, in
2003
47
43
44
47
48
56
57
46
%
2005
49
45
44
48
57
56
55
47
Sportfrequentie: 1 of
2001
94
90
90
91
89
94
93
91
meer keer per week, in 2003
93
93
92
90
91
90
95
92
%
2005
91
91
90
92
91
89
92
91
Sportfrequentie: 1 of
2001
5
9
9
8
10
5
7
8
meer keer per maand, 2003
6
7
7
8
9
8
5
7
in %
2005
8
8
9
7
8
11
8
8
Sportfrequentie: minder 2001
1
1
0
1
1
1
0
1
dan 1 keer per maand, 2003
1
1
1
1
0
1
0
1
in %
2005
1
1
1
0
1
0
0
1
2001
73
69
70
72
70
79
74
71
Sport in sociaal
2003
69
67
66
68
70
73
72
68
verband: samen, in %
2005
67
63
61
67
66
72
67
65
2001
19
21
19
18
23
12
18
19
Sport in sociaal
2003
21
23
21
21
21
17
20
22
verband: alleen, in %
2005
23
26
27
21
25
17
23
25
Sport in sociaal
2001
8
10
10
10
7
9
8
10
verband: beide even
2003
10
10
13
10
9
9
8
10
veel, in %
2005
10
10
12
11
9
11
10
11
Bron:
Burgeronderzoek (18jarigen en ouder)
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Bijlage 2.
Burgeronderzoek 18 jarigen en ouder
Deelname aan sport
jaar

stadsdeel
KerkradeKerkradeWest
Oost Zuid

KerkradeOost Noord

gemiddelde
Kerkrade

KerkradeNoord

Sport: doet aan sport, in %

2001
2003
2005

46
47
44

43
44
44

37
40
43

47
44
46

43
44
44

Sportfrequentie: 1 of meer
keer per week, in %1)

2001

91

88

92

91

90

2003
2005

89
88

92
90

96
92

93
90

92
90

2001

9

11

8

7

9

2003
2005

9
10

8
9

3
7

7
10

7
9

2001

0

1

0

1

0

2003
2005

1
2

1
1

2
1

0
0

1
1

2001

67

69

77

72

70

2003
2005

66
61

67
60

62
60

65
64

65
61

2001

21

21

15

17

19

2003
2005

25
23

18
30

20
30

22
26

21
27

2001

12

10

8

11

10

2003
2005

9
16

15
11

18
10

13
10

13
12

Sportfrequentie: 1 of meer
keer per maand, in % 1)

Sportfrequentie: minder dan
1 keer per maand, in % 1)

Sport in sociaal verband:
samen, in % 1)

Sport in sociaal verband:
alleen, in % 1)

Sport in sociaal verband:
beide even veel, in % 1)

bron: Burgeronderzoek (18jarigen en ouder)
1) in % van het aantal
personen dat aan sport doet
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Bijlage 3
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Bijlage 4
Deelname per sportdiscipline, 2003
discipline 1)

Sport: aerobics/steps, in %
Sport: atletiek, in %
Sport: badminton, in %
Sport: basketbal, in %
Sport: biljart/snooker, in %
Sport: bowling, in %
Sport: bridge, in %
Sport: dammen, in %
Sport: danssport, in %
Sport: darts, in %
Sport: duiksport, in %
Sport: fitness conditie, in %
Sport: fitness kracht, in %
Sport: golf, in %
Sport: gymnastiek/turnen, in %
Sport: handbal, in %
Sport: hardlopen, in %
Sport: hockey, in %
Sport: honkbal/softbal, in %
Sport: jeu de boules, in %
Sport: kano, in %
Sport: karting, in %
Sport: klimsport/bergwandelen, in %
Sport: korfbal, in %
Sport: midgetgolf, in %
Sport: motorsport, in %
Sport: paardensport, in %
Sport: roeien, in %
Sport: schaatsen, in %
Sport: schaken, in %
Sport: schietsport, in %
Sport: skeeleren/skaten, in %
Sport: skien/langlaufen/snowboarden, in %
Sport: squash, in %
Sport: tafeltennis, in %
Sport: tennis, in %
Sport: vecht- en verdedigingssporten, in %
Sport: veldvoetbal, in %
Sport: volleybal, in %
Sport: wandelsport, in %
Sport: watersport/zeilen/surfen, in %
Sport: wielrennen/mountainbiken, in %
Sport: zaalvoetbal, in %
Sport: zwemsport, in %
Sport: anders, in %
bron: Burgeronderzoek (18-jarigen en
ouder)
1) in % van het aantal personen dat aan
sport doet
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stadsdeel
KerkradeKerkradeWest
Oost Zuid
4,3
1,4
0,6
0,9
2,1
0,0
0,0
0,0
1,2
1,5
0,2
21,0
1,7
0,0
3,7
0,3
5,3
1,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,3
1,3
0,3
1,1
0,3
0,2
5,2
2,8
7,7
3,4
6,4
0,2
9,9
0,5
7,0
5,9

2,7
1,0
0,0
0,0
0,0
3,6
0,0
0,0
3,8
0,7
0,7
24,3
0,8
0,0
5,2
0,0
2,3
0,7
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,9
1,6
0,0
6,3
0,8
6,3
1,6
8,4
1,0
9,3
0,0
10,2
6,1

KerkradeOost Noord
1,9
1,4
1,5
0,0
3,0
1,1
0,0
0,0
3,2
2,3
1,1
23,0
0,0
1,0
3,7
0,0
2,6
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
3,9
6,8
6,6
5,4
0,9
7,1
2,0
8,3
5,4

KerkradeNoord
2,4
1,4
2,6
0,0
0,8
1,6
0,0
0,0
2,0
0,0
0,8
24,4
1,5
0,0
3,6
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,3
0,7
0,0
5,6
1,0
8,4
0,2
5,1
0,7
11,9
1,3
8,8
3,7

gemiddelde
Kerkrade

3,1
1,3
0,9
0,3
1,4
1,5
0,0
0,0
2,5
1,1
0,6
22,9
1,1
0,2
4,1
0,1
4,3
0,7
0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1,4
0,0
0,0
0,3
0,5
0,2
0,7
0,7
0,1
5,3
2,1
7,2
2,9
6,6
0,7
9,6
0,8
8,5
5,5

Bijlage 5
Sportstimulering
Sportstimuleringsactiviteiten in Kerkrade
Jeugd (6 t/m 12 jaar)
Kies voor hart en sport
Sport en bewegen is leuk en nog gezond ook. Dat is het motto voor “Kies voor hart en sport”. Het is een manier
om de aandacht voor de gezondheid van hart en vat en én de voordelen van sporten in één project te integreren.
Kies voor Hart en Sport is een project dat door de Stichting Jeugd in Beweging, NOC*NSF (actieprogramma
Nederland in Beweging!), de Interprovinciale Organisatie Sport (IOS) en de Nederlandse Hartstichting
georganiseerd wordt. Het richt zich op kinderen van groep 6 tot en met 8 van de basisschool. Op school worden
modules gezondheidsvoorlichting en sportvoorlichting behandeld en tijdens de lessen bewegingsonderwijs
kunnen zij vrijblijvend kennis maken met diverse sport- en bewegingsactiviteiten (sportoriëntatie). Na schooltijd
kunnen de kinderen kiezen voor een sportkennismakingscursus bij een sportaanbieder in de buurt. De kinderen
leren hierdoor meer bewust te kiezen voor de sport die het beste bij hem/haar past.

Clinics
Sport kennismakingslessen voor leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente Kerkrade. Deze
kennismakingslessen worden i.s.m. sportverenigingen georganiseerd.
Jongeren (12 t/m 18 jaar)
De scholencup is een sportprogramma voor leerlingen van klas 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs in Kerkrade.
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Een aantal sporten die in de loop van het jaar in de gymlessen aan bod komen worden geselecteerd. Iedere
periode vindt er een toernooitje plaats, georganiseerd i.s.m. de betreffende sportvereniging. De leerlingen kunnen
zich na afloop direct aanmelden bij de sportvereniging.
Het doel van de scholencup is om tieners zoveel mogelijk en laagdrempelig kennis laten maken met de diverse
takken van sport, waardoor zij in de gelegenheid zijn een goede en bewuste keuze te maken voor de tak van
sport die zij voor een langere periode willen beoefenen. Bevorderen aansluiting vanuit de gymnastieklessen naar
de sportverenigingen toe.
De scholencup is een activiteit georganiseerd door het sportservicepunt Kerkrade (Impuls), een aantal
gymnastiekdocenten van College Rolduc en sportverenigingen van de uitgekozen takken van sport. De leerlingen
van de klassen 1 en 2 van College Rolduc kunnen meedoen door zich op te geven bij hun gymnastiekdocent als
team of individueel. De volgende Kerkraadse verenigingen hebben hun medewerking verleend:
Handbalvereniging Kerkrade, Hockeyvereniging Kerkrade, de Kerkraadse Zwem- en Polovereniging (KZ&PC) en
de Honk- en softbalvereniging Samacols.

Een van de prijswinnaars van de scholencup softbal
Jeugd Olympische Dag Parkstad
Pro Regio Sport organiseert al een aantal jaren een Jeugd Olympische Dag in Landgraaf. Deze dag vindt een keer
per twee jaar plaats en heeft in 2004 voor het laatst plaatsgevonden.
In het kader van het Olympische jaar heeft men besloten alle basisscholen in de Parkstadgemeenten de
mogelijkheid te geven om deel te nemen. De gemeenten stellen een financiële bijdrage en een aantal
ondersteuningsuren ter beschikking. De gemeente Kerkrade heeft Impuls opdracht gegeven deze ondersteuning
te leveren zowel in financiële als personele zin.
Het stimuleren van sportbeoefening, met name bij de jeugd, is van groot belang voor een blijvend gezonde
leefstijl. Groots opgezette sportactiviteit waarbij meedoen belangrijker is dan winnen.
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55-plussers
Galm-project
Bewegen is gezond, dat weet iedereen. Sportief en actief bezig zijn is zeker ook voor 55-plussers van groot
belang. Vaak zie je echter dat mensen stoppen met sporten als ze ouder worden. Dat is jammer. Het GALMproject biedt 55-65-jarigen daarom de mogelijkheid om (weer) sportief actief te worden. Het project is gebaseerd
op het Groninger Actief Leven Model (GALM). Het project bestaat uit drie onderdelen.

Fitheidstest
Allereerst wordt de conditie gemeten via een fitheidstest, die speciaal ontwikkeld is voor 55-plussers. Deze test
bestaat uit zes onderdelen, die onder meer knijpkracht, lenigheid, reactiesnelheid en uithoudingsvermogen
meten. Ook worden bloeddruk, lengte en gewicht gemeten. Uiteraard worden geen onnodige risico’s genomen.
Alle deelnemers vullen vóóraf een vragenlijst in over hun gezondheid en krijgen indien nodig vóóraf een gesprek
met de aanwezige arts.
Introductieprogramma
Aansluitend op de test krijgt u een bewegingsadvies op maat en kunt u zich opgeven voor een
introductieprogramma. Dit bestaat uit twaalf bijeenkomsten (twaalf weken), U maakt kennis met diverse sportieve
activiteiten. De nadruk ligt heel duidelijk op het plezier in bewegen.
Vervolgprogramma
Na afloop van het introductieprogramma kan men deelnemen aan een vervolgprogramma of zelfstandig sportief
actief blijven. Uiteindelijk wordt het project afgesloten met een tweede fitheidstest, anderhalf jaar na de eerste
test. Aan de hand van de uitslag kan het bewegingsadvies eventueel bijgesteld worden.

Wethouder Krasovec tijdens de fitheidstest

Spelotheek:
De spelotheek opgezet als loket van de Stichting Impuls om verhuur van materialen ten behoeve van sport- en
bewegen en andere materialen voor ludieke evenementen mogelijk te maken
voorbeeld: opblaasbaar voetbalveld (afm.10m bij 20m)
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Bijlage 6.
Vrijwilligerscongres en vervolgacties:
In de Raadscommissievergadering Burgers en Samenleving d.d. 6 december 2005 werd in de behandeling van
de sportbeleidsnota (onderdeel sportstimulering) de vraag centraal gesteld ‘welke oorzaken liggen ten
grondslag aan het te weinig sporten en bewegen in Kerkrade’. In dat kader vormen de kinderen in het
basisonderwijs en de 12 tot 18 jarigen doelgroepen die onze speciale aandacht verdienen. Juist over deze
groepen is te weinig informatie voorhanden omtrent de oorzaken van het kennelijk te weinig sporten en of
bewegen. Een belangrijke rol in deze wordt de vrijwilligers bij de (sport)verenigingen toegedicht en wel in die
zin dat deze naar alle waarschijnlijkheid een goed beeld hebben van de mogelijke oorzaken van de
hierboven geformuleerde vraag. Daarnaast is afgesproken dat een aantal onderzoeken en acties zullen
worden uitgevoerd om bovengenoemde oorzaken trachten te achterhal en. Hiertoe zijn de volgende
initiatieven genomen:
Het vrijwilligers Sportcongres
Hierbij werden de verenigingen geconsulteerd, waarbij de nadruk lag op de mening en inbreng van de
vrijwilligers. Wat hebben zij nodig om beter te functioneren? Waarom sport men te weinig? Is mijn vereniging
wel aantrekkelijk genoeg voor de jeugd en doe ik als vereniging wel voldoende om interessant genoeg voor
de jeugd te zijn en te blijven? Het Vrijwilligers Sportcongres is op 3 maart 2006 gehouden en de opkomst was
prima. De ruim 130 aanwezigen van +/- 36 georganiseerde en ongeorganiseerde sportgroepen hebben
middels een stemsysteem op diverse stellingen kunnen reageren. De uitslagen zijn als bijlage 6 en de analyse,
conclusies en aanbevelingen zijn als bijlage 7 aan deze nota toegevoegd.
Onderzoek op de scholen “waarom sport ik niet of te weinig”
Er zal een gerichte enquête in samenwerking met en op de scholen worden gehouden om bij de
leeftijdsgroepen van 4 tot 19 jarigen de redenen van het wel of niet sporten c.q. bewegen te achterhalen.
Deze enquête zal ons inzicht verschaffen over de mate van sportparticipatie bij de doelgroepen. De
medewerking aan deze enquête is door College Rolduc reeds toegezegd. Met de basisscholen loopt nog het
overleg hoe e.e.a. in te passen valt. Na het analyseren van deze enquête zullen wij u de analyse, conclusies
en aanbevelingen zo snel mogelijk toesturen.
Sportverenigingen en schoolsport nader tot elkaar brengen
Het reguliere onderwijs lichamelijke opvoeding biedt naast naschoolse activiteiten, voldoende mogelijkheden
de jeugd te enthousiasmeren voor de sport die hun aanspreekt. Hoe kunnen scholen en onderwijs hierop
inspelen?
Hierbij zullen ook door de verenigingen een aantal vragen beantwoord te worden:
- Hoe breng ik een aantrekkelijk aanbod onder de aandacht van de jeugd?
- Hoe maak ik mijn vereniging interessant(er) voor de jeugd
- Heb ik de vrijwilligers om op de voor de jeugd interessante tijden het aanbod te leveren?
- Hoe sluit ik als vereniging naadloos aan op het onderwijs.
De BOS subsidie biedt voldoende aanknopingspunten projecten tussen Buurt Onderwijs en Sport op te
zetten.
BOS-aanvragen
De financierbaarheid van de sportstimuleringsprojecten is een zorg. De geldmiddelen die met de BOSaanvragen bij het ministerie van VWS worden aangevraagd, zullen als opvolger van de in 2006 aflopende
Breedte Sport Impuls subsidie (BSI), worden ingezet voor sportstimuleringsprojecten. Inmiddels is het bericht
binnen dat drie aanvragen zijn gehonoreerd. Over deze BOS-projecten die de komende 4 jaren worden
georganiseerd zullen wij u binnenkort nader informeren.
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Bijlage 7.
Uitslagen Vrijwilligers Sportcongres Kerkrade
Toelichting:
Indien de vraag voor de desbetreffende deelnemer aan het Vrijwilligers Sportcongres niet relevant was, kon
deze zijn stem laten vervallen. Hierdoor zijn er afwijkende resultaten in het totaal aantal stemmen.
Testvragen:
Moet Kalou met het Nederlands elftal het WK voetbal in Duitsland spelen?
Ja:

34%

Nee:

66%

Aantal stemmen:

104

Wordt het Nederlands elftal met Marco van Basten in Duitsland
Ja:

38%

Nee:

63%

Aantal stemmen:

wereldkampioen?

104

Waarom bent u vrijwilliger en waarin vind u genoegdoening?
Vrijwilligerswerk is voor mij een zinvolle vrije tijdsbesteding.
Eens: 94%

Oneens:

6%

Aantal stemmen:

97

Vrijwilligerswerk zou iedereen in meer of mindere mate verplicht moeten doen.
Eens: 30%

Oneens: 70%

Aantal stemmen:

102

Door het vrijwilligerswerk kom ik onder de mensen (sociale contact).
Eens: 68%

Oneens: 32%

Aantal stemmen:

100

Financiële beloning van mijn uren vrijwilligerswerk vind ik normaal.
Eens: 19%

Oneens: 81%

Aantal stemmen:

100

Genoegdoening krijg ik vanuit mijn collega vrijwilligers en de leden/ouders.
Eens: 74%

Oneens: 26%

Aantal stemmen:

97

Eén of twee keer per jaar een gezellige vrijwilligersavond in de vereniging volstaat voor mij als
genoegdoening.
Eens: 66%

Oneens: 34%

Aantal stemmen:

97

De jaarlijks door de gemeente en Impuls georganiseerde vrijwilligersavond is belangrijk als uiting van
waardering.
Eens: 51%

Oneens: 49%

Aantal stemmen:

85

Een reële vergoeding van de door mij gemaakte kosten is voor mij voldoende.
Eens: 72%
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Oneens: 28%

Aantal stemmen:

95

Vrijwilliger en regelgeving
Ondervindt u als vrijwilliger hinder/last van het veelvoud aan regels en wetten?
Ja:

64%

Nee:

36%

Aantal stemmen:

95

Zo veel als mogelijk dienen wettelijke verplichtingen collectief opgepakt te worden (door de
overheid, bonden).
Eens: 87%

Oneens: 13%

Aantal stemmen:

93

Alle vrijwilligers dienen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.
Eens: 98%

Oneens:

2%

Aantal stemmen:

101

Alle vrijwilligers dienen verzekerd te zijn voor ongevallen.
Eens: 91%

Oneens:

9%

Aantal stemmen:

76

Alle vrijwilligers dienen verzekerd te zijn voor bestuurlijke aansprakelijkheid.
Eens: 57%

Oneens: 43%

Aantal stemmen:

94

Alle vrijwilligers dienen verzekerd te zijn voor ongevallen inzittenden.
Eens: 63%

Oneens: 37%

Aantal stemmen:

97

Wie moet zorg dragen voor de verzekering van de vrijwilliger?
De vrijwilliger zelf:
De organisatie/vereniging:
De bond:
De overheid:

7%
35%
32%
26%

Aantal stemmen:

97

Deskundigheid/scholing en professionalisering van de sport
Ik ben voldoende toegerust voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden als vrijwilliger binnen de
vereniging.
Eens: 75%

Oneens: 25%

Aantal stemmen:

87

Ik ben onvoldoende toegerust en wil graag bijscholing volgen zodat ik beter mijn werkzaamheden
kan verrichten bij de vereniging.
Eens: 66%

Oneens: 34%

Aantal stemmen:

94

Ik vind dat de vereniging zijn vrijwilligers (indien nodig) scholing kosteloos moet aanbieden.
Eens: 79%

Oneens: 21%

Aantal stemmen:

100

Vrijwilligers dienen goed opgevangen, ingewerkt en begeleid te worden.
Eens: 92%

Oneens:

8%

Aantal stemmen:

100

Binnen de vereniging (of cluster van verenigingen) zou een verenigingsmanager aangesteld moeten
worden die zorg draagt voor het verhogen van het niveau dus scholing van het vrijwilligerskader.
Eens: 41%

Oneens: 59%

Aantal stemmen:

91

Verenigingen moeten voldoende gebruik maken van het potentieel dat binnen de vereniging
aanwezig is.
Eens: 86%
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Oneens: 14%

Aantal stemmen:

95

Jeugd en hoe om te gaan met jeugd.
Mijn vereniging is interessant genoeg voor jongeren/jeugd.
Eens: 81%

Oneens: 19%

Aantal stemmen:

86

Is de jeugd binnen de vereniging moeilijk handelbaar en/of ondankbaar?
Ja:

26%

Nee:

74%

Aantal stemmen:

91

Heeft de vereniging voldoende jeugdige vrijwilligers?
Ja:

30%

Nee:

70%

Aantal stemmen:

86

Onderneemt uw vereniging voldoende initiatief om de jeugd te betrekken bij activiteiten?
Ja:

75%

Nee:

25%

Aantal stemmen:

77

Aantal stemmen:

82

Heeft u een stelling gemist?
Ja:

61%

Nee:

39%

Wist u dat?
U sommige verzekeringen via NOC/NSF of de sportbond kunt afsluiten?
Ja:

%

Nee:

%

Aantal stemmen:

-

U een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering moet hebben?
Ja:

%

Nee:

%

Aantal stemmen:

-

U als vrijwilliger maximaal € 1.500 belastingvrij als vergoeding mag ontvangen?
Ja:

%

Nee:

%

Aantal stemmen:

-

U als kantinebeheerder op de hoogte moet zijn van de Drank en Horecawet en de hygiënecode?
Ja:

%

Nee:

%

Aantal stemmen:

-

Dat er een sportservicepunt is waar u met deze vragen terechtkunt?
Ja:

%

Nee:

%

Aantal stemmen:

-

Aantal stemmen:

84

Aantal stemmen:

83

Was deze avond voor u zinvol?
Voor wat betreft de presentatie?
Ja:

90%

Nee:

10%

Voor wat betreft de informatie?
Ja:

65%

Nee:

35%

Voldeed de avond aan uw verwachting?
Ja: 66 %

Nee: 34 %

Aantal stemmen:

82

Aantal stemmen:

84

Is dit voor herhaling vatbaar?
Ja:

24

86%

Nee:

14%

Bijlage 8.
Analyse, conclusies en aanbevelingen van het Vrijwilligers Sportcongres georganiseerd door de Gemeente
Kerkrade d.d. vrijdag 3-3-2006.
Dit verslag werd opgemaakt in een samenwerking tussen de Sportstichting en de gemeente Kerkrade.
Het informele gedeelte was bedoeld als dank en waardering voor de inzet van de vrijwilligers in de sport. De
aanwezigen konden onder het genot van een hapje en drankje, met elkaar kennismaken, oude banden
aanhalen en over de stellingen discussiëren. Het formele gedeelte van het Vrijwilligers Sportcongres bestond
uit twee delen. In het eerste gedeelte werden de aanwezigen diverse stellingen voorgelegd waarop gestemd
kon worden. In het tweede gedeelte is met de aanwezige deelnemers de discussie aangegaan omtrent de
belangrijkste items, die voortkwamen uit de resultaten van de stemming uit het eerste gedeelte. Als
doelstelling werd getracht naast het formuleren van de probleemstelling tevens te zoeken naar de
oplossingsrichting.
De samenvatting en conclusies van de resultaten van de stemming (eerste gedeelte van de stemming in het
formele gedeelte) is hierna weergegeven:
Waarom bent u vrijwilliger en waarin vindt u genoegdoening ?
1. De aanwezigen vonden in grote meerderheid (94%) dat vrijwilligerswerk een zinvolle
vrijetijdsbesteding is.
2. Maar niet dat dit in meer of mindere mate verplicht gesteld zou moeten worden.
3. Daarnaast dat vrijwilligerswerk de sociale contacten bevorderd
4. Een financiële beloning van de ingebrachte uren wordt in grote meerderheid als niet
wenselijk gezien. Men krijgt de genoegdoening van de collega- vrijwilligers en leden/ouders.
5. Een vrijwilligersavond, liefst door de vereniging georganiseerd(niet door de gemeente) wordt
wel als blijk van waardering ervaren.
6. Wel acht men het wenselijk een reële vergoeding voor de gemaakte kosten te ontvangen.
Vrijwilliger en regelgeving
1. Men vindt het belangrijk dat de vrijwilligers goed verzekerd zijn en dat de vereniging hierin
leading dient te zijn.
2. Niet alleen verzekeringen maar ook informatie over wettelijke regelingen w.a. arbo en
horecawetgeving wordt op prijs gesteld.
Deskundigheid / scholing en professionalisering van de sport
1. 75 % gaf aan goed toegerust te zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden als vrijwilliger
binnen de vereniging. 64% geeft daarnaast aan ondanks het goed te zijn toegerust wel graag
bijscholing te willen volgen.
2. Deze bijscholing zou kosteloos moeten zijn.
3. Men zou goed het potentieel dat binnen de vereniging aanwezig is in kaart moeten brengen
en daar voldoende gebruik van maken.
Jeugd en hoe om te gaan met jeugd
1. 81% is van mening dat de vereniging interessant genoeg is voor jongeren/jeugd
jeugd niet als ondankbaar of onhandelbaar wordt ervaren.
2. 70% van de stemmers is van mening dat de vereniging niet voldoende jeugdige vrijwilligers
heeft.
3. 75% van de verenigingen onderneemt voldoende initiatief om de jeugd te betrekken bij
activiteiten.

In het tweede deel van het formele gedeelte van het Vrijwilligers Sportcongres is met de aanwezige
deelnemers de discussie aangegaan omtrent de belangrijkste items, die voortkwamen uit de resultaten van de
stemmingen uit het eerste gedeelte.
Onderstaand een overzicht van de conclusies, oplossingsrichtingen en aanbevelingen :
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Hoe komen we samen aan nieuwe vrijwilligers ?
door de aanwezigen werden de volgende oplossingsrichtingen aangedragen:
-

direct persoonlijk benaderen
beleid hierop inzetten : vrijwilligerscommissie binnen de vereniging
ken je leden / familie
infoavond t.b.v. leden en ouders biedt mogelijkheid tot persoonlijke benadering
beter (professioneel) technisch kader bevorderd omgang met leden/vrijwilligers en ouders
belonen
enthousiasme maakt enthousiast
periodieke afstemming (indien noodzakelijk per cluster) tussen verenigingen i.h.k.v. uitwisselen
informatie

Conclusies:
De rol van de gemeente is hierin beperkt. Het werven en behouden van vrijwilligers is met name
een verantwoordelijkheid van de verenigingen. Het wordt gewaardeerd als de gemeente middels
een feestavond of anderszins blijk van waardering geeft.
Men heeft er wel behoefte aan van elkaar te horen hoe het werven en behouden van vrijwilligers
bij andere verenigingen is georganiseerd.
Aanbevelingen :
- De gemeente organiseert jaarlijks als blijk van waardering een feestavond voor de
vrijwilligers.
- De verenigingen kunnen zelf bijeenkomsten organiseren waarin de verenigingen van
elkaar horen hoe dit elders is geregeld, al dan niet door de gemeente gefaciliteerd.
Wet en regelgeving, hoe lossen we dat gezamenlijk op ?
door de aanwezigen werden de volgende opmerkingen gemaakt:
-

Bijscholing interpretatie wet en regelgeving is gewenst
Impuls en KvK bieden mogelijkheden, maar deze zijn te weinig bekend bij de verenigingen
Kantine : problematiek/openingstijden versus inkomsten bespreekbaar maken
Arbo-wet : ondersteuning en afstemming hierover gewenst

Conclusies :
Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning en (gezamenlijke) afstemming.
Het aanwezige aanbod (Impuls, KvK etc.) moet beter (actiever) onder de aandacht gebracht
worden.
Aanbevelingen :
Het aanwezige aanbod aan ondersteuning en informatie op dat gebied (Impuls, Bonden,
NOC/NSF KvK etc.) moet beter onder de aandacht gebracht worden.
De rol van de gemeente en de uitvoering door de uitvoerende instantie Impuls
heroverwegen.
In welke behoefte van scholing moet er worden voorzien ?
-
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Gezamenlijke initiatieven / samenwerking is er niet. Daardoor individuele acties, maar deze zijn
duur. Mogelijkheid tot (eventuele) subsidiëring hiervan is er niet, is niet bekend.
Betere communicatie hierover is gewenst
Bijscholing op regelgeving gewenst
Bijscholing op pedagogiek gewenst (hoe omgaan met de jeugd : coaching)
Ondersteuning bij uitvoering fiscale wetgeving
Creëren loketfunctie of backoffice bij gemeente / in de regio. Laagdrempelig en efficiënt
ingericht.
Structureel advies / ondersteuning door gemeente / bond / overheid

Conclusies
-

:
Er is een duidelijke behoefte aan scholing.
De mogelijkheden die de bonden en het NOC/NSF aanbieden zijn onvoldoende bekend
Men ziet hier een rol voor de gemeente.

Aanbevelingen :
- Het aanwezige aanbod aan scholing moet beter onder de aandacht gebracht worden.
- De rol van de gemeente en de uitvoering door de uitvoerende instantie Impuls
heroverwegen.
Waarom sport men te weinig en is dat wel zo? Is mijn vereniging wel aantrekkelijk genoeg voor de jeugd en
doe ik genoeg om dat te zijn?
-

Via diverse publicaties en onderzoeken is een beeld ontstaan dat men in Kerkrade ongezonder
leeft, minder aan sport doet en de bewegingsnorm niet haalt.
Volgens de verenigingen doen zij er heel veel aan zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor de
jeugd.

Conclusies:
Men wil de publicaties niet zonder meer volgen.
Overleg met de collega-verenigingen is zeer waardevol om te leren van de aanpak van de
anderen op dat gebied.
Aanbevelingen :
Nader onderzoek op de scholen is gewenst. Er zal door de gemeente Kerkrade een
gerichte enquête op de scholen worden gehouden om bij de leeftijdsgroepen van 4/19
jarigen de redenen van het wel of niet sporten c.q. bewegen te achterhalen. Daarnaast
zullen ook vragen worden voorgelegd inzake de frequentie en tijdsduur van het sporten
en bewegen. Maar ook vragen die duidelijkheid kunnen geven wat een jeugdige ertoe
beweegt of zou kunnen bewegen om (wel) te gaan sporten. Deze actie staat voor het
voorjaar van 2007 ingepland. De medewerking aan deze enquête is door College Rolduc
reeds toegezegd Met de Basisscholen loopt nog het overleg hoe e.e.a. in te passen valt.
De verenigingen organiseren onderling overleg om te leren van de aanpak van de
anderen op het gebied van jeugdbeleid.
Wat missen we dan ?
-

Hoe kan gemeente bijdragen aan verduidelijking en interpretatie van wet en regelgeving naar de
verenigingen toe?

Conclusies :
Er is een behoefte aan ondersteuning op het gebied verduidelijking en interpretatie van wet en
regelgeving.
Er is behoefte aan een vervolg op dit congres. Liefst in kleinere groepen waarbij met de
samenstelling van de groep wordt afgestemd op dezelfde problematiek die bij die verenigingen
speelt.
Men ziet in de uitvoering van hiervoor genoemde punten een rol voor de gemeente.
Aanbevelingen :
- Het aanwezige aanbod op het gebied verduidelijking en interpretatie van wet en
regelgeving moet beter onder de aandacht gebracht worden.
- De rol van de gemeente en de uitvoering door de uitvoerende instantie Impuls
heroverwegen.
- Vervolgbijeenkomst(en) organiseren liefst in kleinere groepen in op elkaars problematiek
afgestemde samenstelling van deze groep.
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