MAASSLUIS: SPORTIEVE
STAD AAN DE WATERWEG
Beleidsnota breedtesport 2002-2007

Sector Welzijn

Gemeente Maassluis 2002

ii

Samenvatting
Voor u ligt de nota Maassluis: Sportieve Stad aan de Waterweg, die een visie uitstippelt voor de periode 2002 tot en met 2007. In deze nota wordt ingegaan op hoe
de gemeente Maassluis met breedtesport een nieuwe impuls geeft aan het gemeentelijk sportbeleid. Daar waar voorheen de nadruk werd gelegd op het realiseren van
een goed (sport)voorzieningenniveau en het verbeteren van de kwaliteit is nu een
periode aangebroken waarin ook aandacht wordt besteed aan de behoeften van de
individuele burgers en het realiseren van doelstellingen zoals bijvoorbeeld het bevorderen van gezondheid door middel van meer bewegen.
Diverse wensen ten aanzien van toekomstig sportbeleid waren reeds geformuleerd
in het Programma op Hoofdzaken 1998-2002. De thema’s “Sport in de Wijk”,
“Sport voor Ouderen” en “Schoolsport” komen daarom ook terug in de beleidsdoelen van deze nota. Met de startnotitie, die op 17 oktober 2000 door het college is
vastgesteld, is een begin gemaakt met de nota. De subsidie-aanvraag voor een aantal breedtesportprojecten is op 13 maart 2001 door B en W goedgekeurd en
verstuurd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sindsdien is
met behulp van gesprekken met onder andere de Maassluis Sport- en Recreatieraad
en het Maassluis Overleg Gehandicapten gewerkt aan deze nota, die een onderbouwing levert voor de breedtesportpojecten.
Inmiddels is bekend dat de subsidie-aanvraag inhoudelijk en financieel is goedgekeurd door het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport.
Er zijn twee aanleidingen geweest voor het schrijven van deze nota. Enerzijds om
een vervolg te geven op de nota Maassluis: Sport in Beeld uit 1998, anderzijds
vanwege de extra financiële middelen vanuit de breedtesportimpuls die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar heeft gesteld voor
breedtesportprojecten.
Breedtesport is weliswaar een nieuw begrip, maar niet echt een nieuw fenomeen.
Onder breedtesport wordt verstaan alle recreatieve sportbeoefening in georganiseerd of in ongeorganiseerd verband. Breedtesport is eveneens de competitieve
sportbeoefening op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Hieronder worden in principe ook de denksporten gerekend. Professionele (betaalde) sportbeoefening en
topsport op hoog niveau is in elk geval géén breedtesport.
De bevolking van Maassluis groeit de komende jaren; opvallend daarbij is dat het
aandeel ouderen steeds groter wordt en dat de Marokkaanse bevolking meer dan
evenredig toeneemt. Veel inwoners van Maassluis zijn beperkt (gewild of ongewild)
in hun beweging, hetgeen kan leiden tot grotere gezondheidsrisico’s. Voor deze
groep mensen wil de gemeente Maassluis dat de gezondheid wordt verbeterd door
hen te laten deelnemen aan diverse bewegingsprojecten. Enerzijds betekent dit
uitgebreide informatieverstrekking over het sportaanbod binnen de
gemeentegrenzen, anderzijds wordt gedacht aan het toegankelijk maken van
(sport)voorzieningen en het geven van korting op (sport)lidmaatschappen. Aan de
sportverenigingen is ook gedacht. Als zij (aangepaste) sport willen aanbieden dan
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gedacht. Als zij (aangepaste) sport willen aanbieden dan kunnen zij aanspraak maken op een stimuleringssubsidie.
Om de sociale samenhang van een wijk of buurt te bevorderen wordt gedacht aan
het houden van de Buurt-Sport-Spelen, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij
buurtbewoners ook participeren in de organisatie ervan. Samen sporten heeft als
belangrijk nevendoel dat bewoners meer begrip en respect voor elkaars opvattingen
en leefgewoontes krijgen en zich verantwoordelijk voelen voor de wijk of buurt
waarin ze wonen.
Sporten op school is voor de schoolgaande jeugd doorgaans niet meer dan een onderdeel van het verplichte lesprogramma. Een aantal reeds beproefde projecten,
met als doel jongeren op een laagdrempelige wijze kennis laten maken met diverse
sporten en sportverenigingen, worden naar Maassluis gehaald. Het beoogde resultaat van deze projecten is dat scholieren met plezier aan de gymles meedoen en dat
de vakleerkracht (tijdelijk) wordt ontlast.
Zonder de inzet van sportverenigingen zijn echter veel van bovengenoemde doelstellingen niet haalbaar. Daarom biedt de gemeente Maassluis hen
verenigingsondersteuning aan. Hieronder wordt o.a verstaan het deelnemen aan
workshops waarin algemene thema’s worden behandeld.
Er zal een sportcoördinator worden aangesteld om de diverse (breedtesport)projecten te begeleiden en de contacten met relevante partijen te
onderhouden. De sportcoördinator heeft als het ware een spin-in-het-web functie.
Bovendien zal er een sportservicepunt in het leven worden geroepen, zodat er één
aanspreekpunt komt waar iedereen met vragen over sport en aanverwante zaken
terecht kan. Het sportservicepunt schept duidelijkheid over ‘wie’ voor ‘welke vraag’
benaderd moet worden. Daarnaast is het de verwachting dat door instellen van het
sportservicepunt de afstemming tussen uitvoerende instanties bevorderd wordt.
Het laatste, niet onbelangrijkste, project is het doen van onderzoek. De breedtesportprojecten moeten regelmatig geëvalueerd worden om tijdig te kunnen
bijstellen. Daarnaast is voor de beleidsvorming meer informatie nodig, bijvoorbeeld
over de mate waarin inwoners actief zijn en in welke mate zij gebruik maken van de
voorzieningen.
Ter voorbereiding op de recreatienota is het verder nodig om de recreatieve voorzieningen en infrastructuur in Maassluis en omgeving in kaart te brengen.
Dit onderzoeksdeel wordt niet door het Ministerie van VWS gefinancierd omdat het
als een reguliere, gemeentelijke taak wordt gezien.
In deze nota vindt u kortom het antwoord op vragen als “Waar heeft de Maassluizer
anno 2002 nu eigenlijk behoefte aan als het gaat om breedtesport?”; “Op welke
manier kunnen we meer mensen op een verantwoorde manier aan het bewegen krijgen?”; “Hoe zit het met de rol van de sportverenigingen?” En “Hoeveel geld kost
dit eigenlijk allemaal?” In de nota Maassluis: Sportieve Stad aan de Waterweg wordt
antwoord gegeven op deze en andere vragen.
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1. Gemeentelijk sportaanbod en beleid
In dit hoofdstuk wordt het huidige sportbeleid van Maassluis omschreven, hoe het
is ontstaan en met welke ontwikkelingen, nu en in de toekomst, rekening gehouden
dient te worden. Er wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken omtrent
de accommodaties, van het aanbod van de Maassluise sportverenigingen en er
wordt een schets van de bevolking van Maassluis gegeven. Enkele van de ontwikkelingen, waarmee rekening moet worden gehouden is de breedtesportimpuls van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het welzijnsbeleid van de
gemeente Maassluis en de veranderende rol van de Maassluise Sport- en Recreatieraad.
De omschrijving van het gemeentelijke sportbeleid maakt onderdeel uit van de analyse van de huidige situatie ten behoeve van het toekomstig beleid. Zie hiervoor
ook figuur 02 met het beleidsproces.
1.1

Sportief Maassluis anno 2001

De stad Maassluis
Maassluis is een compacte stad, dat wil zeggen een gemeente uit een stuk. Bovendien is de gemeente qua oppervlak redelijk beperkt en is het aantal inwoners van
33.060, nog goed te overzien. De interne samenhang is (daardoor) groot en de onderlinge lijnen kort. Burgers, instellingen en gemeente weten elkaar goed te vinden.
Maassluis heeft het karakter van een dorp, meer dan van een stad. Het bloeiende
(sport)verenigingsleven is daar debet aan. De sportverenigingen maken deel uit van
de zogenaamde ‘informele’ voorzieningen.
De inwoners van Maassluis
Eén van de veranderingen in Maassluis is de ‘verkleuring’ van de bevolking. Het
percentage allochtonen in Maassluis is namelijk bijna 22%, met name de groep Marokkanen groeit fors, deze groep verdubbelt zich de komende 15 jaar. Verder is het
percentage ouderen in de laatste tien jaar toegenomen en dat zal in de toekomst
ook blijven toenemen. 23% van de totale bevolking is ouder dan 55 jaar.
Zevenendertig procent van de huishoudens in Maassluis moet gerekend worden tot
de lagere inkomensgroepen (dat is één procent lager dan het Nederlands gemiddelde). De Burgemeesterswijk heeft het hoogste percentage lage inkomens en
inactieven. De lagere inkomensgroep bestaat voor meer dan de helft (58%) uit
huishoudens waarvan de hoofdbewoner 55 jaar of ouder is, 42 procent van de lagere inkomensgroep is 65 of ouder. De inkomenspositie van de ouderen in Maassluis
zal in de toekomst wellicht verbeteren.
Maassluis kent circa 2.000 gehandicapten (personen met een (zeer) ernstige lichamelijke beperking) en 11.000 mensen met een chronische ziekte1.
1

Deze gegevens komen uit een GGD onderzoek waarbij aan de respondenten naar hun beleving met
beperkingen is gevraagd.
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Maassluis zal de komende jaren groeien van 33.060 inwoners in 1999 naar circa
35.000 in het jaar 2015, zoals is af te lezen uit figuur 01.
Figuur 01: bevolkingsprognose Maassluis
0-prognose
Prognose 1
Prognose 2

2005
33.442
34.628
35.515

2010
33.397
34.561
35.527

2015
33.066
34.198
35.235

De gehele bevolking van Maassluis groeit in prognose 2 met 6,6%. Slechts vijf van
de 20 onderscheiden leeftijdsgroepen kennen minder verandering dan 6,6%. Een
aantal conclusies uit dit SGBO-onderzoek zijn dat de afname van de bevolking tot
55 jaar afhankelijk is van de hoeveelheid woningbouw. Minder woningbouw betekent een sterke daling in deze leeftijdsgroep.
De sport in Maassluis
Maassluis kent circa 46 (sport)verenigingen, die samen zo’n 7.000 leden hebben.
Eénentwintig procent van de Maassluise bevolking is dus lid van een sportvereniging, indien geen rekening wordt gehouden met dubbele lidmaatschappen. Onder
die verenigingen worden ook acht denksport-verenigingen geteld. Voorzieningen als
sportzalen en velden zijn ruimschoots voorhanden. In Maassluis kunnen onder andere de volgende actieve (qua bewegen) sporten worden beoefend al dan niet in
verenigingsverband: (zaal)voetbal, volleybal, basketbal, honk- en softbal, (tafel)tennis, hockey, jeu de boules, zwemmen, gymnastiek, vechtsport, badminton,
wandelsport, atletiek, korfbal, paardensport, (onder)watersport, schietsport, handbal, toerfietsen en wielrennen, fitness en squash.
1.2

Maassluis sportbeleid

Maassluis wil meegaan in de trend waarbij het accent van sportbeleid verschuift van
kwantiteit naar kwaliteit. Zodat het beleid niet primair erop gericht is meer mensen
aan het sporten te krijgen vanuit een aanbodgerichte oriëntatie, maar om meer mensen vanuit een klantgerichte houding naar volle tevredenheid te laten sporten en
bewegen.
Het Maassluise sportbeleid valt uiteen in algemeen sportbeleid, accommodatiebeleid, subsidiebeleid en vrijwilligersbeleid. Omdat het gemeentelijke aanbod van
sportaccommodaties in Maassluis gevarieerd is en vrij compleet, richt het (huidige)
sportbeleid zich om die reden met name op handhaving van de aanwezige kwaliteit
en op het inspelen van aanwezige behoeften. Het sportbeleid in Maassluis is als
gevolg hiervan tot op heden met name accommodatiebeleid.
Bovendien ligt in Maassluis - op dit moment - de nadruk op het gebied van sportstimulering, dat is gericht op groepen met een achterstand in sportparticipatie. Het
beleid is voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend te noemen.
De beleidsdoelstelling voor sport (Beleidsbegroting 2001) is als volgt:
“Het bevorderen dat de inwoners van Maassluis naar eigen keuze en op verantwoorde wijze kunnen sporten en recreëren, waardoor een bijdrage geleverd kan
worden aan de gezondheid en de ontwikkeling van sportieve vaardigheden; aan de

4

ontwikkeling van de sport; integratie; het plezier in sport en een bijdrage aan het
welzijn van: gehandicapten, ouderen, jongeren en andere doelgroepen.
Voorts wordt de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigings- en woonplaats
verhoogd.”
Figuur 02 algemeen beleidsproces

De volgende elementen, weergegeven in figuur 03, komen steeds terug in de doelstellingen.
Figuur 03: elementen doelstelling voor sport
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ontwikkeling van sportieve vaardigheden (waaronder karaktervorming van de jeugd en het
leren omgaan met spelregels en afspraken)
ontwikkeling van de sport (sport om het sporten en plezier in de sport)
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor sportverenigingen
verantwoorde sportbeoefening
voldoende keuzemogelijkheid
brede toegankelijkheid van voorzieningen en activiteiten
gezondheidsbevordering
bijdrage aan het welzijn
stimuleert de integratie

Uit figuur 03 blijkt dat met sport een veelvoud aan doelen bereikt kan worden en
dat is ook de bedoeling van de gemeente Maassluis.
In het Programma op Hoofdzaken (1998-2002), waarin de zittende raad haar doelstellingen voor de komende raadsperiode formuleert, wordt sport gezien als:
“Een middel tot bevordering van de gezondheid, integratie, karaktervorming van de
jeugd en het leren omgaan met spelregels en afspraken. Maar ook “sport om het
sporten” moet niet uit het oog worden verloren. Sport en recreatie moeten breed
toegankelijk zijn. Een grotere zelfstandigheid voor sportverenigingen wordt voorgestaan, waardoor deze in meerdere mate verantwoordelijk worden voor het beheer
van hun sportvoorzieningen. De knelpunten die er zijn met betrekking tot huisvesting van diverse sportverenigingen zullen op hun prioriteit worden bezien en (waar
mogelijk) opgelost.”
Daarnaast is in het Programma op Hoofdzaken (1998-2002) bij de functie onderwijs ook aandacht voor sport:
“Door het verminderen van de inzet van vakleerkrachten gymnastiek en vermindering van schoolzwemmen, gecombineerd met de teruggang van ledenaantallen bij
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sportverenigingen wordt er extra aandacht gevraagd voor het sportonderwijs. Binnen de gemeente moet hierop beleid worden ontwikkeld, waarbij gebruik kan
worden gemaakt van landelijke ondersteuning. Het sportstimuleringsbeleid in
Maassluis moet in ieder geval bestaan uit: sluiten van convenanten tussen scholen
en sportverenigingen; aanstellen van een sportcoördinator bij het onderwijs en inbedding binnen het wijk- en buurtbeheer.”
1.2.1

BELEIDSUITGANGSPUNTEN MET BETREKKING TOT DE SPORT

In de nota Sport in Beeld zijn beleidsuitgangspunten geformuleerd met betrekking
tot de sport. Sport wordt beschouwd als een wezenlijk bestanddeel van het gemeentelijk welzijnsbeleid. En sportbeoefening dient in beginsel voor iedere Maassluizer
mogelijk te zijn. Door middel van een voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend beleid bevordert de gemeente Maassluis zowel de verenigingsgebonden
als de niet-verenigingsgebonden sportbeoefening. Dit op een wijze die, uit oogpunt
van gezondheid, recreatie, sociale integratie, vorming en ontwikkeling, van zowel
de actieve sportbeoefenaren als degenen die daarbij betrokken zijn, verantwoord is.
Het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid richt zich primair op groepen met een
achterstand in sportparticipatie. Voor zover deze groepen niet voldoende door het
particulier initiatief worden bereikt, organiseert de gemeente voor de betrokkenen
zelf activiteiten.
Er wordt in principe geen verschil gemaakt in beleid ten aanzien van wedstrijdsport
en recreatiesport.
Het algemene aanbod van sportaccommodaties in Maassluis is gevarieerd en vrij
compleet. Het gemeentelijk sportbeleid richt zich om die reden met name op handhaving van de aanwezige kwaliteit en op het inspelen op wijzigende behoeften.
Daarbij wordt gestreefd naar voldoende financiële middelen om de huidige kwaliteit
te waarborgen. Het reguliere onderhoud aan de verschillende gemeentelijke sportaccommodaties is daarom ook onderwerp van aandacht.
De gemeente stoot, waar mogelijk, taken af of laat dit over aan het particulier initiatief (die een taak goedkoper kan verrichten) met behoud van kwaliteit.
Verenigingen worden, waar mogelijk, bij het onderhoud en exploitatie van de gemeentelijke accommodaties betrokken of ingeschakeld. Het geheel overnemen van
een gemeentelijke accommodatie door één of meerdere verenigingen is dan ook in
beginsel bespreekbaar.
Door middel van het geven van subsidies wordt beoogd - tegen een redelijke vergoeding van de deelnemers/gebruikers - activiteiten te laten plaatsvinden of
voorzieningen in stand te houden c.q. te creëren, die anders niet of tegen onaanvaardbare hoge kosten voor de gebruikers zouden plaats vinden c.q. beschikbaar
zijn.
De subsidies en tarieven worden zoveel mogelijk geharmoniseerd, dat wil zeggen
dat door soortgelijke gebruikers, die van soortgelijke voorzieningen gebruik maken
in verhouding tot de kosten een even hoge vergoeding voor het gebruik van de
voorzieningen betaald moeten worden. De tarieven moeten echter, uit concurren-
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tieoverwegingen niet te zeer afwijken van die van de omliggende gemeenten. Een
nieuw uitgangspunt is het boven tafel krijgen van zogenaamde verborgen subsidies.
De gemeente Maassluis erkent de belangrijke positie van vrijwilligers in de sport.
1.2.2 RAAKVLAKKEN MET INTEGRAAL WELZIJNSBELEID

Daar waar overlap is met andere beleidsterreinen dan sport is de tekst onderstreept.
Hoewel veel beleidsterreinen een gemeenschappelijk doel nastreven is het niet altijd uit de doelstelling op te maken. Onder ‘voorzieningen’ kan bijvoorbeeld ook
sportvoorzieningen gerekend worden en noodzakelijke kosten die buiten het normale uitgavenpatroon vallen kunnen lidmaatschappen voor sportverenigingen zijn
Ouderenbeleid
Ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, door
hen in staat te stellen deel te nemen aan het maatschappelijk leven, door gebruik
making van algemene voorzieningen en waar nodig bieden van specifieke voorzieningen. Het beleid richt zich op personen van 55 jaar en ouder.
Volksgezondheidsbeleid
Het opzetten, ontwikkelen en in stand houden van een beleidskader voor een samenhangend en voor ieder toegankelijk pakket van voorzieningen, gericht op de
bevordering en het behoud van de gezondheid van de inwoners van Maassluis.
Gehandicaptenbeleid
Ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid ten aanzien van gehandicapten, met als doel hen in staat te stellen c.q. te blijven om vanuit een zelfstandig
bestaan aan de samenleving deel te nemen.
Jeugdbeleid
De doelstelling van integraal jeugdbeleid is te komen tot een kansrijk jeugdbeleid,
waarin de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen en jongeren
in de leeftijdscategorie van 0 tot 24 jaar het uitgangspunt vormen en waarbij wordt
gestreefd naar een leefbare en leuke gemeente voor jongeren.
Onderwijsbeleid
Het aanbieden van voldoende openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen [...] Het scheppen van aanvullende en ondersteunende onderwijsvoorzieningen
voor zowel het openbaar als bijzonder (speciaal) (basis) onderwijs zoals vakonderwijs, schoolzwemmen, onderwijsverzorging en het aanwezig zijn van facilitaire
voorzieningen.
Minimabeleid (armoedebeleid)
Het tegengaan van sociale uitsluiting van armoede en bestrijding van achterstandssituaties door: het verstrekken van een vergoeding aan degenen die over
onvoldoende financiële draagkracht beschikken voor noodzakelijke kosten, die
buiten het normale uitgavenpatroon vallen en waarvoor geen voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn.
Allochtonenbeleid (minderhedenbeleid)
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Het opheffen van ontwikkelingsachterstanden bij allochtonen, veroorzaakt door
taal- en cultuurverschillen en door sociale of economische achterstanden, alsmede
het opheffen van achterstandssituaties van allochtonen. [...] Ter overbrugging van
achterstanden dienen allochtonen in voldoende mate gebruik te kunnen maken van
de algemene voorzieningen en regelingen.
Wijkbeheerbeleid (samenlevingsopbouw en wijkwerk)
Begeleidingsactiviteiten voor het wijk- en buurtbeheer leiden tot leefbare wijken en
buurten. De inzet wordt daar waar opeenstapeling van leefbaarheidsproblemen of
waar een bepaald probleem lastig oplosbaar blijkt te zijn, gepleegd. Genoemde activiteiten zijn dynamisch van aard.
Recreatiebeleid (regionale openluchtrecreatie; openbaar groen, natuur en recreatie)
Het aanleggen en instandhouden van openbaar groen inclusief straat- en parkbomen, recreatievoorzieningen en dierenhoeken teneinde de kwaliteit en de
waardering voor de woonomgeving en leefomstandigheden te bevorderen. Het beheer van de Oranjeplassen [...], het onderhouden en exploiteren van een aantal
ligplaatsen in de Vlieten.
Het instandhouden en verder ontwikkelen van de mogelijkheden voor actieve en
passieve recreatie in de regio voor de burgers van Maassluis, waarbij voorop staat
dat het landelijk karakter, de flora en fauna en het ecologisch evenwicht in het gebied bewaard blijft.
Vrijwilligersbeleid (is nog niet geformuleerd in Maassluis)
Het vrijwilligersbeleid richt zich op het versterken en ondersteunen van het vrijwilligerswerk op lokaal niveau, waarbij wordt ingespeeld op actuele maatschappelijke
ontwikkelingen. Ingezet wordt op het behouden van het aantal vrijwilligers op het
huidige niveau en het vergroten van de diversiteit van het huidige vrijwilligersbestand.
1.3

Sportaccommodaties

1.3.1

BUITENSPORTACCOMMODATIES

De doelstelling van het beheersprodukt buitensportaccommodaties is “het bieden
van mogelijkheden tot het beoefenen van sport in de openlucht door het verhuren,
beheren en onderhouden van sport- en recreatieterreinen.”
Maassluis heeft voetbalvelden, halfverharde trainingsvelden, Wetra-velden, grastrainingsveld(en), hockeyvelden, kunstgrasveld(en), honkbalveld(en),
korfbalveld(en), handbalveld(en), steiger(s) t.b.v. modelbouwvereniging, buiten
tennisbanen, jeu de boulesbanen, een volkstuinencomplex, een ijsbaanterrein (multifunctioneel, w.o. wielerbaan) en visplaatsen voor gehandicapten.
De behoefte aan buitensportaccommodaties wordt bepaald door de mate waarin
buitensport beoefend wordt binnen de gemeente. Op basis van het aantal deelnemers (o.a. aan de hand van lidmaatschapgegevens van sportverenigingen, zie figuur
05) aan de diverse sporten kan aan de hand van normen worden bepaald welke behoefte aan accommodaties bestaat.
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Conclusie uit nota Maassluis: Sport in Beeld is dat er voor nu en in de toekomst
voldoende buitensportaccommodaties in Maassluis aanwezig zijn2. Op basis van de
demografische ontwikkelingen (vergrijzing van de Maassluise samenleving) wordt
eerder een dalende vraag naar buitensportaccommodaties verwacht dat een stijgende vraag.

2

Zoals later zal blijken is het aanbod in Maassluis gevarieerd en voldoende, maar dat geldt in mindere mate voor het aangepaste sportaanbod voor gehandicapten, chronisch zieken en lichamelijk
beperkte ouderen. Op dat terrein zijn de mogelijkheden beperkt.
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Figuur 04: aanbod buitensportaccommodaties
Sportterreinen
Sportveldencomplex Sluispolder-West
Sportveldencomplex Sportlaan
Tennisbanencomplex Sportlaan3
Ijsbaanterrein en wielerbaan
Sportcomplex Rozenlaan
Sportveldencomplex Steendijkpolder
M.S.V. ‘71
Gophers
Hockeyvelden en tennisbanencomplex Steendijkpolder
hockey
tennis
Complex Merellaan4
AVW
Allez Tirer
TOTAAL

Sportoppervlakte (totale
oppervlakte)
11.716 m2 (15.000 m2)

Verenigingen

27.770 m2 (46.720 m2)

handbalvereniging Unitas ’63 en
korfbalvereniging C.K.C. Maassluis
voetbalvereniging V.D.L.

5.000 m2 (9.200 m2)

tennisvereniging Bequick

13.570 m2 (18.700 m2 zonder wielerbaan)
36.800 m2 (54.035 m2)

St. Sportactiviteiten Lickebaert en
Rennerscombinatie De Coureur
voetbalvereniging Excelsior Maassluis

36.070 m2 (44.945 m2)
11.716 m2 (15.000 m2)

voetbalvereniging M.S.V. ’71 en
honk- en softbalvereniging Gophers

18.340 m2 (22.870 m2)
3.580 m2 (5.860 m2)

hockeyvereniging Evergreen
tennisvereniging Evergreen

8.150 m2 (9.650 m2)
1.500 m2 (9.650 m2)

atletiekvereniging Waterweg en
jeu de boulesvereniging Allez Tirer
en wandelsportvereniging V.T.M.

ca 250.000 m2

Figuur 05: ledenaantallen Maassluise buitensportverenigingen
Sportvereniging

tak van
sport

AVW
Unitas ‘63
Evergreen
Gophers

atletiek
handbal
hockey
honksoftbal
korfbal

0
47
214
186

sr.
148
81
128
149

186

tennis
tennis
voetbal
voetbal
voetbal

CKC Maassluis
Be Quick
Evergreen
Excelsior M.
MSV ‘71
VDL
TOTAAL

leden 1999

leden 2000

leden 2001

jr.

jr.

jr.

1
45
190
61

sr.
177
77
124
145

1
39
168
56

sr.
203
89
145
150

149

183

185

180

208

138
90
387
207
150

128
275
261
280
200

130
98
346
197
158

367
283
248
275
200

125
85
350
215
176

401
238
264
236
191

1.605

1.799

1.409

2.081

1.395

2.125

Uit figuur 05 valt af te lezen dat het aantal juniorenleden sinds 1999 enigszins afneemt en dat het aantal seniorenleden gestaag toeneemt.

3

Het tenniscomplex is geprivatiseerd en gekocht door de tennisvereniging Bequick. De gemeente
heeft hier geen zeggenschap meer over.
4
In 2002 verhuizen de zogenoemde Merellaanverenigingen naar een nieuw te bouwen complex aan
de A. Schweitzerdreef (Steendijkpolder).
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1.3.2

BINNENSPORTACCOMMODATIES

De doelstelling van het beheersproduct binnensportaccommodaties is “het bieden
van de benodigde faciliteiten ten behoeve van het vak lichamelijke oefening voor
het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs, alsmede het
bieden van mogelijkheden tot het beoefenen van zaalsporten aan burgers, groepen
en verenigingen.”
Of de beschikbare hoeveelheid velden en/of banen voldoende is, hangt af van een
aantal factoren. Afhankelijk van het aantal teams, de bespelingsnormen en de kwaliteit van de velden kan per vereniging worden bepaald of men over voldoende
velden beschikt.
Maassluis heeft gymnastiekzalen, sporthallen en het medegebruik van twee gymzalen van het Maasscollege en een tennishal. Ook het zwembad kan hier onder
gerekend worden.
Figuur 06: aanbod binnensportaccommodaties
afmetingen
Gymlokaal Prinses Margriet
Gymlokaal De Parkiet
Gymlokaal Haydnlaan
Gymlokaal Fenacoliuslaan
Wethouder Smithal
Olympiahal
Medegebruik gymzalen Maascollege (2)
Tennishal ‘Op Dreef’ (4 banen)
Zwembad “Dolfijn” (2.486 m2)
sportbad....................................................
recreatiebad...............................................
buitenbad..................................................
Koningshof
TOTALE OPPERVLAKTE BINNENSPORT

21x12x5,5m
21x12x5,5m
21x12x5,5
21x12x5,5
42x28x7
42x26x7
2*21x12x5,5
63x34x7

openingsuren
op jaarbasis
3.186
3.186
3.186
3.186
3.824
3.824
2*450
17.420
2.280

bezettingsgraad in
2000 (in %)5
49,00 (41,23)
57,12 (49,01)
54,84 (43,16)
39,43 (39,02)
63,43 (61,32)
55,48 (53,16)
59,83 (59,83)
25,68 (25,68)
..

25x15m
300m2
50m2

8.408m2

De behoefte aan binnensportaccommodaties wordt bepaald door de mate waarin
binnensport wordt beoefend binnen de gemeente. Op basis van het aantal deelnemers aan de diverse sporten kan aan de hand van normen worden bepaald welke
behoefte aan accommodaties er bestaat.
Bij de meeste binnensportverenigingen zijn geen grote verschillen tussen het aantal
leden in de verschillende jaren, zoals blijkt uit figuur 07. In totaal neemt het jeugdledental bij de binnensporten af. Bij de meeste verenigingen is er echter geen sprake
van een duidelijke trend in de ontwikkeling van het ledental. De populariteit van
een bepaalde sport, wervings- en promotie-activiteiten van een bepaalde vereniging
zullen naar verwachting een grotere invloed hebben op het ledenaantal van een
bepaalde vereniging dan de demografische ontwikkeling.
5

De bezettingsgraad wordt berekend door het aantal verhuurde uren (bezette uren) te delen door
het aantal beschikbare uren (te verhuren uren, openingstijd). De tussen haakjes vermelde percentages is de bezettingsgraad zonder verhuur aan scholen, dus alleen aan derden.
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Figuur 07: ledenaantallen Maassluise binnensportverenigingen
Sportvereniging

tak van sport

Algemene Bridge Vereniging Maas sluis
Badmintonclub Maassluis
Biljartvereniging De Vliet
Bridgeclub (seniorenclub)
Bridgeclub De Flat
Green Eagles
Gymnastiekvereniging A dvendo
Gymnastiekvereniging Sparta
Klaverjasclub De Flat
Klaverjasvereniging De
Troef
Klaverjasvereniging De
Zandloper
Maassluise Bridgeclub De
Haven
Paardensportverenigin g
Lickebaert
S.V. De Steenendijck

bridge

Schaakvereniging Maassluis
Stichting On Wheels
Tafeltennisvereniging
T.O.G.
Volleybalvereniging MVC

leden 2000
jr.
sr.

leden 2001
jr.
sr.

1

205

1

210

1

209

48
0

59
0

51
0

0
107
142

114
40
100
8
86
32

0
107
159

107
25
100
6
...
31

badmintonsport
biljartsport
bridge
bridge
basketbal
gymnastiek

0
109
187

107
34
100
9
77
31

gymnastiek

170

12

173

12

134

12

klaverjassen
klaverjassen

0
0

24
37

0
0

22
38

0
0

18
33

klaverjassen

0

16

0

16

0

16

bridge

0

50

1

52

1

55

325

325

325

325

325

325

9

90

10

90

10

90

12

26

18

25

18

26

6

0

9

0

14

8

paardensport
gehandicaptensport
schaaksport
gehandicaptensport
tafeltennis

22

volleybal

57

84

54

97

30

130

946

1.227

919

1.267

864

1.191

TOTAAL
1.3.3

leden 1999
jr.
sr.

20

14

OVERIG (SPORT)ACCOMMODATIE-AANBOD

Tennishal
Uit figuur 06 komt naar voren dat de gemeente Maassluis naast de binnen- en buitensportaccommodaties een tennishal en een zwembad heeft.
De doelstelling van de tennishal is “het verhuren, beheren en in stand houden van
een tennishal om de bevolking in de gelegenheid te stellen om overdekt de tennissport als vorm van recreatie en niet in verenigingsverband, te kunnen beoefenen.”
Er zal onderzoek worden gedaan naar een andere beheersvorm voor de tennishal.
Zwembad
Het zwembad is eigendom van de gemeente Maassluis, het recht van exploitatie is
verhuurd aan de Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis. Het management wordt
hierbij ondersteund door Sport Fondsen Nederland.
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De doelstelling van het zwembad is “het verhuren van het zwembad “Dol-Fijn” aan
de stichting Exploitatie Zwembad Maassluis, teneinde een zo breed mogelijk publiek in staat te stellen tegen “maatschappelijk aanvaardbare tarieven” van de
zwemaccommodatie gebruik te maken en zo te voorzien in de behoefte aan aspecten van sport en recreatie, het eigen maken van zwemvaardigheid (tegengaan
verdrinkingsgevaar) en lichamelijk welzijn.”
Het schoolzwemmen voor de groepen 5 en 6 maakt sinds het schooljaar 1999/2000
weer onderdeel uit van het aanbod van het zwembad, na een periode van bezuinigingen.
Figuur 08: aantal bezoekers zwembad Dol-Fijn in 2000, 1999 en 1998:
recreatieve bezoekers
bezoekers activiteiten en evenementen
leszwemmen particulieren
verenigingsbezoek
schoolzwemmen

1998
103.194
18.769
44.363
15.573
17.677

1999
96.678
16.794
45.337
13.763
21.912

2000
98.541
17.464
45.173
13.325
22.647

Het verenigingsbezoek aan het zwembad neemt de laatste jaren af, terwijl het
schoolzwemmen is toegenomen.
Naast de binnen- en buitensportaccommodaties, tennishal en zwembad zijn er in
Maassluis een aantal wijkaccommodaties, waar inwoners van Maassluis ook terecht
kunnen in hun vrijetijd, het gaat om De Flat, wijkvereniging Steendijkpolder en
wijkvereniging Dijkpolder, beter bekend als de Groene Stip. In de Koningshof worden eveneens activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld bridge. Op de meeste
van deze ‘overige’ locaties worden overigens denksporten beoefend.
Maassluis heeft bovendien een enorm anders georganiseerd, commercieel aanbod
op het gebied van sport en recreatie. Hieronder wordt verstaan: geen subsidierelatie
met de gemeente. In Maassluis is een squashcentrum gevestigd, balletscholen, dansscholen, een volksdansvereniging, een manege, een snookercentrum, sportcentra,
waaronder diverse vechtsporten beoefend worden en een hengelsportvereniging.
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2. Landelijke ontwikkelingen op
sportgebied
De interne situatie van de gemeente Maassluis is in het vorige hoofdstuk geanalyseerd. Maar omdat de gemeente Maassluis niet in een vacuüm opereert, is het ook
van belang om te kijken naar de landelijke ontwikkelingen. Op landelijk niveau zijn
enkele ontwikkelingen waar te nemen die van invloed (kunnen) zijn op de sportparticipatie in Maassluis. In deze beleidsnota over breedtesport dient hiermee als
vanzelfsprekend rekening gehouden te worden.
2.1

Algemene ontwikkelingen

Sportparticipatie
Voor de komende twintig jaar zal er sprake zijn van een stijging van het aantal sporters in Nederland. Er zal een daling waarneembaar zijn van de groep mensen tussen
20 en 30 jaar, die wordt gecompenseerd door de stijging in deelname bij de groep
boven de 40 jaar. Het is een landelijk gegeven dat dezelfde groep boven 40 jaar
verantwoordelijk is voor een verwachte stijging van het verenigingslidmaatschap in
de komende 20 jaar.
Jong en Oud
De sportparticipatie in Nederland is hoog. Volgens de gangbare definitie van sport
doet zo’n 65% van de Nederlanders aan sport.
De deelname van sport hangt sterk samen met leeftijd. Ouderen sporten minder
dan jongeren, maar de stijging van de sportparticipatie van ouderen is de laatste
jaren sterk.
Sporten die tot op hoge leeftijd kunnen worden beoefend en die het plezier van het
bewegen centraal stellen, die gezond zijn (geen lichamelijk contact) en die sociaal
contact mogelijk maken, zoals wandelen, fietsen en tennis, zullen nog meer beoefenaren trekken terwijl de sporten die veel jongeren trekken zoals voetbal, atletiek en
hockey nauwelijks groei zullen doormaken in de komende jaren.
Sportverenigingen
Als gevolg van de individualiseringstrend werd verondersteld dat niet alleen het
aantal beoefenaren van individuele sporten zou toenemen, maar dit zou ook een
lagere participatie in sportverenigingen tot gevolg hebben. Dit blijkt geenszins het
geval te zijn. Onderzoek toont aan dat in de afgelopen twintig jaar het percentage
Nederlanders dat lid is van één of meer sportverenigingen is gestegen. Sinds de jaren negentig is er sprake van een stabilisering.
Individuen blijven alleen lid van een vereniging als de baten hoger zijn dan de kosten. Een lidmaatschap omwille van traditie of goodwill komt steeds minder voor.
Als men eenmaal lid is, wordt het lidmaatschap voortdurend geëvalueerd, een overstap is makkelijk gemaakt. De traditionele organisatieprincipes van
sportverenigingen staan als gevolg hiervan onder druk. Sportverenigingen moeten
meer dan ooit vraaggericht gaan werken. Men moet steeds nagaan op welke wijze

15

de sporter zijn of haar sport wil beoefenen en hoe dat kan worden georganiseerd.
Om aan deze eisen te voldoen zal in toenemende mate samenwerking worden gezocht met andere verenigingen of zullen verenigingen fuseren.
Hoewel er altijd mensen zullen zijn die vrijwillig werkzaamheden voor sportverenigingen willen verrichten, blijft het vinden van geschikte vrijwilligers een probleem.
De bestaande vrijwilligers evalueren voortdurend de werkzaamheden en wegen de
baten en lasten tegen elkaar af.
De afnemende belangstelling voor vrijwilligerswerk is het gevolg van twee maatschappelijke ontwikkelingen. Door arbeidstijdverkorting is het aanbod van
vrijetijdsbestedingen gegroeid, zodat men minder tijd over houdt om zich als vrijwilliger voor een vereniging in te zetten. Daarnaast is het inkomen van de meeste
mensen gegroeid waardoor steeds meer leden zich als consumenten gaan opstellen
en wil men waar voor zijn contributie hebben.
Voor verenigingen is er een aantal oplossingen voor dit probleem. De vrijblijvendheid binnen een vereniging dient plaats te maken voor een steeds verdergaande
professionalisering. Is de benodigde kennis binnen het ledenbestand niet aanwezig
dan dient deze verworven te worden. Dit houdt in dat bestuursleden en vrijwilligers
bijgeschoold moeten worden en de vereniging dient hiervoor passende cursussen
aan te bieden.
Uit onderzoeken blijkt dat mensen wel degelijk belangstelling hebben om iets voor
de vereniging te (gaan) doen. Ze worden echter zelden voor een concrete activiteit
gevraagd. Ook blijken verenigingen te weinig signalen af te geven waaruit de (nijpende) behoefte aan vrijwilligers blijkt. Om in de bestaande vacatures te voorzien,
dient de werving van vrijwilligers professioneel aangepakt te worden. Alleen met
het plaatsen van een oproep in het clubblad is men er niet. Het opstellen van een
vrijwilligersbeleid (personeelsbeleid) kan een vereniging helpen bij het werven en
behouden van vrijwilligers.
Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot het ter discussie stellen van bestaande
organisatiestructuren in de sport. In de komende jaren blijft dit binnen de breedtesport van groot belang. Kernpunt is dat sportverenigingen in moeten spelen op de
wijze waarop mensen nu en in de toekomst willen sporten en hun positie zullen
moeten heroverwegen temidden van het groeiende aanbod van hun ‘concurrenten’.
Te voorzien is dat de groei van zowel de ‘ongeorganiseerde’ als de ‘anders georganiseerde’ sport, waaronder de commerciële sportbeoefening, nog verder zal
doorzetten en de eens dominante positie van de georganiseerde sport op de sportmarkt nog verder zullen ondermijnen.
Sociale integratie
De participatie van allochtonen aan sport blijft achter bij die van de Nederlandse
bevolking. De eerste generatie allochtonen sport relatief weinig. Verwacht kan worden dat de tweede en derde generatie, die meer invloeden ondergaan van de
Nederlandse samenleving, meer gaan sporten. Dit geldt eerst en vooral voor mannelijke allochtonen. De verwachting is dat veel allochtonen bij voorkeur in ‘eigen’
teams en clubs spelen, en dat het aantal etnische sportclubs zal groeien. Integratie
via sport kan zich op verschillende niveaus voordoen: binnen competities, binnen
sportverenigingen en binnen teams. Integratie, als gevolg van ontmoeting en culturele uitwisseling, zal in een aantal gevallen leiden tot acceptatie en sociale binding.
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Concurrentie met andere vrijetijdsbestedingen
De tijd besteed aan sport is de laatste twintig jaar het meeste toegenomen in vergelijking met andere vrijetijdsbestedingen; dit bij een gelijkblijvende hoeveelheid
vrijetijd en een toenemende versnippering van de vrijetijd. Bij de bevolkingsgroep
tot 50 jaar is er sprake van een stabilisering of daling van het aantal vrije uren, personen vanaf 50 jaar zien de omvang van de vrijetijd gelijk blijven of iets stijgen.
Er zal een toenemende differentiatie van sport- en bewegingsactiviteiten waarneembaar zijn, die een combinatie vormen van uitdaging, individuele vrijheid en
een zekere mate van collectiviteit. De nadruk ligt op het spelen, niet op het winnen.
Daarmee neemt de recreatieve functie van de sport toe.
De druk op de ruimte in Nederland neemt toe en daarmee staan de mogelijkheden
voor sport en recreatie onder druk, vooral in de stedelijke centra. Verwacht wordt
een toenemende aandacht voor sport in verband met ontwikkelingen in de tijdruimtelijke ordening, denk bijvoorbeeld aan de 24-uurs economie. Hierbij gaat het
onder meer om het ontwikkelen van mogelijkheden voor sportieve recreatie dicht
bij huis; het integreren van sport-, recreatie-, en groenfuncties; en het streven naar
een betere bereikbaarheid (per openbaar vervoer) van sportvoorzieningen.
De tijdstippen waarop de Nederlander sport zijn constant over een lange periode en
de toenemende flexibilisering van arbeidstijden (die overigens minder radicaal is
dan soms wordt afgeschilderd) heeft vooralsnog géén invloed gehad op het tijdstip
van de sportbeoefening.
Individuele sportbeoefening
Sport- en bewegingsactiviteiten die makkelijk te organiseren zijn, goed bereikbaar
zijn en op verschillende tijdstippen kunnen worden beoefend blijven populair. Te
denken valt hierbij aan wandelen, fietsen (in verschillende vormen), zwemmen,
hardlopen en skaten.
Met name jongeren vertonen meer en meer de neiging om verschillende sporten uit
te proberen, ofwel tegelijk ofwel gespreid in tijd.
De ‘informele’ sportmarkt neemt in omvang toe. Dit houdt in dat het steeds vaker
voorkomt dat netwerken van vrienden, kennissen, familie sport- en bewegingsactiviteiten organiseren, meestal uit recreatief oogpunt. Dit kunnen eenmalige
activiteiten zijn om ‘iets te vieren’ of meer structurele activiteiten.
Rol van de overheid
Door het toenemende belang van lokale overheden en private organisaties op het
vlak van het sportbeleid, raakt de vanzelfsprekende centrale rol van de rijksoverheid op de achtergrond Op het lokale niveau zal het sportbeleid een minder
sectoraal karakter krijgen en meer vervlochten raken met integraal en/of gebiedsgericht beleid.
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2.2

Breedtesportimpuls

Stimuleringsmaatregel Breedtesport
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt voor een periode van 4 jaar ƒ55 miljoen ter beschikking voor de intensivering van het
breedtesportbeleid. Het beleid van VWS inzake de versterking van de breedtesport
heeft tot doel dat gemeenten en lokale organisaties (verdere) initiatieven ontplooien
die bijdragen aan een duurzame verbetering van het lokale sportaanbod, indien mogelijk in samenwerking met andere sectoren. Tevens wordt bevorderd dat
sportactiviteiten optimaal benut worden in het kader van andersoortige maatschappelijke projecten. Ter ondersteuning van de realisering van deze breedtesportimpuls
kunnen gemeenten een beroep doen op deze (tijdelijke) stimuleringsmaatregel.
Het breedtesportbeleid van het ministerie van VWS geeft extra mogelijkheden om
het regionale en gemeentelijke beleid toe te rusten op zijn maatschappelijke functie.
Definitie Breedtesport
Breedtesport is de recreatieve sportbeoefening in georganiseerd (zoals sporten in
verenigingsverband of actief bezig zijn bij de scouting) of in ongeorganiseerd verband (hieronder vallen bijvoorbeeld activiteiten als hardlopen, skeeleren of
straatvoetbal). Breedtesport is eveneens de competitieve sportbeoefening (wedstrijdsporten) op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Onder sportactiviteiten
vallen in principe ook de denksporten. Breedtesport is niet de professionele (betaalde) sportbeoefening en ook topsport op hoog niveau valt er niet onder.
Breedtesport is veelomvattend, iedereen doet weleens of regelmatig aan breedtesport, want breedtesport is zowel de sport in verenigingsverband met
wedstijdelement, als een eindje rijden op de fiets door het landschap of een balletje
trappen op een veldje ter recreatie. En ook het dartspel in cafés of het potje klaverjassen in het wijkgebouw vallen eronder. Zelfs het ernaar kijken heeft een zekere
functie, ook dat is onderdeel van het begrip breedtesport.
Denksport is eveneens breedtesport. Denksport vervult mogelijk een rol in het opheffen van een sociaal isolement. Denk daarbij aan gehandicapten en ouderen, die
niet meer zo goed in staat zijn om te bewegen, een potje klaverjassen of een partijtje bridgen is vaak nog wèl mogelijk. Denksport moet altijd met een ander
plaatsvinden, het beoefenen van een denksport is daarom ook goed voor de sociale
contacten. Denksport in verenigingsverband is 'goedkoper', dus toegankelijker voor
een grotere groep. Kijksport kan ook de integratie bevorderen.
Aandachtsgebieden breedtesport
De te formuleren breedtesportprojecten moeten aansluiten op de aandachtsgebieden van het ministerie van VWS. In het kort komt dit neer op:
• duurzame versterking van (onderdelen van) de breedtesport;
• verbetering van de sportparticipatie van achterstandsgroepen en/of
• verbetering van de leefbaarheid in wijken, buurten of gemeenten.
Sport en Recreatie dichtbij huis
Het breedtesportbeleid heeft tot doel het versterken van de lokale sportinfrastructuur, met name die van de sportverenigingen, om zo het dubbelkarakter van de
sport, de gerichtheid op zowel de intrinsieke als maatschappelijke doelen, optimaal
te benutten. In dit kader kan gedacht worden aan het herinrichten van wijken, parken en pleinen en het bevorderen van multifunctioneel gebruik van school- en
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wijkvoorzieningen, maar ook het verrichten van eventuele aanpassingen aan fietspaden bijvoorbeeld zodat het ook toegankelijker wordt voor nieuwe sporten als
skaten. Sport en recreatie dichtbij huis is het motto. De lokale sportinfrastructuur
wordt bovendien versterkt door vernieuwing van het aanbod. Inspelen op de veranderende behoeften is het devies. Het is eveneens noodzakelijk dat de verenigingen
zich professioneel opstellen in deze ontwikkeling. Met het aanbieden van verenigingsondersteuning en het formuleren van vrijwilligersbeleid kan de gemeente een
belangrijke rol spelen. Het is goed om eigen initiatieven van groepen in de lokale
sportinfrastructuur een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Dit moet door de
reeds bestaande verenigingen niet als een bedreiging worden ervaren.
Lokaal integraal beleid
De breedtesportimpuls is gericht op het vanuit een integrale benadering inzetten
van sport als middel teneinde bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke
lokale ‘problemen’ en ter versterking van de algemene lokale sociale infrastructuur.
Te denken valt aan de inzet van sport voor het bevorderen van de gezondheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van sport in de wijk of speciaal sportaanbod voor
ouderen of gehandicapten. Te denken valt aan het bestrijden van de werkloosheid
door het aanstellen van WIW-ers of het creëren van I/D-banen voor de sport. Te
denken valt aan het vormen van kinderen door middel van het deelnemen aan
schoolsport of lichamelijke opvoeding. Ook ontwikkelingen als de Brede School
kunnen met sport geassocieerd worden of de trend dat sportverenigingen aan huiswerkbegeleiding gaan doen en zodoende als tweede thuishaven gaan fungeren.
Dwarsverbanden
Voor het verkrijgen van een win-win situatie voor de sport en andere sectoren is het
leggen van sociale dwarsverbanden tussen diverse sportaanbieders en met andere
aan sport gerelateerde sectoren, zoals onderwijs, recreatie, welzijnswerk en gezondheidszorg, aan te bevelen. Door het aanstellen van een sportcoördinator wordt
afstemming tussen de verschillende beleidssectoren (sneller) bereikt, terwijl de uitvoering ervan de voornaamste taak is.
Projectvoorwaarden Breedtesportimpuls
Het Ministerie van VWS wil graag dat de gemeenten breedtesport oppakken. Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners hebben al een aanvraag hiervoor kunnen
indienen. Voor Maassluis geldt dat een aanvraag, ingediend in 2001, betekent dat
op z’n vroegst in 2002 projecten in het kader van breedtesport kunnen starten.
De regeling geldt voor een periode van 8 jaar. Projecten of programma’s kunnen tot
2007 van start gaan en doorlopen tot uiterlijk 2013. De maximaal te ontvangen
uitkering is de helft van de totale kosten. Per project is een maximaal bedrag te
ontvangen, bijvoorbeeld voor een project met een duur van 3 jaar zal in totaal
maximaal ƒ400.000,- worden uitgekeerd, met een maximum van ƒ200.000,- per
jaar. De uitkering zal in elk jaar minder zijn, zodat de gemeente steeds meer zelf zal
moeten bijdragen. Zie onderstaand figuur 09. De uiterste indieningsdatum is steeds
1 april van het jaar voorafgaand aan het projectjaar. Voor projecten die in 2002 van
start gaan moet voor 1 april 2001 een aanvraag zijn ingediend. Er kan maar één
keer een aanvraag worden ingediend.
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Figuur 09: meerjarige uitkering VWS
projectduur in
jaren
3
4
5
6

maximale totale uitkering per project
in guldens
ƒ400.000
ƒ500.000
ƒ600.000
ƒ700.000

in euro’s
€181.512
€226.890
€272.268
€317.616

maximale uitkering in een projectjaar
in guldens
in euro’s
ƒ200.000
€90.756
ƒ200.000
€90.756
ƒ200.000
€90.756
ƒ200.000
€90.756

De gemeente Maassluis heeft de aanvraag voor de breedtesportimpuls reeds ingediend. Daartoe zijn verschillende projecten voorgesteld, die vooruitlopen op de
conclusies van deze breedtesportnota. In hoofdstuk 4 worden deze projecten kort
toegelicht.
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3 SWOT-analyse sport in Maassluis
In figuur 02 is het beleidsproces inzichtelijk gemaakt. Deze stap is bedoeld om de
interne en externe analyse samen te voegen. Bij de inventarisatie van de huidige
situatie om tot een toekomstig beleid te komen, kunnen de volgende vragen worden
beantwoord: “Welke sterke punten gebruiken we?”, “Welke zwakke punten moeten
we in Maassluis aanpakken?”, “Welke kansen moeten we pakken en hoe?”, “Welke
bedreigingen moeten we afwenden en met welke sterke punten doen we dat?’ en
“Waar moet aandacht voor zijn in het toekomstig beleid?”. Voor deze analyse
wordt de SWOT-analyse gebruikt.
SWOT betekent Strenghts (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen), in het Nederlands ook wel
sterkte/zwakte-analyse genoemd. Met behulp van deze analyse wordt inzichtelijk
gemaakt welke positie - in dit geval - de sport in Maassluis heeft op dit moment,
rekening houdend met diverse ontwikkelingen en factoren, en welke mogelijkheden
er zijn om dit te verbeteren. De sterke en zwakke punten zijn aspecten die intern te
beï nvloeden zijn en de kansen en bedreigingen zijn niet-beï nvloedbare factoren
van buitenaf.
3.1
•
•
•
•
•

•
•

3.2

Sterkten

De mobiliteit van ouderen - ook in Maassluis - neemt toe.
De groter wordende groep ouderen vormt een reservoir waar kader uit geput kan
worden.
In Maassluis ligt de sportdeelname hoger dan het landelijk gemiddelde.
Dienstencentra en ouderenbonden in Maassluis voeren een actief beleid betreffende sport en recreatie voor ouderen.
Voor ouderen geschikte sporten als zwemmen, wandelen, tennis, fietsen, jeu des
boules, tafeltennis, yoga, koersbal en meer bewegen voor ouderen, zijn onderdelen die in Maassluis voorhanden zijn.
Minima (sociaal-economisch zwakkeren) kunnen een beroep doen op het Sociaal
Fonds om contributies en lesgeld vergoed te krijgen.
Breedtesportbeleid vindt aansluiting bij de beleidsterreinen volksgezondheid en
gehandicapten en chronisch ziekenbeleid.
Zwakten

Maassluis is nog geen 1.000 ha groot, ongeveer 25 ha daarvan wordt ingenomen
door sportaccommodaties (ongeveer 2½%), per inwoner komt dit neer 7,3 m2
aan buitensportaccommodaties .De landelijke norm is 1 ha. sportterrein per 10
ha. woningen (10%) en 1 ha. bewegingsruimte (voor sport, spel, recreatie) per 5
ha. woningen.
• De sportdeelname van allochtone Maassluizers is relatief laag. Men voelt zich
niet thuis en men wordt onvoldoende geaccepteerd in reguliere sportverenigingen. De sportbeoefening in eigen kring verkrijgt veelal de voorkeur, hetgeen
integratie in de weg staat.
•
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De gemeente Maassluis inventariseert tot op heden alleen de gesubsidieerde,
georganiseerde sportbeoefening. Gegevens van niet-gesubsidieerde, commerciële
sportscholen en clubs zijn niet bekend. Ook van doelgroepen is niet bekend of
en hoeveel zij sporten en bewegen.
• Het aanbod van binnensportaccommodaties voor (grote groepen) denksporters is
beperkt.
• In Maassluis ligt momenteel het zwaartepunt bij de georganiseerde sport, en er is
weinig aandacht voor de behoeften op sportgebied van de inwoners van Maasluis.
• De mogelijkheden voor gehandicapten, chronisch zieken en lichamelijk beperkte
ouderen voor aangepast sporten zijn gering.
•

3.3

Kansen

Kansen zijn positieve ontwikkelingen waar de gemeente Maassluis op kan inspringen met haar (breedte)sportbeleid.
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Landelijk en lokaal gezien is er een toenemende vraag naar een breder pakket
aan sportvormen.
In het algemeen geldt dat sportbeoefening belangrijk is voor de bevordering van
de gezondheid van iedereen en voor mensen met een lichamelijke beperking in
het bijzonder.
Steeds meer mensen willen sport individueel bedrijven. Zij willen niet of hebben
geen tijd om zich te binden aan een vereniging. Deze groep kan gebruik maken
van de triminstuiven. Het doel van deze triminstuiven is om jong en oud, naar
eigen keuze, in niet-verenigingsverband op verantwoorde wijze te laten sporten.
Bij een goede professionele begeleiding kan deze activiteit worden overgeheveld
naar het particulier initiatief.
Via het sportbuurtwerk en/of het aanbieden van doelgroepgerichte activiteiten
kan integratie van allochtonen worden bevorderd6. De huidige generatie allochtone kinderen, die in Nederland geboren zijn en hier ook naar school gaan,
integreert moeiteloos in de verenigingen, de drang om een apart team te vormen
is steeds minder aanwezig.
Integratie van gehandicapten in reguliere sportverenigingen verdient te voorkeur
om te komen tot wederzijds respect, begrip en bewustwording.
Bij het bouwen van nieuwe wijken of bij de herinrichting van oude wijken ontstaan er nieuwe behoeften en mogelijkheden ten aanzien van sport en recreatie.
Ter bevordering van deelname van minder draagkrachtigen is het deels vergoeden van de kosten een goede oplossing.
Door sport of recreatieve activiteiten dichtbij huis aan te bieden worden meer
mensen in de gelegenheid gesteld om te bewegen.
Een toenemend aantal ouderen, die mogelijk ingezet kunnen worden bij verenigingen.
De mogelijkheden om de jeugd op school naast het reguliere bewegingsonderwijs
kennis te laten maken met denksporten.

6

Het oprichten van een eigen migrantensportvereniging zal pas dan worden ondersteund indien
aansluiting bij een autochtone sportvereniging niet reëel tot de mogelijkheden behoort.
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3.4

Bedreigingen

Bedreigingen zijn negatieve ontwikkelingen waar de gemeente Maassluis op voorbereid moet zijn.
•
•
•

•

•

•

Landelijk gezien is een trend waarneembaar dat sport steeds professioneler moet
concurreren met andere aanbieders.
In het algemeen geldt dat sportruimte steeds heftiger moet concurreren met woningbouw, automobiliteit en een toeristische, recreatief ingesteld individu.
In de komende jaren zal de groep 50+ sterk toenemen. Dit vraagt om een ander
soort sportaanbod: een deel van de ouderen heeft behoefte aan georganiseerde
recreatiesport zonder veel wedstrijdelementen. Dit aanbod is momenteel beperkt.
Veel ouderen wonen relatief langer zelfstandig en nemen niet altijd deel aan de
activiteiten, die worden georganiseerd door ouderenorganisaties of dienstencentra.
De belangstelling voor vrijwilligerswerk en (vrijwillige) kaderfuncties neemt af.
Het wordt voor sportverenigingen steeds moeilijker om mensen te vinden/te
motiveren voor bestuurswerk, het verzorgen van trainingen, het begeleiden van
teams, het onderhouden van de velden of het clubgebouw of om een handje te
helpen in de kantine.
Sportverenigingen voor gehandicapten hebben voor de uitoefening van hun activiteiten méér vrijwilligers nodig dan reguliere sportverenigingen voor het
vervoer, begeleiding en kader . De verhouding is één vrijwilliger op 1 of 2 deelnemers.

Samenvatting
De sterke punten, die gebruikt kunnen worden, zijn
1. het steeds groter wordend aantal ouderen in Maassluis, die mogelijk een reservoir van kader inhoudt;
2. de dienstencentra en ouderenbonden, die een zeer actief beleid voeren om ouderen aan het bewegen te krijgen;
3. de voldoende voorhanden zijnde sportfaciliteiten voor ouderen;
4. de overlap van deze breedtesportnota met de nota’s Volksgezondheid en Gehandicapten en chronisch ziekenbeleid.
De zwakke punten, die aangepakt kunnen worden, zijn
1. de relatief lage sportdeelname van allochtone Maassluizers;
2. het gebrek aan gegevens over de sportparticipatie van inwoners van Maassluis.
De kansen, die we moeten pakken, zijn
1. de gezondheidsverbeteringen, die optreden bij mensen met een lichamelijke beperking, als men meer beweegt;
2. de integratie van allochtonen bewerkstelligen met de medewerking van het
sportbuurtwerk;
3. de mogelijkheden van de bijzondere bijstand om met behulp van rechtstreekse
‘subsidies’ aan sociaal-economische zwakkeren teneinde de sportparticipatie te
vergroten.
Het afwenden van bedreigingen houdt in dat,
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1. de openbare ruimte ten behoeve van sport en recreatie eveneens een forse ruimteclaim neerlegt en dat daarmee rekening dient te worden gehouden bij de
indeling van de openbare ruimte. De afdeling ruimtelijke ordening zou onderzoek moeten doen naar deze ruimtebehoefte;
2. verenigingen, die te maken hebben met moeizame werving en behoud van vrijwilligers ten behoeve van het kader, moeten ondersteund worden;
3. de beperkte mogelijkheden, die verenigingen hebben om aangepaste georganiseerde sport zonder wedstrijdelement te organiseren en aan te bieden moeten
verruimd worden.
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4. Breedtesport voor de toekomst
De analyse van de huidige situatie, het bestaande sportbeleid, de landelijke en lokale ontwikkelingen met de SWOT-analyse vormt de basis voor de formulering van
het toekomstige breedtesportbeleid. Hieronder volgt een samenvatting van de elementen die er in terug dienen te komen.
Integraal en interactief
Voorwaarden voor breedtesportbeleid is dat er een integraal en interactief beleidsproces aan ten grondslag moet liggen. Breedtesportbeleid is niet uitsluitend
welzijnsbeleid. Ook vanuit andere sectoren (waar onder Ruimtelijke Ordening)
moet hiervoor aandacht zijn, hoewel in de praktijk dit proces niet eenvoudig blijkt.
Door het organiseren van sportconferenties of andere bijeenkomsten met het veld
komt participatief beleid tot stand. De Maassluise Sport -en Recreatieraad
(MSR)heeft in dit proces een belangrijke rol. Deze rol zal echter beter omschreven
moeten worden in samenspraak met de leden van de MSR en er moet aandacht zijn
voor de versterking van de samenwerking met MSR als adviesorgaan.
Maatschappelijke betekenis
Inhoudelijk zal het breedtesportbeleid tenminste aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Breedtesport leent zich bij uitstek voor het benutten van de
maatschappelijke betekenis van de sport. Breedtesport kan worden ingezet bij de
aanpak van achterstandswijken, bij de aanpak van overlast en criminaliteit en bij
het vriendelijker aanleggen van de openbare ruimte. Breedtesport is niet uitsluitend
nieuw beleid, maar is ook een voortzetting van bestaand beleid. Enkele standpunten van het bestaande sportbeleid zijn bijvoorbeeld het handhaven van de
jeugdsportsubsidies, het bevorderen van recreatie dichtbij huis en het stimuleren
van bewegingsonderwijs bij schoolbesturen in het kader van schoolsport.
Rol sportverenigingen
Een nieuwe invalshoek, die door breedtesportbeleid belicht wordt is de rol van de
sportverenigingen. Om tot een geslaagd breedtesportbeleid te komen is onder andere de inzet van de sportverenigingen onmisbaar. De ervaring leert dat de
sportverenigingen welwillend zijn, maar belemmerd worden in hun ambities door
bijvoorbeeld een kadertekort. Van belang is dat breedtesportbeleid zich met name
richt op het versterken van het functioneren van de vereniging. Te denken valt aan
het bijscholen van verenigingskader en het bieden van voorlichtingsondersteuning,
bemiddeling en financiële ondersteuning. Verder richt het breedtesportbeleid zich
op het voortzetten van bestaand sportbeleid, dat is gericht op het stimuleren van de
samenwerking en fusies tussen sportverenigingen en het stimuleren van de samenwerking tussen sportverenigingen en andere (commerciële) sportaanbieders.
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Onderzoek
Om bestaand beleid verder te ontwikkelen is er continu onderzoek nodig. Onderzoek naar de haalbaarheid van het verzelfstandigen van de triminstuiven
bijvoorbeeld en onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. Bovendien is gebleken dat er op het gebied van de
stimuleringssubsidies veel vragen zijn. Onderzoek naar welke sportstimuleringssubsidies nodig zijn en het onderzoeken van de mogelijkheid voor verhoging van de
subsidie voor gehandicapten en chronisch zieken bijvoorbeeld. Tot slot biedt onderzoek antwoorden op vele basale vragen als: “Hoe is het gesteld met de
sportparticipatie van de Maassluizers?”, “Is men tevreden over het sport- en bewegingsaanbod?”, “Waar heeft men behoefte aan in Maassluis?”, “Welke maatregelen
kunnen we treffen om sport voor iedereen mogelijk te maken?” enzovoorts.
4.1

Kernvragen voor breedtesport

De basis voor breedtesportbeleid wordt bepaald door de thema’s “Sport in de
Wijk”, ‘Schoolsport” en “Sport voor ouderen”. Er moet bovendien aandacht zijn
voor de doelgroepen ‘jongeren’, ‘ouderen’, ‘gehandicapten’, ‘allochtonen’ en ‘sociaal-economisch zwakkeren’. En vervolgens moeten de uitgangspunten voor
sportbeleid er in terug komen, te weten ‘gezondheid’, ‘sociale integratie’, ‘recreatie’,
‘vorming en ontwikkeling’ en ‘achterstand in sportparticipatie’.
Schematisch zijn al deze factoren in figuur 10 weergegeven.
Figuur 10: relatie beleidsthema’s, doelstellingen en doelgroepen
Doelstelling

Thema

Gezondheid

Doelgroep
Jongeren

Sport in de wijk
Sociale integratie
Recreatie

Ouderen
Schoolsport

Vorming&Ontwikkeling

Gehandicapten
Allochtonen

Sport voor ouderen
Achterstand in sportparticipatie

Sociaaleconomisch
zwakkeren

Om te toetsen of breedtesportprojecten in voldoende mate tegemoet komen aan de
verwachting is een aantal kernvragen op te stellen. In figuur 11 zijn deze weergegeven. In de volgende paragrafen worden de kernvragen zoveel mogelijk beantwoord.
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Figuur 11: kernvragen breedtesport
1. Op welke wijze is breedtesport in te zetten om de gezondheid van de inwoners van Maassluis
te bevorderen?
2. Op welke wijze is breedtesport in te zetten om de inwoners van Maassluis te laten recreëren?
3. Op welke wijze is breedtesport in te zetten om de sociale integratie van inwoners van Maassluis te bevorderen?
4. Op welke wijze is breedtesport in te zetten voor vorming en ontwikkeling van de inwoners van
Maassluis?
5. Op welke wijze zijn de projecten in het kader van breedtesport geschikt om de groepen met
een achterstand in sportparticipatie (gehandicapten, jongeren, allochtonen, sociaaleconomisch zwakkeren en ouderen) te stimuleren om (meer) te gaan sporten?
4.1.1 GEZONDHEID

Eén van de speerpunten van het toekomstig rijksbeleid, waar Maassluis zich bij
aansluit, is het bevorderen van gezonder leven door meer sport en beweging en het
voorkomen en genezen van aandoeningen die kunnen ontstaan door bewegingsarmoede. Gezondheid kan overigens breed worden opgevat: het gaat zowel om de
fysieke als om de geestelijke en sociale gezondheid. In de nota Volksgezondheid in
Beweging wordt nader ingegaan op het gemeentelijk gezondheidsbeleid.
Bewegingsarmoede
Lichamelijke inactiviteit is na roken het grootste risico voor het ontstaan van ziekten en vroegtijdige sterfte. Als er niets wordt gedaan, wordt dit alleen maar erger,
gelet op de voorspelde toename van welvaarts- en ouderdomsziekten in combinatie
met minder bewegen. Een zorgelijke trend is bijvoorbeeld de toename van het
overgewicht. Dit hangt niet zozeer samen met teveel energie-inname (consumptie)
maar veeleer met te weinig energieverbruik (beweging).
Slechts een beperkt deel van de bevolking beweegt echter voldoende om er vanuit
gezondheidsoogpunt profijt van te hebben. Er bestaat bewegingsarmoede onder
groepen ouderen, kansarme jongeren, mensen met een handicap of chronische ziekte en mensen zonder betaalde baan.
Gezondheidswinst
Onderzoek heeft aangetoond dat bij bepaalde chronische ziekten en aandoeningen
met sport en beweging gezondheidswinst te behalen valt. Dit gunstige effect is onder andere aangetoond bij hart- en vaatziekten, diabetes, beroerte, depressie,
COPD en astma (voorheen CARA genoemd), reuma, artrose en lage rugpijn. Een
evenzeer positieve invloed is aangetoond ten aanzien van het optreden van eenzaamheid en depressies. Lichamelijke activiteit, fitheid en gezondheid hangen nauw
met elkaar samen: wie ziek is of een beperking heeft, is in het algemeen minder in
staat of minder snel bereid om te bewegen of te sporten. Daarmee ontstaat het risico van een neerwaartse spiraal.
In figuur 12 wordt de relatie tussen bewegen en verschillende determinanten van de
gezondheid aangegeven.
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Figuur 12: effecten bewegen op gezondheid
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Gezondheidsrisico’s
Sport en beweging brengen ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Hiertoe behoren
blessures, andere sportgerelateerde aandoeningen en gezondheidsrisico’s door dopinggebruik. Hoewel de gezondheidswinst van sport en beweging groter is dan de
gezondheidsrisico’s, laat dit onverlet dat de gezondheidswinst van sport en beweging navenant groter worden wanneer deze risico’s zoveel mogelijk worden beperkt.
Trends in sportblessures hangen in hoge mate samen met trends in sportdeelname.
Om die reden is de komende jaren meer aandacht nodig voor de veilige beoefening
van ongeorganiseerde sporten en ragesporten, alsmede voor de veiligheid bij sport
en beweging voor senioren (55+). Bij de verdere ontwikkeling van het bewegingsaanbod voor chronisch zieken en gehandicapten is veiligheid een belangrijke
randvoorwaarde.
Het antwoord op de vraag “Op welke wijze is breedtesport in te zetten om de gezondheid van de inwoners van Maassluis te bevorderen?” luidt als volgt:
Lichamelijke inactiviteit kan leiden tot het ontstaan van allerlei ziekten en vroegtijdige sterfte. Lichamelijke activiteit, fitheid en gezondheid hangen nauw met elkaar
samen. Voor een aantal groepen, zoals ouderen en mensen met een (ernstige) lichamelijke of verstandelijke beperking, is professionele begeleiding noodzakelijk
om deelname aan sport en beweging mogelijk te maken en tevens de eventuele gezondheidsrisico’s die met de sportbeoefening gepaard gaan, te verlagen.
Breedtesport, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan bijdragen aan de
bevordering van de gezondheid van de inwoners van Maassluis in het algemeen en
een aantal groepen in het bijzonder. Per doelgroep moet echter een ‘aangepaste’
vorm van breedtesport worden aangeboden.
4.1.2 RECREATIE

Voor een voldoende mate van bewegen is de beschikbaarheid, bereikbaarheid en
inrichting van bewegingsruimte van cruciaal belang. Voor een dagelijkse portie beweging (indachtig de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, weergegeven in figuur
14 moeten mensen in staat zijn thuis activiteiten te ondernemen of in de directe
omgeving, en op een tijdstip dat voor hen het beste uitkomt. Bij bewegingsruimte
moet daarom niet alleen worden gedacht aan parken en sportvelden. Beweging
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vindt ook plaats in en om de woning; en de ‘openbare’ bewegingsruimte begint bij
de voor- of achterdeur. Om enig effect te sorteren op de mate waarin Nederlanders
bewegen, is voldoende, geschikte en veilige ruimte nodig. Daarnaast zijn variatie in
grootte wenselijk. Voor mensen een beperkte actieradius, waaronder kinderen, ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, mag de afstand tot een dergelijke plek
niet veel groter zijn dan 250 meter.
Het antwoord op de vraag “Op welke wijze is breedtesport in te zetten om de inwoners van Maassluis te laten recreëren?” luidt als volgt:
De afstand tot een plek om te sporten of te recreëren mag niet te ver van de woning
zijn. Als om alle ‘openbare’ bewegingsruimte in Maassluis een cirkel van 250 meter
wordt gezet zou in principe de hele stad omkaderd moeten zijn. Is dit niet het geval,
dan is er meer openbare bewegingsruimte nodig. Ook kan aan de bereikbaarheid
van al deze plekken gewerkt worden. De uitwerking hiervan past niet direct in het
kader van breedtesport, maar zal opgepakt worden in de Recreatienota.
4.1.3 SOCIALE INTEGRATIE

Sportscholen en sportverenigingen zijn niet voor iedereen even toegankelijk7. Een
wijkgerichte aanpak, die sport terug brengt in de wijk, brengt niet alleen meer mensen in beweging, maar kan ook de structuur in de wijken versterken en het
leefklimaat verhogen. Een minder formele vorm van sport, met minder verplichtingen, die de sociale band met de wijk en haar bewoners versterkt
Buurtbewoners krijgen steeds meer verantwoordelijkheid over het beheer van hun
buurt. Dus moeten ze ook met elkaar door één deur kunnen. Om als buurtbewoners
elkaar beter en anders te leren kennen, vormen sport en spel een ideaal hulpmiddel.
Samen een prestatie leveren brengt mensen bij elkaar. Buurtbewoners krijgen meer
begrip en respect voor elkaars meningen en leefgewoontes. Hierdoor wordt de sociale samenhang van een buurt beter. Samen sporten in de wijk is goed voor de
sociale samenhang (cohesie) en de sociale betrokkenheid van de buurtbewoners.
Op deze wijze komen verschillende mensen, met verschillende achtergronden, met
elkaar in contact, waardoor de integratie wordt bevorderd.
Het antwoord op de vraag “Op welke wijze is breedtesport in te zetten om de sociale integratie van inwoners van Maassluis te bevorderen?” luidt als volgt:
Sporten in de wijk brengt buurtbewoners met elkaar in contact en kan daarmee de
sociale samenhang bevorderen. Breedtesportactiviteiten, die samen met de buurtbewoners worden opgezet en uitgevoerd, dragen bij aan de leefbaarheid van de wijk
of buurt.
4.1.4

VORMING EN ONTWIKKELING

Jonge sporters worden beï nvloed door hun ouders, elkaar, de school en de trainer
of scheidsrechter. Volwassenen brengen als opvoeders de kinderen bepaalde normen en waarden bij. Met name sporten die in teamverband plaatsvinden hebben
een grote invloed op hoe een jongere aankijkt tegen de maatschappij. Fair play en
tolerantie zijn twee vaardigheden die door middel van sportbeoefening spelenderwijs worden aangeleerd.
7

In termen van fysiek, psychisch, financieel en intercultureel opzicht en in termen van nabijheid en
bekendheid (zie: Nota Gehandicapten en Chronisch ziekenbeleid).
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De mogelijkheden voor bewegingsonderwijs zijn afgenomen, terwijl het vooral in de
schoolgaande leeftijd van belang is om jongeren te stimuleren aan sport te doen.
Opvoeding in het kader van sport is daarnaast ook een reguliere taak van de school.
Het is belangrijk te kunnen beschikken over een veelzijdig, flexibel en kwalitatief
hoogwaardig bewegingslesprogramma (en personeel). Kennismaken met diverse
sportmogelijkheden vergroot de kans dat jongeren, als ze wat ouder worden, bewust
voor een sport (en sportvereniging) kiezen en dat tot op latere leeftijd blijven doen.
Het antwoord op de vraag “Op welke wijze is breedtesport in te zetten voor vorming en ontwikkeling van de inwoners van Maassluis?” luidt als volgt:
Het bewegingsonderwijs ondersteunen door een kwalitatief goed aanbod te kunnen
bieden aan de schoolgaande jeugd en daar ook de sportverenigingen voor inzetten.
4.1.5 ACHTERSTAND IN SPORTP ARTICIPATIE

Sport en beweging hebben zoals eerder genoemd een positief effect op de gezondheid, de fitheid en het welbevinden van mensen. Zo kan voldoende lichamelijke (en
geestelijke beweging) een aantal (niet-chronische) ziekten voorkomen. Beweging
heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling en herstel van zieken. De praktijk leert dat de gezondheidswinst van sport en bewegen in de samenleving
onvoldoende wordt benut. Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen in figuur 14 is in alle geledingen van onze maatschappij sprake van bewegingsarmoede.
Beweging is door verdergaande mechanisering, automatisering en de opkomst van
het gemotoriseerde verkeer gaandeweg uit alledaagse activiteiten verdwenen. Beweging is voor steeds meer mensen een vrijwillige en bewuste keuze aan het
worden. Veel mensen bewegen vooral in de vrijetijd, door middel van spel, sport en
recreatie. Actieve vrijetijdsbesteding krijgt echter meer en meer concurrentie van
passieve vormen zoals tv-kijken en computeren.
De deelname aan sport in Nederland, zo blijkt uit figuur 13, is hoog. Zo’n 65% van
de Nederlanders doet aan sport. Ouderen sporten minder dan jongeren, maar de
stijging van de participatie onder ouderen is de laatste jaren sterk toegenomen. De
meeste sporters sporten wekelijks hooguit twee uur.
In vergelijking met andere Europese landen wordt er in Nederland twee keer meer
gesport dan in een land als Spanje, maar blijft de participatie in Nederland achter
die van Scandinavische landen, waar vooral meer intensief gesport wordt.
Figuur 13: deelname aan sport (vanaf 16 jaar) in Nederland, Spanje en
Zweden
Nederland
8%
8%
10%
6%
31%
37%
100%

in wedstrijdverband, georganiseerd, intensief
intensief
regelmatig, in wedstrijdverband en/of georganiseerd
regelmatig, recreatief
af en toe
geen sportdeelname
totaal

Spanje
2%
7%
2%
4%
16%
69%
100%

Zweden
12%
25%
5%
17%
11%
30%
100%

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen in figuur 14 geeft per leeftijdscategorie
aan wat ‘voldoende beweging’ is om ‘gezond’ te zijn. Resultaten uit TNO onderzoek wijzen uit dat in de winter 60% van de Nederlanders deze norm niet haalt, en
in de zomer 47%. Overigens lijkt er wel een positieve tendens zichtbaar ten opzich-
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te van het begin van de jaren ’90, toen volgens CBS gegevens 77% van de Nederlanders te weinig bewoog.
Figuur 14: Nederlandse Norm Gezond Bewegen
•

•
•

Jeugd (jonger dan 18 jaar): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij
de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van
lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie). “Matig intensief” wil voor de jeugd bij
voorbeeld zeggen: fietsen, rennen en traplopen.
Volwassenen (18-55 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste
vijf, bij voorkeur alle dagen van de week.
55-plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur
alle dagen van de week; voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen. Voor ouderen betekent “matig intensief” bij voorbeeld
wandelen of fietsen.

NB.: Duur en intensiteit van lichamelijke intensiteit zijn inwisselbaar: korter zeer intensief bewegen (hardlopen) mag ook. Uiteindelijk is frequentie belangrijker dan intensiteit.

Het antwoord op de vraag “Op welke wijze zijn de projecten in het kader van
breedtesport geschikt om de groepen met een achterstand in sportparticipatie (gehandicapten, jongeren, allochtonen, minima en ouderen) te stimuleren om (meer) te
gaan sporten?” luidt als volgt:
Sport vindt veelal in de vrijetijd plaats en de alledaagse beweging, die mensen krijgen, wordt steeds minder. De gemeente Maassluis kan enerzijds haar burgers
aansporen om bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen niet langer met de auto te
doen, maar op de fiets of lopend en ze kan stimuleren dat de mensen op de fiets
naar hun werk gaan. Anderzijds is de sportparticipatie in Maassluis redelijk hoog,
maar zou de intensiteit hoger kunnen en de gemeente Maassluis zou de mensen
kunnen stimuleren om (nog) fanatieker te gaan trainen. Breedtesportprojecten, mits
toegespitst op doelgroepen, zijn echter zeer geschikt om de achterstanden in sportparticipatie te verminderen.
4.2

Doelgroepen

4.2.1

GEHANDICAPTEN, CHRONISCH ZIEKEN EN OUDEREN

In de nota Gehandicapten en chronisch ziekenbeleid is geformuleerd dat de gemeente Maassluis door middel van het formuleren van beleidsvoornemens, tracht
personen met (een) verstandelijke dan wel lichamelijke beperking(en), al dan niet
als gevolg van een (chronische) ziekte, in staat te stellen of te bevorderen dat zij
vanuit een zelfstandig en volwaardig bestaan (zo veel mogelijk) kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk leven. Aangezien sport integraal deel uitmaakt van het
(maatschappelijk) leven, wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de sportbeoefening van deze doelgroep en de (on)mogelijkheden daarvan.
Voor meer informatie over deze doelgroep wordt verwezen naar de nota gehandicapten en chronisch ziekenbeleid (2001). Hieronder wordt slechts kort ingegaan op
de mate waarin lichaamsbeweging een rol speelt in het leven van deze doelgroepen
en de reden voor de gemeente Maassluis hier aandacht aan te besteden.
Gehandicapten
Het begrip ‘gehandicapten’ wordt door het Sociaal en Cultureel Planbureau in de
Rapportage Gehandicapten (2000) als volgt omschreven: “wie door stoornissen
lichamelijke of verstandelijke beperkingen heeft en daardoor sociaal nadeel onder-
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vindt”. Deze omschrijving wordt ook door de GGD NWN gehanteerd. Zij definiëren een handicap als “een nadelige positie van een persoon als gevolg van een
stoornis of beperking, welke de normale rolverdeling van de betrokkene (gezien
leeftijd, geslacht en sociaal-culturele achtergrond) begrenst of verhindert”.
Uit GGD onderzoek naar de gezondheids -en leefsituatie van de mensen in de regio
Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) komt naar voren
dat in Maassluis zo’n 2.000 mensen8 wonen met een (zeer) ernstige beperking.
In figuur 15 wordt weergegeven dat twee van de drie personen met een (zeer) ernstige lichamelijke beperking niet aan de richtlijn Gezond Bewegen voldoet.
Chronisch zieken
Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van een chronisch(e) ziek(t)e. De
GGD hanteert echter de volgende definitie voor chronisch zieken: “mensen met
onomkeerbare aandoeningen, zonder uitzicht op volledig herstel en met een gemiddeld lange ziekteduur”.
In Maassluis wonen ruim 11.000 mensen met een chronische ziekte. Vrouwen hebben vaker te maken met lichamelijke beperkingen (of chronische ziekten) dan
mannen.
Figuur 15: mate van lichaamsbeweging inwoners regio NWN met of zonder
beperking
Lichaamsbeweging:
onvoldoende actief

Percentage
personen met
een beperking

Percentage personen zonder
een beperking

Jongeren (18 tot 45 Jaar)
Middelbaren (45 tot 65 jaar)
Ouderen I (65 tot 80 jaar)
Ouderen II (80 tot 95 jaar)

58,6
63,9
70,9
85,4

57,3
55,9
50,9
55,8

Hoe verschillen personen
met een beperking t.o.v. personen zonder beperking na
correctie voor leeftijd en geslacht
geen verschil
vaker onvoldoende actief
vaker onvoldoende actief
vaker onvoldoende actief

Totaal

65,9

56,0

vaker onvoldoende actief

Uit het GGD onderzoek (2001) naar de gezondheids -en leefsituatie van de mensen
in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) blijkt
dat 60% niet aan de landelijke richtlijn Gezond Bewegen voldoet (minstens een
half uur per dag matig bewegen). Mensen met een chronische ziekte zijn minder
vaak actief9 dan mensen zonder chronische ziekte (zie figuur 15) dit gaat overigens
met name op voor de mannelijke respondenten. Uit figuur 15 blijkt bovendien dat
niet alleen mensen met een beperking onvoldoende in beweging zijn!
Bijlage C geeft een overzicht van het (aangepaste) sportaanbod, dat momenteel bij
de gemeente bekend is.
OUDEREN

8

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de allochtone bevolking niet onderzocht is. Algemeen
bekend is dat er onder deze bevolkingsgroep relatief veel mensen met een lichamelijke beperking
zijn. Men moet daarom rekening houden met een (nog) hoger percentage Maassluizers dat een
bewegings- of inspanningsbeperking en/of chronische ziekte heeft.
9
Op basis van gegevens over frequentie en duur van lichaamsbeweging.
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Er bestaat geen algemeen geldende definitie van “ouderen”. In de praktijk blijkt een
verdeling in leeftijdscategorieën, zoals in de nota Volkgezondheidsbeleid in Beweging is gehanteerd, goed te werken. De groep ouderen is in drie leeftijdsgroepen
onder te verdelen:
−
−
−

jonge ouderen
ouderen
oudere ouderen

55 tot 60 jarigen
60 tot 85 jarigen
85 jaar en ouder

Vanwege het feit dat ouderen veelal in bepaalde mate onderhevig zijn aan een bewegings- of inspanningsbeperking, komen in de doelgroep gehandicapten en
chronisch zieken ook veel ouderen voor. Ouderen, zonder lichamelijke beperkingen
kunnen over het algemeen gebruik maken van het reguliere aanbod en behoren derhalve niet onder deze specifieke aandachtsgroep voor breedtesport. Dit sluit ook
aan op het uitgangspunt in de nota lokaal ouderenbeleid (1993), waarin is aangegeven dat een specifiek beleid voor ouderen pas nodig is indien deze groep niet in
staat is om deel te nemen of gebruik te maken van de aanwezige activiteiten en
voorzieningen. Leeftijd is daarbij niet de doorslaggevende reden. Het grootste deel
van de ouderen is vitaal, mondig en actief.
In Maassluis is ongeveer 1 op de 5 inwoners ouder dan 55 jaar, van hen woont 12%
in een verzorgings- of verpleeghuis. Bij de 55 plussers is het aandeel vrouwen groter
dan het aandeel mannen, vrouwen worden over het algemeen ook ouder dan mannen.
De demografische ontwikkeling van Maassluis loopt ongeveer gelijk aan de landelijke ontwikkeling. De groei van de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder is in
Maassluis echter groter dan gemiddeld in Nederland. Vooral na het jaar 2000 neemt
de veroudering van de bevolking fors toe. De verwachting is dat in het jaar 2010
bijna 30% van de Maassluise bevolking 55 jaar of ouder is! Het zal duidelijk zijn
dat bij een vergrijzende bevolking meer mensen te maken zullen krijgen met lichamelijke aandoeningen en/of handicaps, en in een toestand van bewegingsarmoede
geraken, waarbij overigens het oorzakelijk verband niet duidelijk is aan te geven.
Een algemeen gangbaar gegeven is dat ouderen minder sporten dan jongeren, maar
dat de sportparticipatie van ouderen de laatste jaren sterk stijgt. Het is daarom van
groot belang deze groep niet te onderschatten.
De doelgroep gehandicapten, chronisch zieken en ouderen is in het kort te omschrijven als alle inwoners van Maassluis, die als gevolg van een (ernstige)
bewegings- of inspanningsbeperking een gezondheidsrisico lopen, en die door middel van stimulering van recreatieve sportbeoefening de gezondheid kan verbeteren
en het algemene welbevinden kan bevorderen.
4.2.2

JONGEREN

Onder de doelgroep jongeren wordt verstaan alle kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot 24 jaar. In Maassluis wonen 10.173 jongeren (gegevens van
2000), dat is ruim 30% van de Maassluise bevolking. Deze groep lijkt af te nemen,
omdat er de afgelopen jaren minder kinderen zijn geboren.
Maassluis heeft ruim 4.000 scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs.
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Figuur 16: sportparticipatie van jongeren in Zuid-Holland
lidmaatschap sportvereniging
sport tenminste 1 keer per week
sport 2 tot 3 keer per maand
sport nooit

46%
66%
10%
18%

In figuur 16 is af te lezen dat bijna de helft van de jongeren lid is van een sportclub
en dat 18% nooit aan sport doet. Jongens sporten meer dan meisjes (68% versus
64%) en zijn vaker lid van een sportclub (51% versus 41%).
Vooral basisschoolleerlingen en kinderen die bij beide ouders wonen, zijn lid van
een sportclub. Hoe hoger de opleiding van de vader en moeder en als beide ouders
werken, hoe meer er wordt gesport. De jongeren die een (hogere, bijv. VWO) opleiding volgen, sporten het meest en zijn vaker lid van een sportclub. Bijna alle 12
tot 14 jarigen doen aan sport.
Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de sportieve activiteit echter af. De organisatie Jeugd in Beweging geeft een aantal verklaringen voor de geringere belangstelling
van jongeren voor sport in figuur 17.
Figuur 17: verklaringen afnemende belangstelling jeugd voor sport
1. Sporten en beweging krijgen na de kindertijd aardig wat concurrentie van andere vrijetijdsbestedingen.
2. Jongeren worden onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om aan sport of beweging te doen.
3. Nogal wat wijken zijn zo volgebouwd, dat er onvoldoende sport- en s peelveldjes te vinden zijn.
4. De manier waarop sportverenigingen hun activiteiten aanbieden sluit niet goed meer aan bij
de wensen van de jongeren van nu. Die vinden verenigingen nogal eens te prestatiegericht,
de trainingen te saai en ze hebben vaak geen zin in de verplichtingen die een clublidmaatschap met zich meebrengt.
5. De verschillende organisaties die de jeugd aan het bewegen willen krijgen, werken nauwelijks met elkaar samen. Ze wisselen amper ervaringen uit en leren daardoor niet van elkaar.
6. De licham elijke opvoeding op school stimuleert jongeren niet tot een leefstijl waarin sport en
bewegen een vaste plek hebben.

Jongeren kunnen naast het bewegingsonderwijs op school, spelen in de openbare
ruimte of gebruik maken van de reguliere sportvoorzieningen in Maassluis. Daarnaast is het jongerenwerk actief om jongeren te ondersteunen en te helpen bij het
vinden van een eigen plek binnen de maatschappij middels participatie, educatie,
emancipatie en recreatie. Er worden sport- en spelactiviteiten aangeboden in het
jongerencentrum De Toevlught, die onder begeleiding staan van een jongerenwerker of sportbuurtwerker.
4.2.3

ALLOCHTONEN

Voor de doelgroep allochtonen wordt de ruime definitie van het CBS, die in 1999
als standaarddefinitie is ingevoerd, gehanteerd. Volgens deze nieuwe definitie wordt
een persoon tot de allochtonen gerekend als tenminste één ouder in het buitenland
is geboren. Er wordt vervolgens onderscheid gemaakt tussen westerse en nietwesterse allochtonen. Maassluis kent met name niet-westerse allochtonen, zoals
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. In figuur 18 zijn deze uitgesplitst
naar eerste en tweede generatie allochtonen.
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Er wonen momenteel circa 5.000 allochtonen in Maassluis en dit aantal groeit,
vooral een sterke groei van de Marokkaanse bevolkingsgroep valt op.
Figuur 18: belangrijkste allochtone bevolkingsgroepen in Maassluis (1999)
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Totaal

eerste generatie tweede generatie totaal % totale bevolking
510
691
1201
3,6
397
490
887
2,7
269
221
490
1,5
107
92
199
0,6
1.283
1.494 2.777
8,4

Algemeen bekend is dat allochtone vrouwen en meisjes minder aan sport doen dan
allochtone mannen en jongens. Deels is dit te verklaren doordat allochtone vrouwen speciale voorwaarden stellen aan de sportaccommodaties en veelal is
toestemming nodig van de echtgenoot om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. Turkse en Marokkaanse vrouwen willen bij voorkeur sporten met vrouwen
onder elkaar, onder leiding van een vrouw en afgezonderd van (blikken van) mannen, overdag en in de buurt. Als aan dergelijke zaken tegemoet wordt gekomen,
willen de meeste vrouwen graag deelnemen aan activiteiten als volksdansen, aerobics, zwemmen of fietsen.
Nederland vergrijst, ontgroent en verkleurt, maar de meeste sportverenigingen zijn
hier niet op voorbereid. De komst van nieuwe allochtone leden leidt hierdoor soms
tot problemen: te weinig acceptatie, moeizame contributiebetaling, het slecht nakomen van afspraken, weinig betrokkenheid van de ouders. In het land van
herkomst zijn allochtonen niet gewend te betalen voor sport- en recreatieactiviteiten. Daardoor blijkt het regelmatig afdragen van contributie aan een
(sport)vereniging in de praktijk problemen op te leveren.
Met name Turken en Marokkanen zijn van oorsprong gewend veel tijd buiten door
te brengen Het openbaar groen op verschillende niveaus (buurt en wijk, park en
omgeving) wordt door allochtonen intensief gebruikt. Activiteiten die er plaatsvinden zijn: picknicken, praten en sportactiviteiten, vooral voetbal.
Sport wordt veelal aangewezen als hèt middel om integratie tussen de diverse culturen te bevorderen. Gebleken is dat de eerste generatie de meeste moeite heeft om
de weg naar de sportvereniging te vinden. Om de sportparticipatie en integratie bij
de eerste generatie allochtonen te bevorderen is het van belang dat zij in eigen kring
een voldoende sterke identiteit kunnen opbouwen, zodat de overgang naar de aanvankelijk als onvriendelijk ervaren omgeving van een autochtone sportvereniging
geleidelijk kan verlopen.
4.2.4

SOCIAAL-ECONOMISCH ZWAKKEREN

In totaal heeft 2,2 procent van de bevolking in Maassluis in 2001 recht op een uitkering. Het aandeel niet-Nederlanders binnen het Maassluis bijstandsbestand
bedraagt 29%. Er zijn meer mannen dan vrouwen, die een uitkering ontvangen. In
de laatste jaren is een dalende trend in het aantal uitkeringsgerechtigden waar te
nemen. Mensen met een laag inkomen als gevolg van werkloosheid bijvoorbeeld,
worden gerekend tot de groep sociaal-economisch zwakkeren.
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Onderzoek heeft uitgewezen, dat mensen in de lage inkomensgroepen en achterstandssituaties ook een achterstand op andere bevolkingsgroepen hebben met
betrekking tot gezondheid. De gezondheid neemt stelselmatig af naarmate het opleidings-, beroeps- of inkomensniveau lager is. Veel gezondheidsproblemen komen
bij groepen met een lage opleiding ongeveer tweemaal zo vaak voor. De combinatie
van een relatief slechte gezondheid, minder kans op werk en een laag inkomensniveau vormt een risico op sociaal isolement.
Sport heeft bij de groep sociaal-economisch zwakkeren weinig tot geen prioriteit,
omdat er gewoonweg de financiële middelen niet voor zijn.
4.3

Breedtesportprojecten

Het doel van breedtesport is om meer mensen aan het sporten te krijgen, echter niet
langer geredeneerd vanuit het gemeentelijke aanbod van accommodaties en velden,
maar vanuit de mensen zelf. Van belang hierbij is om doelgroepen in staat te stellen
om te gaan sporten. Factoren die een rol spelen zijn: toegankelijkheid (fysieke)/doorgankelijkheid, economische situatie, psychische toestand en voorlichting.
De verschillende thema’s en doelgroepen komen aan bod in de zeven geformuleerde projecten. In de volgende paragrafen wordt elk project behandeld.
Daarnaast beoogt de gemeente Maassluis de sport(verenigingen) te ondersteunen in
het nastreven van het maatschappelijk doel van de sport.
Om de diverse projecten te kunnen evalueren en het (breedte)sportbeleid aan te
scherpen is onderzoek naar de sport nodig.
4.3.1

BREEDTESPORT BEVORDERT DE GEZONDHEID

Doelstelling Het doel van projecten in dit kader is om de gezondheid van een
groot deel van de bevolking te bevorderen door hen in de gelegenheid
te stellen deel te nemen aan een aangepast sportaanbod in de wijk.
Met het bevorderen van de gezondheid wordt enerzijds bedoeld de
lichamelijke en geestelijke fitheid en conditie te verbeteren, anderzijds biedt bewegen aan de deelnemers de mogelijkheid om onder de
mensen te komen en een eventueel sociaal isolement te doorbreken.
Doelgroep

Er zijn twee groepen te onderscheiden die door middel van (meer)
bewegen de gezondheid kunnen bevorderen, het zijn gehandicapten,
chronisch zieken en ouderen (lees: mensen met een bewegings- of
inspanningsbeperking) en allochtonen.

Waar

Bij het nemen van een beslissing hebben georganiseerde activiteiten
in de Burgemeesterswijk of in de wijk Sluispolder prioriteit, omdat in
deze wijken de meeste mensen met een bewegings- of inspanningsbeperking wonen.

Wanneer

Op basis van prioriteiten is in de breedtesportaanvraag het volgende
voorgesteld qua planning:
2002 t/m 2004: gehandicapten, chronisch zieken en ouderen
2004 t/m 2005: allochtonen
2005 t/m 2007: sociaal economisch zwakkeren
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Projecten

De acties, die in het kader van de doelstelling “Breedtesport bevordert de gezondheid” ondernomen kunnen worden, liggen op de
volgende terreinen:
1. Informatie over (georganiseerd en ongeorganiseerd) aanbod verbeteren, bijvoorbeeld door voorlichting en het (gericht verspreid)
uitgeven van een brochure of folder.
2. Toegankelijkheid van sportvoorzieningen verbeteren, door middel
van bouwkundige aanpassingen aan gemeentelijke sportvoorzieningen (volgens normen gehandicaptenvoorzieningen in
Handboek sportaccommodaties NOC*NSF).
3. Korting verlenen op lidmaatschappen bij sportverenigingen voor
sociaal-economisch zwakkeren (uitbreiding regels m.b.t. bijzondere bijstand en voorlichting).
4. Subsidies10 verlenen aan particuliere initiatieven (o.a. sportverenigingen) op dit gebied. Hierbij kan ook gedacht voor aan het
introduceren van een gemeentelijke sportverzekering voor oudere
of gehandicapte sporters. Uit de praktijk blijkt namelijk dat sportverenigingen ouderen weigeren, omdat de risico’s te groot zouden
zijn.
5. Eventuele ontbrekende, maar gewenste activiteiten zelf opzetten
en uitvoeren11. Bijvoorbeeld het opzetten van een fittest (zie
GALMproject) met daaraan gekoppeld een sport- en bewegingsadvies.

GALMproject
Het GALMproject is een beproefd instrument van een sportstimuleringsproject voor 55 plussers
(Groninger Actief Leven Model). Huis-aan-huis worden per wijk alle senioren persoonlijk benaderd. De niet sportief actieve ouderen worden uitgenodigd voor een speciale fittest. Daarna volgt
een bewegingsprogramma, bestaande uit 12 oriënterende lessen en 30 lessen met gevarieerde
sport en spelactiviteiten. Hierna volgt weer een fittest. Tot slot wordt geprobeerd de deelnemers
onder te brengen bij de lokale aanbieders van bewegingsactiviteiten (o.a. sportverenigingen). Dit
project biedt een vraaggericht aanbod met persoonlijk contact en geeft deelnemers gelegenheid
elkaar tijdens en na de activiteit te ontmoeten met als doel te komen tot gedragsverandering bij
ouderen (meer bewegen).

Beweging in georganiseerd verband
Sporten in georganiseerd verband biedt aan deze doelgroep houvast bij het handhaven van een gezonde leefstijl. In het algemeen is bij sporten in georganiseerd
verband sprake van een zekere regelmaat (trainingen, wedstrijden) en verplichting.
Omdat het veelal in groepsverband plaatsvindt, is het gezellig en daardoor makkelijk vol te houden. Daarnaast zijn er natuurlijk andere voordelen als het bevorderen
van teamgeest en sociale integratie.
In de werkgroep breedtesport is gebleken dat bij een groot deel van de bevolking
het aanbod niet goed bekend is. Een eenvoudige oplossing van dit probleem is te
zorgen voor uitgebreide(re) informatie over bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

10

Criteria waaraan projecten dienen te voldoen moeten nog opgesteld worden.
Het wordt aanbevolen te onderzoeken wat de collectieve vervoersmogelijkheden van en naar een
sportactiviteit zijn, zeker als het meerdere mensen betreft.
11
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Beweging in ongeorganiseerd verband
Veelal wordt voorbij gegaan aan de overige manieren om aan voldoende (denk aan
de Nederlandse Norm Gezond Bewegen) beweging te komen. Andere gezonde alledaagse bewegingsvormen zijn bijvoorbeeld dansen, tuinieren, wandelen, woon-werk
fietsen en het nemen van de trap in plaats van de lift. Ook ochtendgym via radio of
tv horen in deze rij thuis.
4.3.2

BREEDTESPORT BEVORDERT DE SOCIALE INTEGRATIE

Doelstelling Doel van projecten in dit kader is om de sociale integratie van alle
bewoners van Maassluis via wijkgerichte sportieve/recreatieve activiteiten, culturele en financiële drempels te verlagen.
Voor Maassluis is sport in de wijk een hulpmiddel om inwoners met
elkaar in contact te brengen. De leefbaarheid van de wijken zal verbeteren door middel van sport. De basis voor samenleven in een wijk
is vergelijkbaar met die in de sportwereld: respect, verantwoordelijkheid, gelijkheid van kansen en omgaan met regels, oftewel fair play.
Volgens dit principe wordt sport en spel in de wijk geï ntroduceerd
door en voor de bewoners.
Een kant-en-klaar projectplan (Buurt-Sport-Spelen) zal worden aangepast aan de Maassluise situatie. Met behulp van het project BuurtSport-Spelen verbetert de saamhorigheid in de wijken en vermindert
de overlast.
Doelgroep

Alle inwoners van 3 achterstandswijken.

Waar

Nader te bepalen (3 achterstandswijken).

Wanneer

In de breedtesportaanvraag wordt voorgesteld om in drie opeenvolgende jaren (2004 t/m 2006) dit project, met de zomer als
‘hoogtepunt’, te laten lopen (zomer 2004, zomer 2005 en zomer
2006).

Projecten

De acties, die in het kader van de doelstelling “Breedtesport bevordert de sociale integratie” ondernomen kunnen worden, liggen op de
volgende terreinen:
1. Introduceren van de Buurt-Sport-Spelen
2. Stimuleren van sport en recreatie-activiteiten in de buurt

4.3.3

BREEDTESPORT T.B.V. VORMING EN ONTWIKKELING

Doelstelling Doel van projecten in dit kader is schoolgaande kinderen en jongeren
zoveel mogelijk en laagdrempelig kennis te laten maken met sport en
sportverenigingen, zodat zij een bewuste keuze maken voor een sport
op lange termijn.
De aanleiding voor dit project is ingegeven door problemen als vermeende bewegingsarmoede onder jongeren, teruglopende aantallen
jeugdleden bij sportverenigingen, verlies van normen en waarden bij
12

Het basisonderwijs is zodanig ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces
doorlopen, waarbij het onderwijs zich in elk geval - mede - richt op lichamelijke vaardigheden. De
ruimte voor bewegingsonderwijs beperkt zich derhalve tot 2 x drie kwartier gymles of teamsport en
in groep 5 een zwemles.
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Doelgroep

jongeren in de samenleving, de ongezonde(re) leefstijl van jongeren
en de onder druk staande kwaliteit van het bewegingsonderwijs12.
(Schoolgaande) jeugd van 6 tot en met 23 jaar.

Waar

Bij scholen en sportverenigingen.

Wanneer

In de breedtesportaanvraag wordt voorgesteld om projecten in het
kader van vorming en ontwikkeling van 2005 t/m 2007 te starten.

Projecten

De acties, die in het kader van de doelstelling “Breedtesport t.b.v.
vorming en ontwikkeling” ondernomen kunnen worden, liggen op de
volgende terreinen:
1. Sportoriëntatie en -keuze (primair onderwijs).
2. Bewegingsonderwijs stimuleren door introductie project Kies voor
Hart en Sport (8-13 jaar).
3. Bewegingsonderwijs stimuleren door introductie Fit&Fun project
(13-15 jaar).
4. Introduceren van een sportkaart (v.a. voortgezet onderwijs).

Sportoriëntatie en -keuze
Sportoriëntatie en -keuze betreft activiteiten om jongens en meisjes in het primair onderwijs
bewust te maken welke sport het beste bij hen past. Dit gebeurt tijdens of in plaats van de lessen licham elijke opvoeding, als naschoolse sportactiviteit, via de georganiseerde sport of als
buurtactiviteit. Na een introductiecursus van een sport (naar keuze) op lokatie kunnen kinderen
lid worden van een sportvereniging.
Kies voor Hart en Sport
Kies voor Hart en Sport is een lesprogramma dat kinderen van groep 6, 7 en 8 laat kennismaken
met een sport die bij ze past. Het project biedt kinderen theoretische kennis over zaken als lichamelijke conditie en de voordelen van bewegen. Het project leidt ze stap voor stap naar de
praktijk van verschillende sporten en andere vormen van bewegen. De kinderen worden zich
daardoor bewust van de voor- en nadelen van uiteenlopende sporten om een betere keuze te
maken.
Fit&Fun
Fit&Fun is een programma voor scholieren (13-15 jaar) waarbij een aantal leerlingen van een
school een team vormt dat luistert naar de sportieve wensen van medeleerlingen. In overleg met
de docent lichamelijke opvoeding zet het team de wensen om in activiteiten en legt contacten
met sportverenigingen in de buurt voor kennismakingslessen of demonstraties. Het programma
bestaat verder uit een test- en spelcircuit op m uziek voor de gymles, een aantal lessen bewegen
en gezondheid voor het vak biologie/verzorging en een leerlingenwerkboekje waarmee jongeren
onder meer kunnen uitvinden welke sport bij hen past.
Easy Sport Card
Deze sportkaart Is door de gemeente Weert ontwikkeld. Jongeren kunnen een sportkaart aanschaffen, waarmee een jaar lang gratis of tegen gereduceerd tarief kan worden gesport.
Jongeren worden hierdoor gestimuleerd meer te bewegen en te sporten. Er wordt kennis g emaakt met allerlei takken van sport en een eventueel lidmaatschap van een sportvereniging is
niet uitgesloten. In dit project wordt nauw samengewerkt met sportverenigingen.
4.3.4

VERENIGINGSONDERSTEUNING

Doelstelling Doel van dit project is om de sportinfrastructuur in Maassluis te verbeteren, met aandacht voor de georganiseerde sportverenigingen
zodat zij (nog beter) in staat zijn om breedtesport in goede banen te
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leiden.
De meeste sportverenigingen in Maassluis hebben te kampen met een
chronisch tekort aan vrijwilligers, zowel bij het vervullen van bestuurlijke functies als bij uitvoerende werkzaamheden. Het is van
belang om sportverenigingen te ondersteunen omdat zij een maatschappelijke rol hebben te vervullen. Verenigingen vormen de basis
voor de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid. Het gedeeltelijk overdragen van maatschappelijke verantwoordelijkheden aan
verenigingen verplicht de gemeente zorg te dragen dat sportverenigingen over voldoende deskundigheid beschikken en hiervoor
begeleiding aan te bieden. Voor de breedtesport is het nodig traditionele sportverenigingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar een
moderne, dienstverlenende en professionele instelling.
Op basis van onderzoek en ervaring blijkt dat de gewenste vorm van
verenigingsondersteuning is gericht op deskundigheidsbevordering,
advisering omtrent kadervorming, hulp bij beleidsontwikkeling en
financieel- administratieve ondersteuning. Tevens is het voor de uitvoering van een effectief gemeentelijk sportbeleid van belang dat
sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeente met elkaar samenwerken.
Dit zal o.a. worden vormgegeven in een workshop-achtige formule,
in de vorm van thema-avonden. Het is ook mogelijk dat een ‘verenigingsondersteuner’ aan wordt gesteld. Deze persoon is dan tijdelijk
werkzaam voor meerdere verenigingen.
Om verenigingen te stimuleren gebruik te maken van dit aanbod kan
na deelname een certificaat of een subsidie worden verleend.
Doelgroep

Alle sportverenigingen in Maassluis.

Waar

De plaats van handelen (workshop) moet op een nog nader te bepalen (aantrekkelijke) locatie zijn.

Wanneer

Voorgesteld wordt om de workshops twee keer per jaar te laten
plaatsvinden, gedurende de jaren 2002 t/m 2004.

Projecten

De acties, die in het kader van “Verenigingsondersteuning” ondernomen kunnen worden, liggen op de volgende terreinen:
1. Workshop Financiën
2. Workshop Beleid
3. Workshop Vrijwilligers13
4. Verenigingsondersteuner voor aantal uur

Workshop Financiën
Voor de verenigingen van belang is: “Hoe komen we aan middelen?” en “Hoe moet
de verhouding zijn tussen de verschillende geldstromen?”. Verenigingen hebben te
maken met geld van (1) leden, via (2) sponsoring en (3) subsidie. Als het grootste
deel binnenkomt via sponsoring, dan loopt (het voortbestaan van) de vereniging
veel (onnodig) risico.
13

In het kader van verenigingsondersteuning zou extra aandacht besteed kunnen worden aan het
werven van allochtone leden en kader.
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Ook van belang is voor verenigingen hoe zij een financieel beleid moeten voeren.
Workshop Beleid
Van belang voor verenigingen is om een meerjarenplan te hebben, een visie waarin
is omschreven waar de vereniging naar toe gaat in de toekomst. Of de vereniging
een beleidsplan heeft en er naar handelt, hangt voor een groot deel samen met de
kwaliteit van het bestuur van de vereniging. Uit de Verenigings Profiel Analyses
(MSR) blijkt dat slechts 1 van de 7 sportverenigingen in Maassluis een beleidsplan
heeft.
Als een vereniging nog niet werkt met een beleidsplan, is het van belang dat er eerst
draagvlak wordt gecreëerd bij de leden. De toekomst van de vereniging gaat namelijk niet alleen het bestuur aan.
Workshop Vrijwilligers
Veel sportverenigingen geven aan dat het werven van vrijwilligers in de afgelopen
vijf jaar moeilijker is geworden. De verenigingen ervaren bij hun leden een afname
van de betrokkenheid. Daarnaast is een verschuiving merkbaar van de aard van het
vrijwilligerswerk: vrijwilligers willen geen langdurige verbintenissen meer, maar
kortlopende verplichtingen. Een groot deel van de verenigingen lijkt nog onvoldoende bij machte hierop in te spelen, maar het besef groeit dat de betrokkenheid
en inzet van vrijwilligers goed moet worden georganiseerd.
Sporters zijn doeners en geen denkers. Maar een vereniging heeft ook behoefte aan
denkers. De sportvereniging is altijd op zoek naar denkers èn doeners onder haar
vrijwilligers.
Eigen bijdrage
Het budget voor verenigingsondersteuning bedraagt €3.000,- per jaar (in totaal drie
jaar). Van de vereniging wordt een eigen bijdrage verwacht voor de workshops verenigingsondersteuning.
4.3.5

SPORTCOÖRDINATOR

Doelstelling Met het spreiden van verschillende werkzaamheden in de gemeentelijke organisatie en het op afstand zetten van de Maassluise Sport- en
Recreatieraad is de ambtelijke ondersteuning naar sportverenigingen
of individuele burgers toe beperkt. In Maassluis komen we tot de
conclusie dat weliswaar het gemeentelijke voorzieningenaanbod op
peil is, maar dat daarmee de kwaliteit van het sport (aanbod) nog niet
is gegarandeerd. Voor de gemeentelijke ondersteuning van de diverse
breedtesport-initiatieven is een verbetering van de gemeentelijke
dienstverlening essentieel. Daarom wordt een sportcoördinator aangesteld.
Doelgroep

Alle inwoners van Maassluis

Waar

Nader te bepalen, bijvoorbeeld te werk stellen bij het sportservicepunt

Wanneer

2002 t/m 2006
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Projecten

De actie, die in het kader hiervan ondernomen kan worden, ligt op
het volgende terrein:
1. Aanstellen van een projectcoördinator voor 16 uur per week.

Functie-omschrijving
Een eerste aanzet voor de functie-omschrijving van sportcoördinator. De taken van
de sportcoördinator liggen vooral op de volgende terreinen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ontwikkelen van een gezonde infrastructuur door het stimuleren, adviseren en ondersteunen
van het maatschappelijk en bestuurlijk initiatief (organisaties en verenigingen);
vertalen van het vastgestelde beleid ten behoeve van de implementatie in concrete plannen,
acties en projecten;
begeleiden van de implementatie van het vastgestelde beleid;
stimuleren en activeren van instellingen als ook het vormen van zelforganisaties;
evalueren van het uitgevoerde beleid ten aanzien van vastgestelde uitgangspunten;
organiseren van specifieke (verenigings)cursussen;
bewaken van de kwaliteit;
zorgen voor de overdracht en verzelfstandiging van geslaagde, experimentele activiteiten;
signaleren van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld;
verder is het een primaire taak om contacten te onderhouden met het onderwijs, sociaalcultureel werk, sportverenigingen en dergelijke met als doel om deze instanties nader met
elkaar in contact te brengen.

In dit kader zal de Maassluise Sport- en Recreatieraad tezamen met een aan te stellen sportcoördinator een grote rol (kunnen) spelen.
Een sportcoördinator zal zich circa 16 uur per week hiervoor inzetten. Deze persoon heeft een aanjaagfunctie. Minimaal MBO of HBO-niveau. Salarisniveau circa
€2.250,- per maand bij volledige werkweek.
4.3.6

SPORTSERVICEPUNT

Doelstelling In de sport zijn snelle veranderingen waarneembaar en daardoor
wordt een betere dienstverlening voor sportverenigingen en burgers
noodzakelijk. De gemeente haakt in op de behoefte aan verenigingsondersteuning door naast een sportcoördinator een sportservicepunt
te realiseren, dat is een centraal punt waar verenigingen, organisaties,
bedrijven, maar ook individuele burgers terecht kunnen met uiteenlopende vragen over sport.
Het instellen van een sportservicepunt beoogt drempelverlagend te
werken voor de buitenwacht. Dit project draagt bij aan het bevorderen van de openheid van de gemeentelijke organisatie. Het
sportservicepunt schept bijvoorbeeld duidelijkheid ‘wie’ voor ‘welke
vraag’ benaderd moet worden.
De MSR en het sportservicepunt zijn samenwerkingspartners, de
vorm dient nog nader uitgewerkt te worden. Van belang voor het
sportservicepunt is een vast aanspreekpunt, maar bij voorkeur niet in
één persoon verenigd, er daarvoor moet er sprake zijn van een volledige overdracht van kennis.
Doelgroep

Het uitgangspunt is dat iedereen met een vraag over sport en bewegen bij het sportservicepunt terecht kan.
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Waar

Het sportservicepunt kan het beste aansluiten bij bestaande ‘informatiepunten’ zoals de bibliotheek, daardoor wordt de dienstverlening
toegankelijker en completer.
Bij de vormgeving van het sportservicepunt kan ook gedacht worden
aan een virtueel loket, gebruikmakend van moderne communicatietechnieken als internet.

Wanneer

2002 t/m 2006

Projecten

De actie, die in het kader hiervan ondernomen kan worden, ligt op
het volgende terrein:
1. Realiseren van een sportservicepunt.

Voorwaarden waaraan het sportservicepunt moet voldoen (na brainstorm met MSR
projectgroep):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

concentratie van informatie
actieve rol, van achter het loket vandaan
(pro-actief)
klantvriendelijk
laagdrempelig
onafhankelijk
toegankelijk, ook qua tijd, bijvoorbeeld
open in de avonduren
gratis, maar eventueel bepaalde diensten tegen kostprijs
snelle service, adequate dienstverlening
vertrouwelijke omgang met informatie
van sportverenigingen
informeren over ontwikkelingen
intermediaire rol tussen sportbonden en
verenigingen

4.3.7

•
•

•
•
•

kenniscentrum
heeft een regelfunctie
zoekt antwoorden op vragen
informatie over wet- en regelgeving
kennisbank om te kunnen raadplegen
tijdschriftenbeheer, die opgevraagd
kunnen worden
als soort backoffice fungeren
voortgangsbewaking, volgen van de
vraag, ervoor zorgen dat het voor elkaar
komt
goede registratie
helpdesk voor alles wat met sport te
maken heeft
loket moet meerwaarde hebben en
geen extra tussenlaag creëren

ONDERZOEK NAAR DE SPORT

Doelstelling Inzicht verkrijgen in ontwikkelingen van de sportparticipatie, de
sport- en recreatiebehoefte en het monitoren van breedtesportprojecten.
Doelgroep

niet van toepassing

Waar

niet van toepassing

Wanneer

2002 t/m 2007

Projecten

De acties, die in het kader van de doelstelling “Onderzoek naar de
Sport” ondernomen kunnen worden, liggen op de volgende terreinen:
1. Een grootschalig sportparticipatie -en behoeftenonderzoek onder
de Maassluise bevolking uitvoeren met extra aandacht voor jongeren en allochtonen. Met de gegevens, verkregen via het
participatie-onderzoek, kan worden nagegaan welk effect de geï nitieerde projecten hebben op de sportparticipatie (uitvoeren in
2002, 2004 en 2006).
2. In kaart brengen van alle recreatieve voorzieningen en infrastruc-
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tuur in Maassluis en omgeving. Naast de sportbeoefening in georganiseerd verband, trekken veel mensen er in hun vrijetijd op uit.
We weten te weinig welke recreatieve functie de stad en haar omgeving vervult voor de Maassluise bevolking. Bovendien is het
voor beleidsontwikkeling van belang om te weten welke wensen
er zijn bij het aanbrengen van een recreatieve structuur (uitvoeren
in 2003, 2005 en 2007).
3. Door middel van nulmetingen en tussentijdse rapportages wordt
inzichtelijk gemaakt welke breedtesportprojecten bijsturing nodig
hebben en welke projecten in aanmerking komen voor continuering en deel uit moeten gaan maken van structureel beleid.
De aanleiding voor monitoring van alle breedtesportprojecten is
om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen welke projecten
na afloop van de looptijd gecontinueerd zullen worden. Bovendien
is het een voorwaarde voor het verkrijgen van een rijkssubsidie
dat de voortgang en de resultaten van de projecten meetbaar zijn.
Om dit te bewerkstelligen is monitoring vereist (uitvoeren in 2002
t/m 2007).
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5. Conclusies en voorstellen
5.1

Conclusies

De drie eerder geformuleerde thema’s: sport in de wijk, schoolsport en sport
voor ouderen zijn verwerkt in de nota “Maassluis: sportieve stad aan de waterweg”.
• De doelgroepen jongeren, ouderen, gehandicapten, allochtonen en sociaaleconomisch zwakkeren staan centraal in het breedtesportbeleid van Maassluis.
• Bij de formulering van de breedtesportdoelstellingen zijn vijf onderwerpen als
uitgangspunten te gehanteerd: gezondheid, sociale integratie, recreatie, vorming
en ontwikkeling en achterstanden in sportparticipatie.
• De doelstellingen voor breedtesportbeleid kunnen grotendeels gerealiseerd worden met hieronder opgesomde breedtesportprojecten.
• Vooruitlopend op het raadsbesluit is de aanvraag voor een uitkering vanwege de
breedtesportimpuls reeds bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport ingediend en grotendeels gehonoreerd (bijdrage ministerie €178.999,-)
•

5.2

Breedtesportprojecten

Project
Breedtesport bevordert de
gezondheid

Project
Breedtesport bevordert de
sociale integratie

doelgroep
looptijd
gehandicapten, chronisch zieken
en ouderen (mensen met bewegings - of inspanningsbeperking)
2002
2003
2004
2005
2006
2007

kosten

doelgroep
Alle inwoners van 3 achterstandswijken.

kosten

looptijd

2004
2005
2006

Project
Breedtesport t.b.v. vorming en
ontwikkeling

doelgroep
(schoolgaande) jeugd van 6 tot
24 jaar

looptijd

2005
2006
2007

Project
Verenigingsondersteuning

doelgroep
sportverenigingen

looptijd
2002
2003
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34.000
36.100
35.550
16.250
8.950
2.650
133.500

9.333
9.333
9.334
28.000
kosten

16.417
16.417
16.416
49.250
kosten
12.665
12.666

2004

Project
Sportcoördinator

doelgroep
algemeen

looptijd
2002
2003
2004
2005
2006

Project
Sportservicepunt

doelgroep
algemeen

looptijd
2002
2003
2004
2005
2006

Project
Onderzoek naar de sport

doelgroep
niet van toepassing

looptijd
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Totale kosten

12.668
37.999

kosten
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
€90.000
kosten
16.500
16.500
4.833
4.833
4.833
€47.499
kosten
21.000
8.500
10.750
8.000
8.000
8.000
64.250
€450.499

In bijlage D is een gespecificeerde begroting van de breedtesportprojecten per jaar
opgenomen.
5.3

Beleidsvoornemens Breedtesport 2002-2006

1. Een integraal sportbeleid ontwikkelen dat streeft naar een grotere benutting van
de maatschappelijke betekenis van sport: bij de aanpak van achterstandswijken;
gebruiken om werk te creëren; de openbare ruimten sportvriendelijker aan te leggen; en sport betrekken bij een integrale aanpak van overlast en criminaliteit.
2. Om dit te verwezenlijken moet het sportinclusief denken bij alle beleidssectoren
worden bevorderd.
3. Het beleidsproces wordt niet alleen meer op het gemeentehuis uitgedacht en
geï mplementeerd, maar komt tot stand als resultaat van een participatief, interactief beleidsproces, waarin sportaanbieders en vertegenwoordigers van
andersoortige organisaties een inbreng hebben.
4. Getracht zal worden de door de gemeente georganiseerde activiteiten, zoals
sportinstuiven, over te hevelen naar het particulier initiatief.
5. Het verenigingskader dient te worden (bij)geschoold, in het begeleiden van deelnemers uit de doelgroepen.
6. De gemeente zal, waar mogelijk en gewenst, samenwerking/fusies tussen sportverenigingen stimuleren en ondersteunen door voorlichting, bemiddeling en in
het uiterste geval, indien noodzakelijk, een eventuele financiële ondersteuning.
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7. Stimulering van samenwerking tussen verenigingen en commerciële aanbieders.
8. Het organiseren van sportconferenties over een bepaald actueel thema.
9. Het aandringen bij schoolbesturen om het bewegingsonderwijs te stimuleren.
10.Onderzoek doen naar de mogelijkheid van het samenwerken van scholen en
georganiseerde sportverenigingen tot gezamenlijke naschoolse activiteiten en de
financiële consequenties hiervan.
11.Bezien zal worden of er een aparte sportstimuleringssubsidie ingevoerd kan worden.
12.De mogelijkheid onderzoeken tot het verhogen van de subsidie voor mindervaliden.
13.De jeugdsportsubsidie mag niet verder verlaagd worden.
14.Het bevorderen van recreatiemogelijkheden, zo dicht mogelijk bij huis.
15.Samenwerking met MSR als adviesraad versterken.
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A. Evaluatie beleidsvoornemens 1998-2002

In de nota Maassluis: Sport in Beeld, die in 1998 verscheen, werd een aantal beleidsvoornemens geschetst. In deze paragraaf wordt duidelijk welke
beleidsvoornemens reeds ten uitvoer zijn gebracht en voor welke in de toekomst
(nog) aandacht moet zijn. Een evaluatie van het huidige beleid is nodig om beleidsdoelstellingen en voornemens bij te kunnen stellen en eventueel uit te breiden.
A.1

ALGEMEEN SPORTBELEID

De beleidsvoornemens van het algemeen sportbeleid zijn in grote lijnen reeds uitgevoerd. Een aantal daarvan wordt aangehouden en betrokken bij de uitwerking
van de breedtesportnota, een aantal is meer accommodatiebeleid, ruimtelijke ordening of wijkbeheerbeleid.
1. Een integraal sportbeleid ontwikkelen dat streeft naar een grotere benutting van de
maatschappelijke betekenis van sport: bij de aanpak van achterstandswijken; gebruiken om
werk te creëren; de openbare ruimten sportvriendelijker aan te leggen; en sport betrekken bij
een integrale aanpak van overlast en criminaliteit.
Werkgelegenheid
In het kader van de In- en Doorstroombanen-(ID) regeling zijn vier sportassistenten aangesteld, die zich bezighouden met het onderhoud van de gebouwen
van sportverenigingen. De sportverenigingen zijn zeer tevreden met deze regeling, omdat het voor een deel het kaderprobleem oplost.
Sportvriendelijker
In 2001 heeft een toegankelijkheidsonderzoek plaatsgevonden, waaruit blijkt dat
een aantal gemeentelijke sportaccommodaties nog niet volledig toegankelijk zijn
voor gehandicapten. De sporthallen zijn redelijk tot goed toegankelijk, de sportvelden en banen zijn goed. De Wethouder Smithal is redelijk tot goed bereikbaar
voor rolstoelen Om veiligheidsredenen zijn de grote deuren, behalve bij sportwedstrijden of evenementen gesloten. Dan dient men gebruik te maken van
andere (kleinere) deuren. Op dit moment geeft dit geen (grote) problemen;
d.w.z. geeft geen belemmering voor de gehandicapte sporter. De toegang zou
wel iets ruimer mogen zijn en er moet altijd iemand de deur voor ze open doen
(begeleider).
Voor ouderen is bij de lokatie Haydnlaan ruimte vrijgemaakt om stoelen op te
bergen, opdat zij aangepast (met stoel) kunnen sporten. In 2001 is aan basketbalvereniging Green Eagles de mogelijkheid geboden om een eigen clubgebouw
te plaatsen bovenop de sportaccommodatie aan de Haydnlaan.
Integrale aanpak
Bij jongerencentrum de Toevlught (uitvoering in handen van de stichting stedelijk jongerenwerk Maassluis, hierna te noemen SSJ-M) wordt sport ingezet om de
jeugd bezig en daarmee van de straat te houden om zodoende de overlast en criminaliteit van jongeren te beperken. Het jeugd- en buurtwerk van de SSJ-M
heeft bovendien als doel om door middel van de sport jongeren uit verschillende
culturen bij elkaar te brengen. De recentelijk opgerichte stichting Ummah Wahida (Marokkaanse zelforganisatie) heeft in haar activiteiten sport als onderdeel
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opgenomen om de maatschappelijke positie van jongeren te versterken en hen
de gelegenheid te bieden zichzelf te ontplooien.
Veiligheid
Om de veiligheid ‘s avonds te vergroten, is bij de gymzalen van het Maascollege
door de schooldirectie meer verlichting geplaatst. Rondom de gymzaal Margriet
was langere tijd de straatverlichting defect, waardoor het aardedonker was. Dit is
door openbare werken opgelost. Met de beheerders van de sportaccommodaties
is afgesproken dat dagelijks ook op onveilige situaties rondom de sportaccommodaties wordt gelet.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
2. Om dit te verwezenlijken moet het sportinclusief denken bij alle beleidssectoren worden bevorderd.
Een aparte afdeling sport is er niet meer. De spreiding van medewerkers heeft
geresulteerd in de totstandkoming van integraal ‘sportinclusief’ werken op verschillende afdelingen. Momenteel werken er bij de sector welzijn een
beleidsmedewerker (sport)accommodaties, een beleidsmedewerker sport en recreatie en een medewerker sportaccommodaties (beheer, verhuur, financiële
administratie). Bij de sector ruimtelijke ordening en milieu zijn medewerkers van
groenvoorziening, vergunningen, bouw -en woningtoezicht zijdelings betrokken
bij de sport in Maassluis. Naast de veranderde gemeentelijke organisatie is de
Maassluise Sport -en Recreatieraad (MSR) nieuwe vorm actief, waarbij ambtelijke ondersteuning is geregeld. De MSR heeft o.a. als taak het relatiebeheer
richting sportverenigingen en richting gemeente(raad).
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
3. Het beleidsproces wordt niet alleen meer op het gemeentehuis uitgedacht en geï mplementeerd,
maar komt tot stand als resultaat van een participatief, interactief beleidsproces, waarin
sportaanbieders en vertegenwoordigers van andersoortige organisaties een inbreng hebben.
Bij de voorbereiding van deze breedtesportnota is het werkveld geï nformeerd
en geraadpleegd. In januari 2001 is daartoe een brainstormavond georganiseerd.
Daarnaast is er op regelmatige basis overleg met vertegenwoordigers uit de
Maassluise Sport- en Recreatieraad over breedtesport. Verder is er (sporadisch)
contact met de sportverenigingen en potentiële uitvoerders van het Maassluise
sportbeleid.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
4. In de eerste helft van 1999 wordt een sportconferentie georganiseerd om een begin te maken
met het interactief denken en werken voor en door de sport.
Er heeft geen sportconferentie plaatsgevonden in 1999, maar er is toen wel een
begin gemaakt met bijeenkomsten ten behoeve van de breedtesport en is er interactief met de doelgroepen gediscussieerd.
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ACTIE: geen, niet langer relevant,
afvoeren van de lijst
A.2

BELEID MET BETREKKING TOT DE BUITENSPORT

De uitwerking van de beleidsvoornemens op het terrein van de buitensport evenals
de binnensport verloopt volgens planning. Hoe het in de toekomst zal vergaan met
de tennishal is momenteel onbekend, een nog uit te vaardigen onderzoeksopdracht
naar de exploitatie van sportaccommodaties in het algemeen zal meer duidelijkheid
hierover verschaffen.
In bijlage B wordt een overzicht gegeven van de extra middelen voor de sport.
1. Het beleid zal gericht blijven op het instandhouden van de huidige voorzieningen.

De verenigingen die gehuisvest waren aan de Merellaan, te weten jeu de boules
vereniging Allez Tirer, wandelsportvereniging VTM en atletiekvereniging AV
Waterweg, gaan in 2001/2002 gezamenlijke nieuwbouw realiseren aan de Albert
Schweitzerdreef in de Steendijkpolder. De oude accommodaties zijn ‘afgeschreven’ en zullen verdwijnen. Op deze ‘oude’ lokatie zal geen nieuwe
sportaccommodatie komen, omdat dit strijdig is met het bestemmingsplan.
Een lange tijd is sprake geweest van verkoop van de tennishal Op Dreef, maar
dit is door tegenvallende aanbiedingen tot nader orde uitgesteld. De buiten gelegen tennisbanen zullen aan tennisvereniging Evergreen in erfpacht worden
gegeven.
Qua aantal is het voorzieningenniveau gelijk gebleven.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is accommodatiebeleid
2. Sportveldencomplex Sluispolder-West: de financiële mogelijkheid bezien voor de aanleg van
een kunstgrasveld.
In 2000 is een kunstgrasveld aangelegd ten behoeve van korfbalvereniging CKC
Maassluis.
ACTIE: geen, beleidsvoornemen gerealiseerd,
afvoeren van de lijst
3. Sportcomplex Rozenlaan: bij renovatie van het 2e veld dit om te vormen tot een natuur/kunstgrasveld.
Voetbalvereniging Excelsior heeft de gemeente in 1999 verzocht om de te renoveren velden om te vormen in een zogenaamd WeTra-veld
(wedstrijd/trainingsveld) om het ruimteprobleem op te lossen. In 2000 wordt
besloten dat - in verband met de benodigde bespelingsfrequentie - een kunstgrasveld een betere oplossing is. De gemeente Maassluis heeft hiermee
ingestemd en de velden (1 WeTra, 1 kunstgras) zijn inmiddels gerealiseerd.
ACTIE: geen, beleidsvoornemen gerealiseerd,
afvoeren van de lijst

55

4. Sportveldencomplex Steendijkpolder: ruimtelijk rekening houden met de mogelijke uitbreiding
met een veld.
Momenteel is nog geen plaats gevonden voor de mogelijke uitbreiding. Het gebied wordt opnieuw ingericht in verband met de verplaatsing van de
Merellaanverenigingen naar de Albert Schweitzerdreef. Er wordt weliswaar rekening gehouden met de plannen voor uitbreiding, maar er ligt nog geen concreet
verzoek van de verenigingen.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is accommodatiebeleid (en ruimtelijke ordening)
5. Hockey- en tenniscomplex Steendijkpolder: rekening houden met het feit dat de vereniging op

termijn een 2e kunstgrasveld en een clubaccommodatie zal willen realiseren. Onderzoek doen
naar het mogelijke multifunctionele gebruik van het 3e veld.
Hockeyvereniging Evergreen is momenteel bezig met de uitvoering van de plannen voor een eigen clubaccommodatie, maar er ligt nog geen verzoek voor een
2 e kunstgrasveld. Evergreen heeft haar 3e veld afgestoten. Dit veld is inmiddels
voorzien van een verhard speelveld en heeft een wijkfunctie gekregen.
ACTIE: geen, beleidsvoornemen gerealiseerd,
afvoeren van de lijst
6. Merellaan: het creëren van een multifunctioneel gebouw(tje) elders of op dezelfde lokatie,
afhankelijk van de bestemming van deze lokatie.
De gemeenteraad heeft in september 2000 besloten dat de drie sportverenigingen die gehuisvest zijn aan de Merellaan worden verplaatst naar een lokatie aan
de Albert Schweitzerdreef. De sportverenigingen zijn momenteel bezig met de
laatste voorbereidingen van de gezamenlijke nieuwbouw. De oude lokatie heeft
geen sport of recreatiebestemming, maar heeft dit ook nooit gehad. Dit gebied
wordt meegenomen in de ontwikkelingen van de Burgemeesterswijk.
ACTIE: geen, beleidsvoornemen gerealiseerd,
afvoeren van de lijst

7. Onderzoek naar het multifunctionele gebruik van de sportvelden in het kader van sport in de
wijk, jeugd in beweging en als mogelijke oplossing voor het oneigenlijk gebruik van en vandalisme aan de velden.
Een onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
maar is accommodatiebeleid
(en wijkbeheerbeleid)
8. Het privatiseren van de gemeentelijke tennisbanen in de Steendijkpolder.
Eind 2001 is aan tennisvereniging Evergreen het voorstel gedaan om de buiten-
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banen middels een erfpachtconstructie aan hen over te dragen. Dit voorstel heeft
de vereniging afgeslagen en momenteel wordt aan een andere oplossing gewerkt.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is accommodatiebeleid
A.3

BELEID MET BETREKKING TOT DE BINNENSPORT

De uitwerking van de beleidsvoornemens op het terrein van de binnensport verloopt volgens planning.
1. De huidige voorzieningen in stand houden en deze ook kwalitatief op niveau houden.
Voorzieningen
De vraag naar binnensportaccommodaties is in 2000 licht teruggelopen. De
huidige capaciteit is dan ook toereikend. De voorzieningen worden in stand en
kwalitatief op goed niveau gehouden.
Beheer
Met de sporthalbeheerders zijn afspraken gemaakt om oneigenlijk gebruik van de
sportaccommodaties tegen te gaan. Het sleutelplan moet er voor zorgen dat er
niet teveel sleutels in omloop zijn en er ongelimiteerd en onbevoegd van kan
worden bijgemaakt. Elke sportaccommodatie heeft een moedersleutel, er is een
onderwijssleutel (scholen) en één voor derden (verenigingen). Daarnaast
controleren de sporthalbeheerders sinds 1999 na afloop van de huurperiode
(overdag en ‘s avonds) of de verlichting uit is voordat zij afsluiten.
In de overige gemeentelijke sportaccommodaties kunnen beheerders aanwezig
zijn, maar zij hebben daar geen vaste werkplek.
Service
De service naar de huurders (m.n. sportverenigingen) van de accommodaties is
enigszins verslechterd. Huurders moeten meer zelfwerkzaamheid tonen, het opzetten, afbreken en opruimen van materiaal moet de vereniging nu allemaal zelf
doen, waar voorheen een beheerder voor zorgde. Eén van de redenen hiervoor is
dat het aantal beheerders van 4 naar 3 is gegaan. Voorheen werd er veel door de
beheerders gedaan. Eén van de 4 beheerders is plaatsvervangend beheerder met
onderhoudstaken, die wordt ingezet bij allerhande zaken.
In beide sporthallen ligt een logboek in de lerarenkamer, waarin klachten kunnen
worden genoteerd. Deze worden wekelijks verzameld en zo nodig wordt actie
ondernomen. Het voordeel hiervan is dat gebruikers niet afhankelijk zijn van de
aanwezigheid van een beheerder. Nadeel is dat alleen scholen hiervan gebruik
kunnen maken en dat deze service alleen geldt voor de twee sporthallen.
Uitleen van sport- en spelmateriaal vindt plaats vanuit de Wethouder Smithal.
Daarvoor is ruimte gecreëerd. Bestellen van materiaal kan via email (stadhuis),
waarna een kopie naar de beheerders gaat. De reden voor verplaatsing van de
uitleen naar de sporthal is dat dit klantvriendelijker is dan de mensen te vragen
daarvoor speciaal naar het stadhuis te komen.
De overige, standaard aanwezige materialen worden jaarlijks gecontroleerd door
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de leverancier en tussentijds bijgehouden door de een beheerder. Bij meldingen
van leerkrachten of verenigingen wordt onmiddellijk actie ondernomen. Het eigen materiaal van de sportverenigingen is meestal achter slot en grendel
opgeborgen in een eigen kast.
Kwaliteit
De lokatie aan de Haydnlaan heeft een bewegingsmelder gekregen, zodat het
licht automatisch uitgaat als er geen bewegingsactiviteiten meer zijn.
Sinds 1999 hebben alle sporthalbeheerders een mobiele telefoon, waardoor zij te
allen tijde bereikbaar zijn voor calamiteiten in de sportaccommodaties. Ook zijn
de beheerders herkenbaar door hun uniforme dienstkleding.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is accommodatiebeleid
2. Het, zo mogelijk, privatiseren van de tennishal en indien dit niet mogelijk is, het verhuren

van het recht van exploitatie.
Via diverse media is de tennishal Op Dreef te koop aangeboden. Uiteindelijk
zijn twee aanbiedingen ontvangen, die substantieel lager lagen dan de minimum
verkoopprijs. Besloten is om niet tot verkoop over te gaan en de exploitatiemogelijkheden van deze voorzieningen aan een nadere studie te onderwerpen (door
MSR). De MSR heeft in februari 2001 onder andere geadviseerd om de exploitatie van het complex uit handen te geven aan derden, waarbij gedacht wordt aan
een professionele organisatie met ervaring op het gebied van sportaccommodatie. Bovendien adviseert de MSR de gemeente een onderzoek te laten doen naar
een transformatie van de huidige accommodatie tot een multifunctionele accommodatie. In het onderzoek naar de exploitatie van sportaccommodaties
wordt de tennishal meegenomen.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is accommodatiebeleid
3. Het geheel overnemen van een gemeentelijke accommodatie en/of de aanbouw van een clubhuisaccommodatie (indien het bestemmingsplan dit toestaat) door één of meerdere verenigingen
is in beginsel bespreekbaar.
Momenteel is korfbalvereniging CKC Maassluis samen met handbalvereniging
Unitas ’63 en scholengemeenschap Aquamarijn bezig plannen te formuleren
voor de bouw van een derde sporthal in het Wipperspark. Dit is een particulier
initiatief, dat directe gevolgen heeft voor de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties. Het status van het plan is onbekend, er is nog geen sprake van
een bouwplan, die bij de gemeente ter goedkeuring of financiering is ingediend.
Verder heeft de basketbalvereniging Green Eagles recentelijk een clubhuis bovenop de gymzaal aan de Haydnlaan gerealiseerd.
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ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is accommodatiebeleid
A.4

BELEID TEN OPZICHTE VAN SPORTSTIMULE RING

Met de sportstimulering gaat het goed, met name de triminstuiven zijn een groot
succes. Bij de triminstuiven is echter een bedreiging te constateren als het gaat om
de continuï teit van de begeleiding, organisatie en bij het kunnen claimen van ruimte.
1. Getracht zal worden de door de gemeente georganiseerde activiteiten, zoals sportinstuiven,
over te hevelen naar het particulier initiatief.
Voorheen waren er altijd maandag - en woensdagavond instuiven, maar één
avond heeft moeten wijken voor verenigingen. De activiteiten zijn in principe allen kostendekkend en bij voorkeur winstgevend om de benodigde materialen te
kunnen bekostigen.
Steeds meer mensen willen op individueel niveau een sport beoefenen. Men wil
steeds minder verplichtingen hebben richting sportvereniging en flexibel in tijd
kunnen zijn. Gecombineerd met de wens om de dekkingsgraad van de sporthallen Wethouder Smithal en de Olympiahal te verhogen zijn voor deze groter
wordende groep mensen de triminstuiven destijds opgezet. Het doel van deze
triminstuiven is om jong en oud naar eigen keuze, in ongeorganiseerd verband op
verantwoorde wijze te laten sporten.
Momenteel zijn er de volgende instuiven: avondinstuif, badmintoninstuif (voorheen huisvrouweninstuif), jeugdinstuif, aerobics/callanetics, countrylinedancing; 55+ sportief en dutch-tennis 55+. Het aantal deelnemers bedroeg
in 1996 11.346, in 1997 9.667, in 1998 9.834, in 1999 9.712 en in 2000 10.009.
De terugloop in 1997 qua aantal deelnemers is te wijten aan het wegvallen van
één activiteit. De toename in 2000 is te danken aan de uitbreiding van een extra
uur aan activiteiten (linedancing). In 2001 is er weer een extra uur bijgekomen.
Vanaf 2002 zou de mogelijkheid bezien moeten worden om triminstuiven in verenigingsvorm te gieten. Een eventueel verschil van tarief (ƒ80,- in plaats van de
nu gehanteerde ƒ50,-) kan bijvoorbeeld als subsidie aan de vereniging worden
verstrekt.
Kans: Er zijn voldoende deelnemers om de activiteit serieus te nemen. De deelnemers zijn daarnaast allen sterk gemotiveerd deel te nemen aan de
triminstuiven. Men onderkent het belang van bewegen en de activiteit leent zich
bovendien goed voor het onderhouden van sociale contacten.
Bedreiging: Met groot enthousiasme en deskundigheid weet de begeleider de
groep 55+, maar ook de jeugd aan zich te binden. Veel deelnemers van de instuiven zijn gemotiveerd te komen door de persoonlijke gedrevenheid van deze
medewerker. De continuï teit van de triminstuiven is niet gegarandeerd, zolang
er geen rekening wordt gehouden met een toekomstige opvolging van de begeleider.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
2. Het verenigingskader dient te worden (bij)geschoold, in het begeleiden van deelnemers uit de
doelgroepen.
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In de afgelopen periode zijn geen inspanningen verricht om verenigingskader bij
te scholen.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
3. De gemeente zal, waar mogelijk en gewenst, samenwerking/fusies tussen sportverenigingen
stimuleren en ondersteunen door voorlichting, bemiddeling en in het uiterste geval, indien
noodzakelijk, een eventuele financiële ondersteuning.
De gemeente voert geen actief beleid bij het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen. Er zijn bovendien weinig fusiemogelijkheden, omdat in
Maassluis weinig ‘dubbele’ verenigingen zijn.
Uit de laatste berichten blijkt dat er mogelijk een fusie op komst is tussen de
twee gymnastiekverenigingen Sparta en Advendo. Er zijn plannen om de keurgroepen samen te laten trainen.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
4. Er zal onderzoek gedaan worden naar sportmogelijkheden in de wijk en de financiële consequenties hiervan.
Er is tot op dit moment nog geen onderzoek gedaan naar sportmogelijkheden in
de wijk en de financiële consequenties hiervan.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
in combinatie met wijkbeheerbeleid ontwikkelen
5. Stimulering van samenwerking tussen verenigingen en commerciële aanbieders.
De gemeente is niet actief in het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen en commerciële aanbieders. Een mogelijkheid is aanwezig om topsporters te
gebruiken ter promotie van de stad Maassluis.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
6. Het organiseren van sportconferenties over een bepaald actueel thema.
Sportbeleid dient niet in een kamertje van het gemeentehuis geformuleerd te
worden. Het bespreken van ontwikkelingen en mogelijkheden voor de toekomst
zal steeds vaker met ‘het veld’ plaatsvinden. Hierbij is ook in toenemende mate
een rol van de Maasssluise Sport- en Recreatieraad weggelegd.
In januari 2001 is een brainstormavond georganiseerd met als onderwerp breedtesport. Hiervan in een apart verslag verschenen. De resultaten van deze
bijeenkomst zijn meegenomen met de subsidie-aanvraag breedtesportimpuls naar
het ministerie van VWS.
In maart 2001 is een symposium georganiseerd door het NCSU, op basis van een
onderzoek naar de knelpunten bij verenigingen. Verenigingen konden deelnemen
aan drie workshops, te weten “sponsoring”, “ouders graag gezien” en “beleid”.
Hiervan is eveneens een verslag verschenen.
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ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
A.5

BELEID TEN AANZIEN VAN ONDERWIJS EN SPORT

Bij de combinatie onderwijs en sport is vooralsnog weinig terecht gekomen van de
beleidsvoornemens. Voorgesteld wordt om dit onderdeel in elk geval mee te nemen
in deze breedtesportnota.
1. Het aandringen bij schoolbesturen om het bewegingsonderwijs te stimuleren.

Sinds 1998 is hier nog geen uitvoering aan gegeven. Het onderwijs maakt nog
steeds evenveel uren gebruik van de sportaccommodaties, het bewegingsonderwijs wordt gegeven door dezelfde leerkrachten en er wordt (nog steeds) gebruik
gemaakt van dezelfde lokaties. Scholengemeenschap Aquamarijn heeft meer
uren gehuurd van de gemeente, omdat ze geen eigen gymzaal meer tot hun beschikking hebben.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
2. Onderzoek doen naar de mogelijkheid van het samenwerken van scholen en georganiseerde
sportverenigingen tot gezamenlijke naschoolse activiteiten en de financiële consequenties hiervan.
Een dergelijk onderzoek loopt momenteel. De ontwikkeling van een Brede
School in Maassluis geeft de grootste kans op samenwerking tussen scholen en
sportverenigingen. Hiervan is momenteel echter nog geen sprake.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
A.6

TARIEVENBELEID

Het tarievenbeleid is sinds 1998 niet meer onderzocht. Hier en daar zijn er verschillen geconstateerd. Voorgesteld wordt nader onderzoek hiernaar te verrichten in het
kader van accommodatiebeleid.
1. De tarieven mogen niet al te zeer afwijken van tarieven in omliggende gemeenten.
Individuele huurders beweren dat de gymzaalhuur goedkoop is. Onderzocht is
dit tot op heden niet. Het kan zijn dat de huurders geen vergelijkingsmateriaal
hebben. Met omliggende gemeenten is hier geen contact noch afstemming over.
De gemeente Vlaardingen heeft in 2001 geï nventariseerd welke tarieven regiogemeenten hanteren voor de sportaccommodaties. Hieruit heeft men geconcludeerd dat de tarieven niet vergelijkbaar zijn.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is accommodatiebeleid
2. Door onderzoek te doen naar mogelijke differentiatie van tarieven zal geprobeerd worden een
evenwichtige spreiding van het gebruik van de accommodaties te bevorderen.
Er heeft geen tarievenonderzoek plaatsgevonden tot op heden. Er is wel een
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overzicht voorhanden met de commerciële (snuffelmarkt en andere commerciële
activiteiten) en gewone tarieven. Vroeger was er een apart tarief voor verenigingen en andere tarieven per sporthal en afhankelijk van het tijdstip van de dag.
Dit gold ook voor de gymzalen (voor 19.00 uur was het goedkoper). De tennishal kent veel verschillende tarieven, dit is ingesteld om de bezetting te
verbeteren.
Dit aspect zal worden meegenomen in het onderzoek naar de exploitatie van
sportaccommodaties in 2002.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is accommodatiebeleid
3. De tarievenstructuur moet eenvoudig van opzet zijn en administratief weinig bewerkelijk.

De tarievenstructuur van de sporthallen en -zalen is eenvoudig en verandert
slechts één keer per jaar op 1 januari. De administratie van de tennishal is bewerkelijk door de gedifferentieerde tarieven. Over het algemeen wordt de
administratie van de verhuur verwerkt in een automatiseringsprogramma.
ACTIE: geen,
afvoeren van de lijst
4. De tarieven van de verschillende gemeentelijke sportaccommodaties dienen op elkaar afgestemd te zijn (harmonisatie).
De tarieven van de sportaccommodaties zijn op elkaar afgestemd. Elke gymzaal
heeft hetzelfde tarief en ook de sporthallen hebben vergelijkbare tarieven.
ACTIE: geen
A.7

SPORTSUBSIDIEBELEID

Uit het algemene subsidiebeleid blijkt niet het belang van bepaalde doelgroepen.
Voor de jeugd is er een aparte subsidie, maar een ander systeem van toewijzen is
gewenst. Het voorstel is om hier duidelijke afspraken voor op schrift te stellen. In
deze breedtesportnota zal hier aandacht voor zijn. In het kader van de heroriëntatie
subsidiebeleid is hier eveneens aandacht voor.
1. Bezien zal worden of er een aparte sportstimuleringssubsidie ingevoerd kan worden.
De breedtesportimpuls, zoals ingesteld door het ministerie van VWS, biedt mogelijkheden om een project te starten op het vlak van sportstimulering van
bepaalde groepen.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
2. De mogelijkheid onderzoeken tot het verhogen van de subsidie voor minder-validen.
De breedtesportimpuls, zoals ingesteld door het ministerie van VWS, biedt mogelijkheden om een project te starten op het vlak van sportstimulering van
bepaalde groepen.
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ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
3. De jeugdsportsubsidie mag niet verder verlaagd worden.
Voor het jaar 2001 is een bedrag van ƒ25.419,- opgenomen in de gemeentelijke
begroting ter stimulering van de jeugdsport. De verdeling van dit bedrag wordt
onder de verenigingen verdeeld, op basis van het aantal jeugdleden. Het bedrag
per lid in 1999 was ƒ11,64, in 2000 ƒ12,51 en in 2001 ƒ13,17.
Omdat het aantal jeugdleden sinds een aantal jaar afneemt, is de bijdrage per
jeugdlid verhoudingsgewijs hoger geworden, het totale subsidiebedrag neemt
immers jaarlijks procentueel toe.
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de vereniging tenminste één
jaar onafgebroken een zelfstandige vereniging te zijn en tenminste 15 jeugdleden
hebben. Voor gymnastiekverenigingen geldt een minimaal aantal van 25 jeugdleden. Onder jeugdleden wordt verstaan leden, die jonger zijn dan 18 jaar. Dit
wordt gecontroleerd door de namen, adressen en geboortedata op te geven bij de
subsidie-aanvraag.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
A.8

RECREATIEBELEID

Voor het onderdeel recreatie zal een aparte nota nodig zijn. Recreatie dicht bij huis
en speelmogelijkheden zijn zaken die in het kader van breedtesport ook van belang
zijn, maar deze zijn niet in de plannen meegenomen. Het verdient aanbeveling om
te komen tot meer samenwerking met wijkgerichte activiteiten. Een combinatie
met ruimtelijke ordeningsbeleid en wijkbeheerbeleid is aan te bevelen.
1. Het bevorderen van recreatiemogelijkheden, zo dicht mogelijk bij huis.
Hier is nog geen directe actie voor ondernomen.
Na het in gang zetten van breedtesport, zal hiervoor in de Recreatienota eveneens aandacht zijn.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden
2. Voldoende speelmogelijkheden voor de jeugd in de wijken.
De gemeente heeft hier geen onderzoek naar gedaan. Onbekend is wat ‘voldoende’ speelruimte inhoudt en of het strookt met de werkelijkheid.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is ruimtelijke ordeningsbeleid
3. Geen woningbouw in recreatiegebieden die tot stand zijn gekomen via een gemeenschappelijke
regeling.
De recreatiegebieden worden vooralsnog gerespecteerd, maar het is onzeker of
dit in de toekomst zo blijft.
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ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
maar in combinatie met ruimtelijke
ordeningsbeleid en recreatiebeleid
4. Minder/geen oneigenlijk gebruik van sportvelden c.q. legaliseren door wijkgerichte activiteiten.
Doel is om een optimaal gebruik van de gemeentelijke velden te bewerkstelligen,
maar ook afspraken te kunnen maken met sportverenigingen over het gebruik
van de velden.
ACTIE: beleidsvoornemen aanhouden,
is accommodatiebeleid
in combinatie met wijkbeheerbeleid
A.9

SPORTRAAD EN AMBTELIJK APPARAAT

De sportraad (MSR) is reeds omgevormd tot een adviesraad. De uitoefening van
haar taken gaat redelijk, maar is nog niet optimaal. Een continue ontwikkeling van
de MSR is aan te bevelen. De betrokkenheid van de MSR bij de totstandkoming
van diverse adviezen op het terrein van sport en recreatie is de laatste tijd goed. Bij
het ontwikkelen van beleid is de MSR voldoende betrokken, maar dit kan altijd
beter. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de evaluatie.
1. Het omvormen van de sportraad van een commissie met functionele bevoegdheden naar een
adviescommissie.
In 1999 is de sportraad omgevormd naar de Maassluise Sport- en Recreatieraad
(MSR) nieuwe stijl. Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude situatie zijn dat de dagelijkse beheersactiviteiten en -beslissingen zijn overgeheveld
naar het ambtelijk orgaan en dat de MSR zich meer kan toeleggen op advisering
en belangenbehartiging. Om zich van haar opgedragen taken te kwijten is aan de
MSR een budget toegewezen. Begin 2002 zal de evaluatie van de MSR in de gemeenteraad behandeld worden.
ACTIE: beleidsvoornemen gerealiseerd,
afvoeren van de lijst
2. De dagelijkse beheerswerkzaamheden laten verrichten door het ambtelijk orgaan.
Deze werkwijze is het gevolg van de verordening en werkt naar behoren.
ACTIE: beleidsvoornemen gerealiseerd,
afvoeren van de lijst
3. De taken van de sportraad dienen te worden geformaliseerd.
Met een verordening zijn alle taken geformaliseerd.
ACTIE: beleidsvoornemen gerealiseerd,
afvoeren van de lijst
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B

Extra middelen voor de sport

Beschikbaar budget in guldens
Verleende investeringsbijdrage
Kunstgras C.K.C. (1999)
WeTra Excelsior M. (1999)
WeTra Excelsior M. (2000)
Clubgebouw Green Eagles (2000)
Clubgebouw Excelsior M (2000)
Eneco/trafo Steendijkpolder (2001)
Boulodrôme Allez Tirer (2002)

2000
50.000

2001
100.000

2002
150.000

2003
150.000

2004
150.000

2005
150.000

Totale bijdrage

23.772
26.988

22.972
26.079
26.715
3.913
3.913

22.171
25.170
25.816
3.771
3.771
16.751

21.371
24.261
24.916
3.630
3.630
16.239
3.388

20.570
23.353
24.017
3.489
3.489
15.726
3.261

19.770
22.444
23.117
3.348
3.348
15.214
3.134

170.000
193.000
191.050
25.000
25.000
136.000
21.173

3.771
3.771
18.900
29.500

3.630
3.630
18.900
33.500

25.000
25.000

50.000

3.913
3.913
18.900
25.500

Verwachte investeringsbijdrage
Clubgebouw hockey (2002)
Clubgebouw tennis (2002)
Evergreen tennis, nadeel wegens nieuwe huur m.i.v. 2003
Aanwending t.b.v. breedtesportprojecten periode 2002-2007
Totaal jaarlasten in guldens
Beschikbaar voor dekking kapitaallasten nieuwe investeringen:
• in guldens
• in euro’s

50.760

84.756

149.280

151.755

151.730

151.707

-760

15.244

720
327

-1.755
-796

-1.730
-785

-1.707
-774
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258.500

C.

Sportaanbod

C.1

(AANGEPASTE ) SPORT IN GEORGANISEERD VERBAND (SPORTVERENIGINGEN)

Sport

Aquaria
Basketbal

Vereniging

Aantal gehandicapten in
ledenbestand
Aquariumvereniging De 1%
siervis
De Steenen Dijck
50%

Basketbal
Biljarten

MBV Green Eagles
Biljartvereniging De
Vliet

0%
?

Gymnastiek

MGV Sparta

0%

Handbal

HV Unitas ‘63

0%

Hockey
Hockey

Evergreen
Evergreen on Wheels
(Maasdijk)

0%
100%

Jeu de Boules

Allez Tirer

0%

Aangepast programma

Lichamelijk (geschiktheid)

Verstandelijk (geschiktheid)

Zintuiglijk (geschiktheid)

?

?

?

ja

ja, vereniging voor aangepast sporten
neen
oudere leden met fysieke beperkingen worden
niet geroyeerd. Activiteit
wordt hierop aangepast
geen passend aanbod,
wel kennis erover beschikbaar, vanwege
sportonderwijs aan ve rstandelijk
gehandicapten
ja (echter niet aangegeven wat)
?
ja, zowel voor elektrische
als handbewogen rolstoelen
is eventueel wel mogelijk op nieuwe locatie;
locatie Merellaan is niet
geschikt

ja

ja

?

?
ja, indien lid zich staande kan houden aan de
biljart en een keu kan
vasthouden
?

?
?

?
?

?

?

?

?

?

?
ja

?
ja

?
ja?, indien meervoudig
gehandicapt

beoefening is mogelijk
tot op hoge leeftijd,
meeste leden zijn 55plussers

vereniging heeft voornemen om te
inventariseren of er behoefte hieraan is onder
verstandelijk gehandi-

?
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Korfbal
Paardrijden
Schietsport

Surfen
Tennis
Tennis
Voetbal
Voetbal
Volkstuinen
Volleybal
Wandelsport
Watersport

Zwemmen

C.2

?

?

?

capten
ja

?

?

?

?

ja

?

0%

neen

neen

neen

Windsurfing HvH
Evergreen
MTC Bequick
MSV ‘71
MVV VDL
VRT De vluchtheuvel
MVC
Wandelsportvereniging
V.T.M.
Stichting Watersportcentrum Vlietland

0%
0%
0%
<1%
0%
1,5%
0%
2%

?
?
?
?
?
Hulp en begeleiding
is eventueel mogelijk
?

neen, echter schieten is
mogelijk tot op hoge
leeftijd
?
?
?
?
?
ja (senioren)
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?

5%

De Steenen Dijck

100%?

Zo nodig een gemakke- lichte lichamelijke b elijk bereikbare ligplaats
perking (senioren)
en vrijstelling van verplichte werkzaamheden
Ja, extra verwarmd water ja
(30 C)

?
?
?
?
?
?
?
ja, voor licht verstandelijk
gehandicapten
?

ja

ja

?

(AANGEPASTE ) ONGEORGANISEERDE, INDIVIDUELE SPORTBEOEFENING

Sport
Algemeen
Balsport

CKV Dijkvogels (Maasdijk)
Manege Middenhof
VOF
SV Prins Hendrik

lokatie
diverse, voor meer info:
SPD Zuid-Holland Noord
De Vloot

aanbod
dagen/tijden
doelgroep
Voor individuele vragen m.b.t. sport voor
mensen met een handicap.
Koersbal: plezierige sport voor jong en oud. vrijdag van 9.45-11.30 uur Voor alle senioren in
Het wordt gespeeld op een mat en lijkt op
Maassluis
jeu de boules met twee teams tegen elkaar.
Het kan zowel staand als zittend gespeeld
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kosten
gratis
ƒ10,50 (€4,76) per
kwartaal

Basketbal

Wethouder Smithal

worden.
Rolstoelbasketbal georganiseerd door
sportvereniging De Steenen Dijck.

Dinsdagavond 18.3021.00 uur

Biljarten

De Vliet

Biljarten

vrijdag van 8.30-12.00

Biljarten

De Vliet

Biljarten

Biljarten

De Vloot

Biljart heren

Biljarten

De Vloot

Biljarten

Biljarten

De Vloot

Biljarten dames

Bowls

Wethouder Smithal

Bowls: onderlinge competitie.

Bridge

Koningshof

Bridge-activiteiten

Dansen

De Vliet

Stijldansen:

Dansen

De Vliet

Volksdansen

Dansen

De Vloot

Dansen

De Vloot

Dansen

De Vloot

Country line dancing I dansen zonder partner in groepsverband in gewone kleding.
Voor lichamelijke en geestelijke fitheid en
contact met leeftijdgenoten.
Country line dancing II: dansen zonder partner in groepsverband in gewone kleding.
Voor lichamelijke en geestelijke fitheid en
contact met leeftijdgenoten.
Dansavonden voor 55+-ers

vrij biljarten van maandag
t/m vrijdag
dinsdag van 13.30-16.30
uur; woensdag 13.3016.30 uur
vrij biljarten van maandag
t/m vrijdag indien andere
activiteiten dit toelaten
dinsdag van 10.00-12.00
uur
Vrijdag van 13.45-15.45
uur
Maandag- en donderdagavond
woensdag van 20.0021.30 uur
maandag van 19.0020.00 uur
Dinsdag van 13.30-14.30
uur
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Voor mensen met een
lichamelijke of verstandelijke handicap.
ƒ3,50 (€1,59) per
maand
ƒ0,25 (€0,11) per 15
minuten
ƒ20,- (€9,08) per
kwartaal
ƒ0,25 (€0,11) per 15
minuten
ƒ10,50 (€4,76) per
kwartaal

Voor paren van 55 jaar en
ouder.

Voor alle senioren in
Maassluis

ƒ10,50 (€4,76) per
kwartaal
ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal
ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

Dinsdag van 14.30-15.30
uur

Voor alle senioren in
Maassluis

ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

om de maand op vrijdag
van 20.00-23.30 uur

Voor alle senioren in
Maassluis

ƒ4,- (€1,82)

Dansen

De Vloot

Dansavonden voor 55+-ers

Dansen

De Vloot

Stijldansen voor 55+-ers met partner

Dansen

De Vloot

Volksdansen: gezelligheidsclub waarin
dansen uit verschillende landen wordt g eoefend en regelmatig mee wordt
opgetreden.
Toerfietsen. Georganiseerd door Toerfietsclub Maassluis voor de sociale contacten,
gezondheid en belevingsaspect van een
sportieve en recreatieve sfeer.
Medische fitness: fitness in groepsverband
met individuele aanpassingen onder begeleiding.
Medische fitness: fitness in groepsverband
o.l.v. fysiotherapeut.
Bewegen op muziek: losmaken van spieren
en oefenen van danspasjes. De bewegingslessen zijn erop gericht om mensen
actief en gezond te houden en om met leeftijdgenoten onder elkaar te zijn.
Jazz gymnastiek: lichte grondoefeningen,
danspassen en bewegen op muziek.

Fietsen

Fitness

Fysico Sportcentrum
Maassluis

Fitness
Gymnastiek

Fysico Sportcentrum
Maassluis
De Vliet

Gymnastiek

De Vliet

Gymnastiek

De Vliet

Gymnastiek

De Vliet

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO): spelelementen (vangen, gooien) en oefeningen
gericht op de coördinatie. De oefeningen
worden aangepast aan de individuele m ogelijkheden.
Yoga: leren omgaan met jezelf in positieve
zin, leren ontspannen van binnen uit. Op
een goede manier leren ademhalen en
bewust tot rust komen.
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om de maand op vrijdag
van 20.00-23.30 uur
donderdag van 19.3022.00 uur
Maandag van 9.30-11.00
uur

Voor alle senioren in
Maassluis
Voor alle senioren in
Maassluis
Voor alle senioren in
Maassluis

ƒ4,- (€1,82)

Maart t/m september

senioren en allochtonen
(mountainbiken)

wekelijks

Voor mensen met een
medische achtergrond.

ƒ55,- per maand,
wekelijks sporten

wekelijks

Voor volwassenen met
reuma en fybromyalgie

ƒ55,- per maand,
wekelijks sporten

ƒ10,50 (€4,76) per
kwartaal
ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

Donderdag van 9.3010.30 uur; vrijdag van
9.30-10.30 uur
Maandag van 10.30-11.15
uur

ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

Maandag van 9.00-10.00
uur; dinsdag van 10.3011.30 uur

ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

Gymnastiek

De Vloot

Gymnastiek

De Vloot

Gymnastiek

De Vloot

Gymnastiek

De Vloot

Gymnastiek

De Vloot

Gymnastiek

Wethouder Smithal

Sjoelen

De Vloot

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO): onder
deskundige leiding oefeningen doen gericht
op soepel houden van de ledematen. De
oefeningen zijn zowel staand als zittend en
worden aangepast aan de mogelijkheden
van de deelnemer.
Ritmische gymnastiek I: bewegen op m uziek met verschillende vormen van bewegen
en dans. Het doel is het lichaam fit, sterk en
gezond te houden. Er wordt ingespeeld op
de mogelijkheden van de deelnemers.
Ritmische gymnastiek II: bewegen op m uziek met verschillende vormen van bewegen
en dans. Het doel is het lichaam fit, sterk en
gezond te houden. Er wordt ingespeeld op
de mogelijkheden van de deelnemers.
Yoga I: oefeningen gericht op ontspanning
en verbeterde ademhaling d.m.v. lichaams-,
concentratie- en ademhalingsoefeningen.
De oefeningen zijn aangepast aan de m ogelijkheden van de deelnemers.
Yoga II: oefeningen gericht op ontspanning
en verbeterde ademhaling d.m.v. lichaams-,
concentratie- en ademhalingsoefeningen.
De oefeningen zijn aangepast aan de m ogelijkheden van de deelnemers.
55+ Sportief: op een recreatieve manier aan
sport- en spelactiviteiten meedoen om het
uithoudingsvermogen, lenigheid en kracht
op peil te houden. Eigen niveau en gezelligheid staan voorop.
Sjoelclub

Soos

De Drempel (lange

Dansen, georganiseerd door JoVoSoMa
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Vrijdag van 9.00-9.45 uur

Voor alle senioren in
Maassluis

ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

Donderdag van 9.4510.45 uur

Voor alle senioren in
Maassluis

ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

Donderdag van 11.0012.00 uur

Voor alle senioren in
Maassluis

ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

Vrijdag van 9.15-10.15
uur

Voor alle senioren in
Maassluis

ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

Vrijdag van 10.30-11.30
uur

Voor alle senioren in
Maassluis

ƒ24,- (€10,89) per
kwartaal

Woensdag van 10.0011.00 uur

voor 55+-ers

ƒ3,50

woensdag van 9.30-11.30
uur
1 keer per maand op
Voor mensen van 18 tot

ƒ10,50 (€4,76) per
kwartaal
ƒ75,- per jaar

Boonestraat)
Tennis

Wethouder Smithal

Wandelsport info: dhr. Riem Vis

Weerbaarheidstrainin
g
Zwemmen

Zwemmen

Sport- en recreatiebad
Dol-Fijn

Zwemmen

Sport- en recreatiebad
Dol-Fijn
Sport- en recreatiebad
Dol-Fijn

Zwemmen

Zwemmen

Sport- en recreatiebad
Dol-Fijn

zaterdag van 13.00-17.00 40 jaar met een grote
uur.
sociale handicap
Dutch Tennis 55+: tennis met een racket dat Maandag van 12.30-14.00 Voor 55+-ers
qua afmeting en materiaal afwijkt van het
uur
gebruikelijke tennisracket.
Sportief wandelen: conditiewandelen, stevig Dinsdagochtend, dinsvoor mensen met g edoorwandelen onder begeleiding van fysio- dagavond en
zondheidsklachten
therapeut.
vrijdagmiddag.
(georganiseerd door JoVoSoMa/SPD)
Voor mensen van 18 tot
40 jaar met een grote
sociale handicap
Aangepast zwemmen (georganiseerd door
Voor mensen van 18 tot
JoVoSoMa)
40 jaar met een grote
sociale handicap
Aangepast zwemmen: rustig zwemmen in
Donderdag 19.15-20.00
voor mensen met een
warm water. Georganiseerd door sportvere- uur
handicap
niging De Steenen Dijck.
Hart in beweging: aquafit onder deskundige dinsdag van 18.30 tot
zwemwater niet geschikt
begeleiding
19.15 uur
voor astma/copd
Medisch aquatraining: oefeningen doen in
donderdagochtend
95% van de deelnemers
groepsverband o.l.v. fysiotherapeut in warm
heeft een medische achwater.
tergrond (slijtage, reuma,
fybromyalgie)
Zwemmen voor speciale doelgroepen
bijv. ouderen
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ƒ3,50 per persoon

ƒ4,50 tot ƒ5,00 voor
leden; voor niet-leden
ƒ5,50-ƒ6,00.

ƒ14,- per keer (particulier initiatief)
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D.

Gespecificeerde begroting breedtesportprojecten

2002
Projecten

Specificatie van de kosten (in euro's)

Breedtesport bevordert de gezondheid
[Sport in de wijk/gezondheid]
Doelgroep gehandicapten

Aanbod verbreden
Voorzieningen aanpassen
Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

7.500
25.000
1.500
34.000

Verenigingsondersteuning
[Ondersteuning van de sport]
Diverse bijeenkomsten

12.665
12.665

Sportservicepunt&sportcoordinator
Coördinator
Kader
Stimuleringssubsidie
Materiaal
Accommodatie
Communicatie

18.000
6.500
2.500
2.500
2.500
2.500
34.500

Participatie -en behoeftenonderzoek

15.000

Onderzoek naar de sport

Nulmeting en voortgang diverse projecten

6.000
21.000

TOTAAL 2002
N.B. Participatie -en behoeftenonderzoek wordt
niet door ministerie gesubsidieerd. Werkelijke
k osten zijn:
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87.165
102.165

2003
Projecten

Specificatie van de kosten (in euro's)

Breedtesport bevordert de gezondheid
[Sport in de wijk/gezondheid]
Doelgroep gehandicapten

Aanbod verbreden
Voorzieningen aanpassen
Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

5.500
20.000
1.500
27.000

Doelgroep ouderen

Aanbod verbreden
Voorzieningen aanpassen
Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

2.600
5.000
1.500
9.100

Verenigingsondersteuning
[Ondersteuning van de sport]
Diverse bijeenkomsten

12.666
12.666

Sportservicepunt&sportcoördinator
Coördinator
Kader
Stimuleringssubsidie
Materiaal
Accommodatie
Communicatie

18.000
6.500
2.500
2.500
2.500
2.500
34.500

Onderzoek naar de sport
Recreatiekaart van Maassluis

2.500

Nulmeting en voortgang diverse projecten

6.000
8.500

TOTAAL 2003
N.B. Recreatiekaart van Maassluis wordt niet
door ministerie gesubsidieerd. Werkelijke kosten zijn:
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89.266
91.766

2004
Projecten

Specificatie van de kosten (in euro's)

Breedtesport bevordert de gezondheid
[Sport in de wijk/gezondheid]
Doelgroep gehandicapten

Aanbod verbreden
Voorzieningen aanpassen
Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

3.000
13.000
1.500
17.500

Doelgroep ouderen

Aanbod verbreden
Voorzieningen aanpassen
Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

5.500
3.300
1.350
10.150

Doelgroep allochtonen

Voorzieningen aanpassen
Informatiepakket in eigen taal
Korting lidmaatschap14
Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

2.500
2.400
1.500
1.500
7.900

Breedtesport bevordert de sociale integratie
[Sport in de wijk/sociale integratie]
wijk 1

BuurtSportSpelen

9.333
9.333

Verenigingsondersteuning
[Ondersteuning van de sport]
Diverse bijeenkomsten

12.668
12.668

Sportservicepunt&sportcoordinator
Coördinator
Kader

18.000
4.833
22.833

Onderzoek naar de sport
Participatie -en behoeftenonderzoek

4.750

Nulmeting en voortgang diverse projecten

6.000
10.750

14

Indien het inkomen te laag blijkt te zijn. Project is niet bedoeld om ‘modale’ of ‘boven modale’ allochtonen van
een subsidie te voorzien. Gebleken is echter dat veel allochtonen op bijstandsniveau leven en daardoor tevens als
‘sociaal-economisch zwakkeren’ te beschouwen zijn.
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TOTAAL 2004
N.B. Participatie -en behoeftenonderzoek wordt
niet door ministerie gesubsidieerd. Werkelijke
kosten zijn:
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86.384
91.134

2005
Projecten

Specificatie van de kosten (in euro's)

Breedtesport bevordert de gezondheid
[Sport in de wijk/gezondheid]
Doelgroep ouderen

Aanbod verbreden
Voorzieningen aanpassen
Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

1.500
2.500
1.250
5.250

Doelgroep allochtonen

Voorzieningen aanpassen
Informatiepakket in eigen taal
Korting lidmaatschap
Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

2.500
2.400
1.500
1.250
7.650

Doelgroep sociaal-economisch
zwakkeren

Korting lidmaatschap

1.850

Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

1.500
3.350

Breedtesport bevordert de sociale integratie
[Sport in de wijk/sociale integratie]
Wijk 2

BuurtSportSpelen

9.333
9.333

Breedtesport t.b.v. vorming en ontwikkeling
[Sport in de wijk/vorming&ontwikkeling]
Doelgroep jongeren
Sportoriëntatie
Sportkaart
Project Kies voor Hart en Sport
Project Fit en Fun

10.000
2.500
1.958
1.989
16.417

Sportservicepunt&sportcoordinator
[Ondersteuning van de sport]
Coördinator
Kader

18.000
4.833
22.833

Onderzoek naar de sport
Recreatiekaart van Maassluis

2.000

Nulmeting en voortgang diverse projecten

6.000
8.000

TOTAAL 2005
N.B. Recreatiekaart van Maassluis wordt niet
door ministerie gesubsidieerd. Werkelijke kos-
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70.833
72.833

ten zijn:
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2006
Projecten

Specificatie van de kosten (in euro's)

Breedtesport bevordert de gezondheid
[Sport in de wijk/gezondheid]
Doelgroep allochtonen

Voorzieningen aanpassen
Informatiepakket in eigen taal
Korting lidmaatschap
Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

1.000
2.300
1.500
1.150
5.950

Doelgroep sociaal-economisch
zwakkeren

Korting lidmaatschap

1.750

Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

1.250
3.000

Breedtesport bevordert de sociale integratie
[Sport in de wijk/sociale integratie]
Wijk 3

BuurtSportSpelen

9.334
9.334

Breedtesport t.b.v. vorming en ontwikkeling
[Sport in de wijk/vorming&ontwikkeling]
Doelgroep jongeren
Sportoriëntatie
Sportkaart
Project Kies voor Hart en Sport
Project Fit en Fun

10.000
2.500
1.958
1.959
16.417

Sportservicepunt&sportcoordinator
[Ondersteuning van de sport]
Coördinator
Kader

18.000
4.833
22.833

Onderzoek naar de sport
Participatie- en behoeftenonderzoek

2.000

Nulmeting en voortgang diverse projecten

6.000
8.000

TOTAAL 2006
N.B. Participatie -en behoeftenonderzoek wordt
niet door ministerie gesubsidieerd. Werkelijke
kosten zijn:
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63.534
65.534

2007
Projecten

Specificatie van de kosten (in euro's)

Breedtesport bevordert de gezondheid
[Sport in de wijk/gezondheid]
Doelgroep sociaal-economisch
zwakkeren

Korting lidmaatschap

1.500

Algemene subsidie sportstimulering sportverenigingen

1.150
2.650

Breedtesport t.b.v. vorming en ontwikkeling
[Sport in de wijk/vorming&ontwikkeling]
Doelgroep jongeren
Sportoriëntatie
Sportkaart
Project Kies voor Hart en Sport
Project Fit en Fun

10.000
2.500
1.958
1.958
16.416

Onderzoek naar de sport
Recreatiekaart van Maassluis

2.000

Nulmeting en voortgang diverse projecten

6.000
8.000

TOTAAL 2007
N.B. Recreatiekaart van Maassluis wordt niet
door ministerie gesubsidieerd. Werkelijke kosten zijn:

25.067
27.067

TOTAAL 2002-2007 IN EURO'S
ð inclusief participatie -en behoeftenonderzoek
en recreatiekaart van Maassluis in euro’s:

422.249
450.499

TOTAAL 2002-2007 IN GULDENS
ð inclusief participatie -en behoeftenonderzoek
en recreatiekaart van Maassluis in guldens::

930.514
992.769
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