Themadossier: Europa/Verenigingen

Brussel dichterbij dan je denkt

Wat haalt de
Nederlandse
sportvereniging
uit Europa?
Door Juul van Rijn

“Wat heeft de voorzitter van de voetbalvereniging
in Laag-Soeren aan Europa?” Peter Barendse, NISB
manager internationaal, hoeft niet lang na te denken.
“Meer dan hij denkt”, zegt hij stellig. De vereniging in
een dorp heeft bijvoorbeeld te maken met kinderen
die steeds zwaarder worden, die te weinig bewegen.
En die daardoor moeilijk mee kunnen komen met de
training en in de wedstrijd. Deze zorg wordt herkend
op Europees niveau: obesitas onder (jonge) kinderen
in Europa neemt schrikbarend snel toe. De vereniging
kan zelf op zoek gaan naar een oplossing. Of te rade
gaan bij andere steden en landen: het wiel hoeft niet
telkens opnieuw worden uitgevonden.
Netwerkaanpak werkt in meer landen

Barendse: “Neem het Europese project
‘Gesunde Kinder in Gesunden Kommunen
(GKGK)’.” Dit initiatief, in Duitsland begonnen,
wordt nu al enkele jaren in zes landen van
Europa verder verspreid. Dit wordt mogelijk
gemaakt met Europese subsidie. De leefstijl
van het kind staat centraal in deze benadering. Doel is dat jongeren drie jaar lang elke
dag een uur in beweging zijn en een uur per
week les krijgen over gezonde leefstijl.
In een gemeente wordt een netwerk,
de ‘Runder Tisch’ opgezet, waarin
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verschillende personen en organisaties
uit de omgeving van het kind bij elkaar
komen. Hierbij wordt kennis uitgewisseld
en ieders netwerk ter beschikking gesteld
om samen een structureel programma
op te stellen om de doelstelling te bereiken. De Runder Tisch bestaat onder meer
uit scholen, gemeente, huisartsen, diëtisten, sportverenigingen, ouderraden, de
GGD, kinderopvangorganisaties en ook
het bedrijfsleven. “In Gelderland nemen de
gemeenten Winterswijk, Oude IJsselstreek
en Rijnwaarden deel aan het project”, aldus
de manager van NISB. “De ervaringen van
de gemeenten worden vervolgens weer
gedeeld op Europees niveau. Zo wisselen
de verschillende landen kennis uit en leren
zij van elkaar.” Vernieuwend in de aanpak
in Winterswijk bijvoorbeeld, is dat het programma zich ook richt op het terugdringen van slaaptekort bij jonge kinderen. In
diverse studies is aangetoond dat er een
verband is te zien tussen overgewicht en
een tekort aan slaap.
Het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) kent inmiddels de weg
in Brussel. “De moeite van het investeren waard”, aldus Peter Barendse. Wat
wil Europa van ons? Het streven is om
de aangesloten landen dichterbij elkaar
brengen. Op allerlei gebied. Zo ook sport
en bewegen. Op basis van beleid worden
meerjarenprogramma’s uitgeschreven.
Daar -en nu wordt het interessant voor
de vereniging- zit subsidie aan vast die
kan worden toebedeeld aan uiteenlopende
projecten.
Tot kort kwam het onderwerp ‘sport en
bewegen’ er bekaaid van af. Het had geen

eigen programma, werd niet genoemd
als zelfstandig onderwerp. Sport werd
gezien als een middel om andere doelen
te bereiken. Bijvoorbeeld in een uitwisseling tussen landen: sport als middel om
jeugd kennis te laten maken met andere
culturen.

Verwacht: nieuw Europees programma Sport
Een kentering is in zicht. De verwachting is dat vanaf 2014 ‘sport’ als zelfstandige pijler staat onder het Europese
programma onder de titel: ‘YES Europe’
(Youth, Education, Sports Europe). De 30
à 34 miljoen euro per jaar gaat naar de
thema’s ‘economische waarde van sport,
organisatorische aspecten en de maatschappelijke waarde van sport’.
We spreken van ‘verwachting’, want hoewel al jaren grondig voorbereid, zal het
voorstel nog door de verschillende stadia van besluitvorming heen moeten. De
plenaire behandeling van YES Europe in
het Europees Parlement vond in januari plaats. Nu moeten het parlement,
de Europese Commissie en de Raad van
ministers nog een algemeen akkoord
bereiken. Naast de inhoud van het programma staat ook het daaraan gekoppelde budget ter discussie.
Mede dankzij NISB is YES Europe tot
stand gekomen. Voorafgaand aan een
nieuw programma organiseert de EU
de zogenaamde ‘preparatory measures’, korte projecten die dienen om het
programmabeleid te toetsen en samen
te ontwikkelen. In 2011 en 2012 coördineerde NISB een van de ‘preparatory
measures’: het project ‘JoinIn’. Door
zeven landen werden goede voorbeelden
beschreven rond het thema ‘social inclusion of migrant youth through sport’. In
Nederland waren de Basketball Bond en
het Nederlands Instituut voor Vechtsport
en Maatschappij (NIVM) betrokken. Uit
de beschrijvingen zijn centrale principes geformuleerd, die elke vereniging
of sportbond kan gebruiken als zij werk
willen maken van sport als middel om
integratie van migrantenjongeren te
bevorderen.
Een andere manier om in ‘Europa’ mee
te praten is door aan te sluiten bij een
werkgroep. NISB is lid van een Europese
werkgroep ‘sport-health-participation’
en heeft hiermee invloed op de subthema’s van het beleid. Zo vragen wij aandacht voor sport en bewegen en denken
wij mee in de voorbereiding op Europese
raadsvoorstellen.

2013 Internationaal congres voor
professionals in Enschede

“We wachten niet alleen tot Europa op
ons afkomt”, vervolgt Barendse zijn verhaal. In oktober dit jaar organiseert
NISB het tweejaarlijkse congres van het
TAFISA-netwerk (The Association for
International Sport for All), een wereldwijde organisatie ter promotie van sport
en lichamelijke activiteit. Op een van de
congresdagen staat Europa centraal en
kunnen bezoekers kennis delen, contacten
leggen en zich laten informeren over de
diverse relevante netwerken. Hier kunnen
sportverenigingen meer informatie krijgen over de mogelijkheden voor Europese
subsidies. NISB helpt de sport op weg
naar de beschikbare Europese subsidies
en brengt de netwerken bij elkaar.

Internationaal straatvoetbaltoernooi

“Vaak weten sportverenigingen niet hoeveel leuke mogelijkheden er zijn, gesubsidieerd met Europees geld.” Enkele
jaren geleden organiseerde de Nijmeegse
voetbalclub DVE-Trajanus een jongerenuitwisseling ‘Streetfootball for tolerance’. 25 jongens en meiden uit Turkije,
Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en
Nederland waren een week lang bij elkaar
om samen te voetballen en workshops te
volgen over antidiscriminatie, conflictbeheersing en teambuilding. Het centrale
thema: straatvoetbal als middel om jongeren uit verschillende landen dichter bij
elkaar te brengen, om intercultureel leren
te stimuleren en om jongeren een eerste
Europees bewustzijn mee te geven. De
deelnemers waren veelal maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het straatvoetballen voor tolerantie is een onderdeel
van het Youth in Action-programma van
de EU. In 2014 gaat dit programma op in
de nieuwe sportpijler ‘Yes Europe’.

Juul van Rijn is senior communicatieadviseur bij het Nederlands
Instituut voor Sport en Bewegen. Zij
heeft voor het project JoinIn gewerkt
aan het opzetten een digitaal internationaal netwerk voor sport- en
beweegprofessionals.
E: Juul.vanrijn@nisb.nl
M: 06-31753737.

Handige
websites
NISB Engelstalige website è
http://international.nisb.nl/,
met link naar het digitale internationale netwerk van sport- en
beweegprofessionals
Met link naar TAFISA congres
Project Gesunde Kinder In Gesunde
Kommunen: è www.gk-gk.de/
Project ‘Youth in Action’ è
http://www.youthinaction.nl/
Internationaal netwerk HEPA:
European Network for the promotion
of health-enhancing physical activity:è
http://www.euro.who.int/en/
what-we-do/health-topics/diseaseprevention/physical-activity/activities/
hepa-europe
Breedtesport internationaal:
TAFISA: The Association for
International Sport for All’
èwww.tafisa.net/
ISCA: International Sport and Culture
association è www.isca-web.org/
english/

TAFISA World
Congress
Enschede 23-27
oktober 2013
NISB organiseert samen met gastheer
gemeente Enschede het 23ste TAFISA
World congress van 23 tot 27 oktober
2013. TAFISA staat voor The Association
for International Sport for All: een
internationale organisatie die zich
richt op stimuleren van het sporten
en bewegen. TAFISA streeft naar een
actieve wereld en wil dat iedereen, waar
ook ter wereld, toegang heeft tot sport
en bewegen. Dit 23e wereldcongres
biedt podium voor kennisuitwisseling
tussen ruim 150 landen.

“NISB helpt de sport op weg naar de
beschikbare Europese subsidies en
brengt de netwerken bij elkaar”
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