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Inleiding
Sporten maakt en houdt mensen vitaal en gezond. Sport bevordert een gezonde levensstijl
en voorkomt gezondheidsproblemen. Het verhoogt bovendien de arbeidsproductiviteit en de
leerprestaties. Ook hebben mensen die aan sport doen minder vaak last van psychosociale
problemen. Toch beweegt landelijk ruim 40% van de volwassen bevolking onvoldoende om
gezondheidsproblemen te voorkomen. Veel gezondheidsproblemen hebben namelijk een
direct verband met (een tekort aan) sport en beweging. Overgewicht, hart- en vaatziekten en
diabetes zijn veel voorkomende ziektes geworden die een directe relatie hebben met te
weinig bewegen. Sport draagt ook bij aan de integratie van specifieke groepen of individuen.
Het draagt bij aan de sociale samenhang en geeft een zinvolle invulling van de vrije tijd.
Sport zorgt dus ook voor sociale en maatschappelijke integratie. Sport is, zoals duidelijk
blijkt, geen op zichzelf staand beleidsgebied. Sport heeft raakvlakken met vele andere
beleidsgebieden. Denk hierbij aan onder meer het jeugdbeleid, ouderenbeleid en
gehandicaptenbeleid. Ook werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, het vrijwilligersbeleid,
gezondheidsbeleid en onderwijs zijn onder andere beleidsgebieden waar sport raakvlakken
mee heeft.
Sport wordt ingezet als instrument in de aanpak van diverse maatschappelijke aspecten.
Sport is dus een heel belangrijke spin in het web en verdient daarom veel aandacht. Daarom
heeft de gemeente Aalburg dan ook de wens uitgesproken om sportbeleid te schrijven en uit
te voeren.
In de raadsvergadering van februari 2007 heeft de gemeenteraad € 15.000 beschikbaar
gesteld voor het opstellen van nieuw sportbeleid. Van dit budget heeft de gemeente o.a.
A. Schreuders aangenomen, een stagiaire van de opleiding Management, Economie en
Recht, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de nu voor te leggen sportnota. Bij het
organiseren van de sportconferentie is er gebruik gemaakt van de diensten van Sportservice
Noord-Brabant.
Bij de opdrachtformulering is afgesproken dat de sportnota zich richt op
jeugdsportstimulering, het stimuleren van sport voor ouderen, stimuleren van sport voor
mensen met een beperking en verenigingsondersteuning. Het sportbeleid wordt vastgesteld
voor 2007 – 2009, en wordt in 2009 geëvalueerd.
Dit sportbeleid is tot stand gekomen door verschillende manieren van onderzoek:
- onderzoek naar ontwikkelingen in de sport;
- enquête onder groep 7/8 van de basisscholen in de gemeente;
- interviews met verschillende betrokkenen;
- sportconferentie waarbij door betrokkenen gediscussieerd werd over het sportbeleid
in de toekomst.
Door middel van deze verschillende onderzoeksmethoden is er bij de totstandkoming van
deze nota gebruik gemaakt van interactief beleid. De inwoners hebben hiermee gelegenheid
gehad om de mening te geven over het huidige sportbeleid en het sportbeleid in de
toekomst.
In het eerste hoofdstuk vindt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in de sport, in
het tweede hoofdstuk vindt u bevindingen over de huidige situatie op het gebied van
jeugdsportstimulering. Vervolgens vindt u in het derde hoofdstuk bevindingen over
ouderensport en in het vierde hoofdstuk bevindingen over sportstimulering ten behoeve van
mensen met een beperking. Tot slot volgen in het vijfde hoofdstuk bevindingen over
verenigingsondersteuning. Daarna volgt een overzicht van de gewenste situatie en een
advies hoe we dit kunnen bereiken. Hierna volgt nog een financiële verantwoording. In de
bijlagen vindt u een huidig subsidieoverzicht en meer informatie over de verschillende
onderzoeksmethoden.
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Hoofdstuk 1: Algemene ontwikkelingen in de sport
In dit hoofdstuk vindt u een beknopt overzicht van de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied
van sport.

Overheid neemt verantwoordelijkheid
De laatste jaren neemt de overheid sport hoog op. De afgelopen periode waren er verschillende
subsidiemogelijkheden op het gebied van sport (bijv. de breedtesportimpuls en de BOS-impuls) om
de sport op een hoger niveau te krijgen. Ook in het regeerakkoord is er specifieke aandacht voor
sport en is er extra budget toegezegd voor sport. Voor de sport is landelijk een begroting van ca.
100 miljoen euro, in 2008 komt er 10 miljoen extra te besteden en vanaf 2009 komt er 20 miljoen
extra beschikbaar.
- versterken van sportverenigingen
- versterken van de alliantie School en Sport
- versterken van talentontwikkeling
Doelstellingen landelijk beleid
De overheid wil voor 2010 onder meer de volgende doelstellingen bereikt hebben:
1. 65% van de Nederlandse volwassenen voldoet aan de beweegnorm1; (nu 60%)
2. de kans op een blessure is gedaald naar 0,09% per uur sportbeoefening; (nu 0,1%)
3. het aantal inactieve Nederlanders is gedaald van 8% naar 7%;
4. op 90% van de scholen kan elke leerling dagelijks sporten binnen en buiten de lesuren;
5. 40% van de jongeren (12-17) voldoet aan de beweegnorm2; (nu 35%)
6. het aantal ouderen en mensen met een beperking binnen de georganiseerde sport is
toegenomen met 5%;
7. het keurmerk voor de moderne sportvereniging is bij 25% van de verenigingen ingevoerd.
Daarnaast is er steeds meer aandacht voor het tegengaan van agressie en overmatig
alcoholgebruik in de sport.

Rol gemeente
Volksgezondheid
De gemeente is voor een groot deel verantwoordelijk voor de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid, waarbij ook sport een aandachtspunt is. In het kader van deze wet is de
gemeente Aalburg momenteel bezig met een nieuwe volksgezondheidsnota, waarbij ook aandacht
is voor overgewicht. Ook hier kan sport en dit actieplan een belangrijk hulpmiddel zijn.

1 De beweegnorm = 5 dagen in de week 30 minuten matig intensief bewegen (voor volwassenen)
2 De beweegnorm = 5 dagen in de week 60 minuten matig intensief bewegen (voor jeugd)
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Meedoen
Ook de WMO is een belangrijke recente ontwikkeling die invloed heeft op sportbeleid. De gemeente
moet met de WMO werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
Enkele speerpunten van de WMO waar de sport een rol in kan spelen zijn:
- ondersteunen van vrijwilligers;
- bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid;
- ondersteunen van jongeren met problemen;
- bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer voor mensen met een
beperking;
- verlenen van voorzieningen voor mensen met een beperking.
Conclusie
De overheid is actief bezig op het gebied van sport en vraagt hiervoor hulp van de gemeenten. Niet
alleen omdat het goed is voor de volksgezondheid en de samenleving, maar ook omdat de
gemeente taken en verplichtingen heeft op dit gebied.
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Hoofdstuk 2: Huidige uitgaven sport
Hoewel er op dit moment geen sportbeleid is, wordt er wel degelijk geld besteed aan sport.
Hieronder vindt u een kort overzicht van de huidige activiteiten waarin de gemeente Aalburg een rol
speelt.
Subsidies
Binnen de gemeente Aalburg zijn 32 officieel ingeschreven sportverenigingen en 1 sportschool.
Populaire sporten zijn voetbal, gym, schaatsen, tennis, zwemmen en basketbal. De grootste
verenigingen zijn dan ook de voetbalclubs en de gymverenigingen. Bijna alle verenigingen kampen
met een dalend ledental, zowel onder de jeugd als onder volwassenen. De gemeente Aalburg geeft
subsidie aan 14 sportverenigingen. De gemeente beschikt over drie gemeentelijke gymzalen en een
multifunctioneel centrum, waarin ook een sporthal in aanwezig is. De gemeentelijke gymzalen zijn in
2006 gerenoveerd. Het multifunctionele centrum (d’Alburcht) is gebouwd op kosten van de
gemeente, geprivatiseerd en overgedragen aan Stichting d’Alburcht.
Veldzicht
Totaalbedrag subsidies sportverenigingen
Overige kosten voetbalverenigingen (inspectie/kapitaal)
Subsidie d’Alburcht
Totaal

€ 251.1653
€ 68.0004
€ 55.5185
€ 13.615
€ 388.298

Dit overzicht is slechts een globale weergave van de uitgaven en sport. Volgens deze weergave
komen de uitgaven per inwoner neer op +/- € 31,50. Landelijk liggen de gemiddelde uitgaven aan
sport per inwoner op € 50,- waarbij de grootste uitgaven te maken hebben met accommodaties. In
dit overzicht staan de € 80.000 die jaarlijks worden besteed aan de renovatie van voetbalvelden niet
vermeld. Daarnaast zijn er nog wat andere, meer incidentele, uitgaven/activiteiten.
Evenementen
Afgelopen jaar heeft de gemeente Aalburg in samenwerking met het wielercomité de wielerronde
georganiseerd. Dit evenement was een groot succes en het is de verwachting dat dit jaarlijks
georganiseerd gaat worden. Daarnaast heeft de gemeente op de sportconferentie toegezegd dat er
dit jaar een sportmarkt georganiseerd wordt.
GGD
Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met de GGD het project ‘gezond eten en gymmen =
gewicht dimmen’ opgezet en uitgevoerd bij verschillende basisscholen. In het verleden heeft de
GGD vaker dit soort projecten op basisscholen uitgevoerd.
Jeugdsportfonds
Naar verwachting zal de gemeente Aalburg vanaf mei 2007 aansluiten bij het Jeugdsportfonds.
Kinderen die niet sporten omdat de ouders dit niet kunnen betalen krijgen van het Jeugdsportfonds
een financiële bijdrage voor contributie en sportkleding.
Conclusie
Hoewel er geen sportbeleid is, wordt er dus wel geld besteed aan sport. Het subsidiebeleid zal
binnenkort veranderd worden, evenals het accommodatiebeleid. Daarnaast zijn er wat kleinere
projecten die iedere keer door andere mensen georganiseerd worden. Het is belangrijk om deze
uitgaven te heroverwegen en meer te structureren voor een sluitend en integraal sportbeleid.
3 Kosten bestaan uit subsidie exploitatiekosten, kapitaallasten, verstrekking lesabonnementen en de zwembadmanager
4 Voor een uitgebreide toelichting zie bijlage 1
5 Kosten bestaan uit inspectiekosten en kapitaallasten
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Hoofdstuk 3: Jeugdsportstimulering
Inleiding
Als het over jeugdsportstimulering gaat, wordt in deze nota de jeugd van 6 – 19 jaar bedoeld. Deze
groep kunnen we verdelen in
- kinderen van de basisschoolleeftijd
2007: 1130 kinderen
- jongeren (12 – 19 jaar)
2007: 1454 jongeren

Kinderen basisschool
Algemeen
Op de basisschool wordt de basis voor het sporten gelegd. Op alle basisscholen krijgen de kinderen
2 uur per week lichamelijke vorming van de groepsleerkracht. Ook worden op alle scholen
sportdagen georganiseerd, al dan niet verplicht. Daarnaast beginnen kinderen vanaf ongeveer 6
jaar sporten te beoefenen.
Enkele verenigingen organiseren toernooien voor bepaalde groepen van de basisschool.
Voorbeelden hiervan zijn het basketbaltoernooi, tennistoernooi en het zwemtoernooi. Ook doen de
meeste scholen mee aan schoolvoetbal.
Enquête
Uit de enquête die gehouden is in de groepen 7/8 van de basisscholen bleek dat er in deze groep
veel gesport wordt. 98% sport meer dan 1 x in de maand en 88% hiervan sport 1 x per week of
meer. Dit zorgt voor een hoge sportdeelname. Populaire sporten in de gemeente zijn voetbal,
gymnastiek, dansen, paardrijden en basketbal. Kinderen hebben veel belangstelling voor
wintersport, klimsport, maar ook voor vecht- en –verdedigingssporten, watersporten en tennissen.
Een ander belangrijk gegeven is dat 76% van de kinderen lid is van een sportvereniging, wat
overeen komt met het landelijke gemiddelde. 6
Interviews
Uit de interviews kwam naar voren dat ook de leerkrachten vinden dat de kinderen op de
basisschool best sportief zijn. De basisscholen geven aan dat zij al veel taken toegeschoven krijgen
en dat er weinig ruimte is om ook nog meer aandacht aan sport te geven. Verder willen zij een
betere samenwerking. Veel partijen willen wat van de school maar de school krijgt hier weinig voor
terug. Als er bijvoorbeeld een toernooi georganiseerd wordt moeten de leerkrachten deze sport
oefenen met de gymles. De school heeft er veel meer aan als de vereniging een keer een gymles
komt geven. Daarnaast zouden zij meer ondersteuning kunnen gebruiken bij het organiseren van
sportdagen. 7

Jongeren
Algemeen
Vanaf 12 jaar gaan jongeren naar de middelbare school waar de school ook nog lessen lichamelijke
opvoeding geeft en sportdagen organiseert. Op dat moment wisselen ze vaak van sport en vele
jongeren stoppen met sporten in de vrije tijd. Wel is er een groot deel wat op dat moment naar
school fietst en zo toch in beweging blijft. Ook is er hier een groot verschil tussen jongens en
meisjes. Waar veel jongens toch nog tot 15/16 jaar actief lid blijven van een voetbalclub haken veel
meisjes rond 13/14 jaar al af bij gymnastiek, dansen en paardrijden.
6 Voor meer informatie en cijfers zie bijlage 3
7 Voor meer informatie zie bijlage 4
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Veel jongeren uit de gemeente Aalburg gaan naar het Willem van Oranje College. Deze school is
actief bezig op het gebied van sport en biedt de leerlingen ook een sportoriëntatieproject. Het
Willem van Oranje College heeft weinig contact met sportverenigingen. Daarnaast start de school
de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid op waar leerlingen nog meer met sport bezig
zullen zijn. Bij deze opleiding zou de school ook meer willen samenwerken. De leerlingen kunnen
bijv. sportdagen organiseren voor de basisscholen.
Cijfers
Uit een jongerenmonitor van enkele jaren geleden blijkt dat in de gemeente Aalburg 60% van de
jongeren lid is van een sportvereniging, 79% sport meer dan 1 x in de maand en hiervan sport 73%
1 x per week of meer. Landelijk sport 79% 1 x per week of meer. Vermoedelijk is deze achterstand
te verklaren doordat veel jongeren hier vroeg beginnen met werken of thuis mee moeten helpen.
Voor jongeren in Aalburg is het gebruikelijk om al vroeg geld te verdienen en hierdoor blijft er geen
tijd meer over om te sporten. Ook overgewicht is in deze groep een probleem, 12% van de jongeren
heeft overgewicht. Dit is iets meer dan het landelijke gemiddelde.
Interviews
Uit de interviews kwam naar voren dat het lastig is om jongeren aan het sporten te krijgen. Vaak
hebben zij werkende ouders en gaan ze als ze thuis komen van school direct achter de computer.
Hierdoor spreken zij minder vaak met vrienden af en worden ze steeds meer individualistisch.
Vecht- en verdedigingssporten kan voor deze jongeren een goed alternatief zijn. Daarnaast wordt er
in de gemeente weinig gefitnest terwijl dit juist onder jongeren vaak populair is8.

Conclusies en oplossingsrichtingen sportconferentie (alle jeugd)
Conclusies van de sportconferentie:
1. De gemeente is niet actief bezig om de jeugd te stimuleren meer te sporten en te bewegen
en gebruikt sport niet als een middel om maatschappelijke problemen onder kinderen op te
lossen;
2. Er zijn voldoende sportverenigingen maar er zijn onvoldoende openbare sport en
beweegplekken;
3. Basisscholen en sportverenigingen besteden onvoldoende aandacht aan
sportkennismakingsactiviteiten;
4. Er wordt onvoldoende samengewerkt door basisscholen, sportverenigingen en
kinderopvangorganisaties;
5. Sporten is over het algemeen betaalbaar;
6. Jongeren worden voldoende betrokken bij de organisatie binnen hun sportvereniging.
Genoemde oplossingsrichtingen zijn:
1. sportaanbod bekend maken bij de jeugd, bijv. door sportmarkt/brochure;
2. meer en betere sportaccommodaties voor verenigingen;
3. sportplatform om communicatie en samenwerking tussen verenigingen te verbeteren;
4. integraal jeugdsportbeleid opstellen;
5. kennismakingsactiviteiten organiseren bij sportverenigingen;
6. meer openbare sport- en beweegplekken;
7. sportkennismakingslessen organiseren op de basisschool.9

8 Voor meer informatie zie bijlage 4
9 Voor meer informatie zie bijlage 5
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Hoofdstuk 4: Ouderensportstimulering
Algemeen
Met ouderen worden in deze nota mensen vanaf 50 jaar bedoeld. In 2007 zijn er in de gemeente
Aalburg 3702 ouderen. Deze groep is op te splitsen in
- ouderen van 50 – 65 en
2007: 2177 ouderen
- ouderen ouder dan 65 jaar
2007: 1525 ouderen

Ouderen van 50-65
Ouderen van 50-65 zijn vaak nog actief en druk bezig met werken of hobby’s. Vanaf 50 jaar wordt
het lastiger om het sporten in een team vol te houden. Sporten die dan nog wel geschikt zijn, zijn
tennis, zwemmen, gymnastiek, volleybal, badminton, wandelen (Nordic Walking), fietsen en
volksdansen. In de gemeente Aalburg gaan veel ouderen zwemmen (met name in Veldzicht, ’s
ochtends vroeg) wandelen en fietsen. Daarnaast zijn er 4 Meer Bewegen voor Ouderen
verenigingen (MBvO) die 1 x per week ouderengym verzorgen. Ook de volksdansvereniging heeft
leden in deze leeftijdscategorie. Daarnaast verzorgt de tennisvereniging speciale wedstrijden voor
ouderen.

Ouder dan 65 jaar
Ouderen, ouder dan 65 jaar, zitten vaak in een andere fase van hun leven. Zij hoeven doorgaans
niet meer te werken en hebben dus veel vrije tijd. Daarnaast krijgen ze ook meer lichamelijke
problemen. Als ze nog sporten doen ze dat liever ongeorganiseerd of samen met andere ouderen.
Zij zijn ook vaak actief in de MBvO groepen en ook de volksdansvereniging heeft hier leden van.
Daarnaast zwemmen, wandelen en fietsen ze, alleen in mindere mate dan de vorige groep.
Ouderen geven aan veel waarde te hechten aan het sociale contact voor, tijdens en na het sporten.
Interviews
Uit de interviews blijkt verder nog dat de volksdansvereniging en de MBvO groepen moeilijk aan
nieuwe leden komen. Verder organiseren weinig verenigingen activiteiten voor ouderen en zijn ze
dat ook in de toekomst niet van plan. Ouderen geven aan dat het vervoer van en naar de
sportaccommodatie vaak voor problemen zorgt10.
Sportconferentie
Conclusies
1. Sportverenigingen, welzijns- en belangenorganisaties werken onvoldoende samen bij het
creëren van een sport- en beweegaanbod voor ouderen;
2. Er zijn onvoldoende sport- en beweegmogelijkheden voor ouderen en als ze er al zijn sluiten
deze mogelijkheden onvoldoende aan bij de wensen en levensstijl van ouderen;
3. Sport- en beweegactiviteiten voor Aalburgse ouderen zijn betaalbaar;
4. De gemeente is hoofdverantwoordelijk voor het creëren van een sport en beweegaanbod
voor ouderen maar is niet actief bezig om ouderen te stimuleren meer te sporten en
bewegen en gebruikt dit thema niet om maatschappelijke problemen onder ouderen op te
lossen;
5. De ouderen zijn over het algemeen onvoldoende geïnformeerd over de sport- en
beweegactiviteiten;
6. Sportverenigingen organiseren onvoldoende activiteiten voor ouderen.

10 Voor meer informatie zie bijlage 4
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Oplossingsrichtingen:
1. Ouderen meer voorlichting geven over het sport- en beweegaanbod in de regio, bijvoorbeeld
via brochure, website, vereniging, krant, informatieavond en via persoonlijk contact;
2. In samenwerking met verenigingen meer sport- en beweegactiviteiten organiseren,
aangepast aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van ouderen, bijvoorbeeld
instuifmiddagen;
3. Inventariseren wat de wensen en behoeften van ouderen zijn;
4. Verenigingen, door middel van advies en financiële ondersteuning, motiveren om ook
aanbod te creëren voor ouderen;
5. Ondersteuning bieden bij het organiseren van vervoer voor ouderen van en naar
sportaccommodaties;
6. Subsidies beschikbaar stellen voor sport en bewegen voor ouderen. 11

11 Voor meer informatie zie bijlage 5

Sportnota ‘Aalburg in Beweging!’
Sportbeleid voor 2007 – 2009

11

Hoofdstuk 5: Stimuleren van sport voor mensen met een beperking
Volgens landelijke cijfers heeft 10% van de bevolking een beperking. Voor de gemeente Aalburg
komt dit in 2007 neer op ongeveer 1230 personen. Dit kunnen we verdelen in mensen met een
lichamelijke beperking en mensen met een geestelijke beperking.

Mensen met een lichamelijke beperking
Helaas zijn er geen exacte cijfers van hoeveel mensen met een lichamelijke beperking er zijn in de
gemeente Aalburg. De beperkingen kunnen ook erg verschillen, de een heeft hier meer last van dan
de ander. Uit de interviews kwam naar voren dat er weinig mogelijkheden zijn voor mensen met een
lichamelijke beperking. In sommige gevallen kan men sporten bij een ‘gewone’ sportvereniging,
maar niet iedereen vindt dit prettig. Daarnaast zijn de meeste sportverenigingen niet aangepast op
mensen met een beperking. De sportverenigingen waar wel sporters met een beperking lid zijn
ervaren vaak dat dit veel tijd en gespecialiseerde kennis vereist.
In de gemeente Aalburg zijn geen speciale sportverenigingen voor mensen met een beperking. Wel
zijn er wat verder weg speciale sportverenigingen, bijvoorbeeld in Drunen, Waalwijk en Gorinchem.
Het vervoer is hier vaak een probleem. Daarnaast moeten de sporters een drempel over voordat ze
naar een speciale vereniging toe durven gaan.
Veel sporters met een lichamelijke beperking gaan liever niet naar een sportschool, omdat hier vaak
de nadruk gelegd wordt op presteren. Een gespecialiseerde sportschool kan hier wel een optie zijn.

Mensen met een verstandelijke beperking
Ook verstandelijke beperkingen zijn er in alle soorten en maten. In de meeste gevallen is het niet
mogelijk om bij een reguliere vereniging te sporten, tenzij deze hier een speciaal team voor heeft
(bijvoorbeeld een G-team). In Giessen kunnen gehandicapte sporters zwemmen (georganiseerd
door de Stichting Sport en Spel uit Andel) en in Andel is er een G-voetbal team. De Stichting Sport
en Spel organiseert nog meer activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor
andere sportactiviteiten moet men wat verder weg en wordt vervoer wederom een probleem.
Daarnaast hebben ook hier veel sporters moeite om te beginnen met sporten.
In de gemeente Aalburg behartigt het Gehandicaptenplatform de belangen van gehandicapte
burgers, ook op het gebied van sport. Enkele jaren geleden hebben zij een showdown-middag
georganiseerd maar helaas kwamen hier niet zoveel mensen op af. Mogelijk is de gemeente te klein
om specifieke activiteiten voor mensen met een beperking te organiseren.
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Sportconferentie
Conclusies
1. Sportverenigingen, welzijns- en belangenorganisaties werken onvoldoende samen bij het
creëren van een sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking;
2. Er zijn onvoldoende sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking en
deze mogelijkheden sluiten onvoldoende aan bij de wensen en levensstijl van mensen met
een beperking;
3. Sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking zijn betaalbaar
4. De gemeente is hoofdverantwoordelijk voor het creëren van een sport en beweegaanbod
voor mensen met een beperking maar is niet actief bezig om mensen met een beperking te
stimuleren meer te sporten en bewegen en gebruikt sport niet om maatschappelijke
problemen onder mensen met een beperking op te lossen;
5. Mensen met een beperking zijn over het algemeen onvoldoende geïnformeerd over de
sport- en beweegactiviteiten;
6. Sportverenigingen organiseren onvoldoende activiteiten voor mensen met een beperking.
Oplossingsrichtingen
1. Mensen met een beperking meer voorlichting geven over het sport- en beweegaanbod in de
regio, bijvoorbeeld via brochure, website, vereniging, krant, informatieavond en via
persoonlijk contact;
2. In samenwerking met verenigingen meer sport- en beweegactiviteiten organiseren maar dan
aangepast aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking,
bijvoorbeeld instuifmiddagen;
3. Inventariseren wat de wensen en behoeften van mensen met een beperking zijn;
4. Verenigingen, door middel van advies en financiële ondersteuning, motiveren om ook
aanbod te creëren voor mensen met een beperking;
5. Ondersteuning bieden bij het organiseren van vervoer voor mensen met een beperking van
en naar sportaccommodaties;
6. Sportverenigingen stimuleren laagdrempeliger te worden voor mensen met een beperking;
7. Een sportcoach aanstellen die activiteiten organiseert en ondersteunt voor mensen met een
beperking.12

12 Voor meer informatie zie bijlage 5
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Hoofdstuk 6: Verenigingsondersteuning
Interviews
Algemeen
Sportverenigingen hebben het moeilijk, mensen gaan steeds meer individueel sporten en verlaten
de verenigingssporten.
Vrijwilligers
Binnen de sport vervullen de vrijwilligers een belangrijke rol, naast het opleiden van de jeugd en het
ondersteunen van de club vervullen zij ook vaak een signaalfunctie, waarmee ze problemen (bijv. in
het gezin) kunnen signaleren. Sportverenigingen vinden het lastig om vrijwilligers te werven, maar
vinden het essentieel om vrijwilligers binnen de club te zoeken. Veel verenigingen vragen om hulp
bij het deskundig houden van deze vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten vaak cursussen volgen om
aan bepaalde eisen van de sportbond te voldoen, maar deze cursussen zijn kostbaar. Bovendien
moeten verenigingen steeds vaker pedagogisch verantwoord lesgeven. Hierbij zou een bijdrage en
ondersteuning gewenst zijn.
Regelgeving
Sportverenigingen klagen vaak over de hoeveelheid papieren en regels waar zij aan moeten
voldoen. Op sommige punten zou de gemeente diensten kunnen verlenen, bijvoorbeeld het
organiseren van een BHV-cursus voor alle verenigingen. Daarnaast zou de gemeente de
verenigingen kunnen ondersteunen bij het professionaliseren van bestuurstaken. Daarnaast zouden
sportverenigingen ondersteuning kunnen gebruiken bij het indienen van landelijke en provinciale
subsidies. Deze moeten steeds vaker aangevraagd worden door de verenigingen zelf en deze
missen de specifieke kennis die nodig is om een subsidieaanvraag in te dienen.
Wervingsactiviteiten
Enkele verenigingen organiseren een scholentoernooi om leerlingen kennis te laten maken met de
sport maar ook met het doel om leden te werven. Dit is een initiatief wat de gemeente zou moeten
stimuleren. Op dit moment wordt het ene toernooi wel financieel gesteund en andere toernooien
niet. De gemeente zou zulke initiatieven moeten stimuleren.
Verenigingen geven ook aan dat zij hier soms geen tijd/mensen of middelen voor hebben, of geen
directe plaatsingsmogelijkheid voor extra leden. Ook hier moet de gemeente rekening mee houden.
Samenwerken
De sportverenigingen vragen duidelijk om meer samenwerking in de toekomst. Samen kunnen de
vereniging meer activiteiten organiseren en ook van elkaar leren. Ook is er meer samenwerking met
scholen en kinderopvang gewenst. Verenigingen geven aan dat ze hier niet altijd tijd of vrijwilligers
voor hebben.
Contact gemeente
Sportverenigingen willen graag meer contact met de gemeente. Het zou fijn zijn als er 1 persoon
aanspreekpunt voor sportzaken is. Daarnaast willen zij vaker mensen van de gemeente op de
vereniging zien en vaker met de gemeente praten over knelpunten en mogelijkheden. 13

13 Voor meer informatie zie bijlage 4
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Sportconferentie
Conclusies
1. De gemeente ondersteunt de sportverenigingen onvoldoende en maakt onvoldoende
financiële middelen vrij om het verenigingsleven bloeiend te houden;
2. Een meerderheid van de verenigingen communiceert niet via korte lijnen met de gemeente;
3. Sportverenigingen werken onvoldoende samen met scholen;
4. Aalburgse sportverenigingen voelen zich ook verantwoordelijk voor de Aalburgse
samenleving;
5. De gemeente helpt de verenigingen onvoldoende met het werven van vrijwilligers;
6. Sportverenigingen voelen zich verantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en treden
dan ook op wanneer nodig;
7. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen sportverenigingen en andere organisaties
onvoldoende;
8. De gemeente organiseert onvoldoende sportevenementen in samenwerking met de
sportverenigingen.
Oplossingsrichtingen
1. Een sportdag/sportweek/sportproject organiseren waar verschillende takken van sport aan
bod komen en waar sportverenigingen en scholen een rol in spelen;
2. Een sportplatform waarin de sportverenigingen hun belangen kunnen behartigen in dialoog
met elkaar en met de gemeente;
3. Meer subsidiemiddelen gericht op opleiding verenigingskader: van trainer tot jurylid;
4. Een aanspreekpunt voor de sport binnen de gemeente met een goede bereikbaarheid en
korte communicatielijnen;
5. Organiseren/stimuleren van sporttoernooien;
6. Ondersteuning van werven van vrijwilligers;
7. Ondersteuning bij het omgaan met wet- en regelgeving.14

14 Voor meer informatie zie bijlage 5
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Conclusie
Aalburg staat aan het begin van een nieuw tijdperk op het gebied van sport. Landelijk dringt steeds
meer het besef door dat sport meer is dan een doel, sport is ook een middel, onder meer om te
zorgen voor een betere gezondheid van de burgers en voor een meer sociale samenleving. Om dit
middel optimaal te gebruiken, moet de gemeente Aalburg investeren in sport.
Huidige situatie
Jongeren
Aan het eind van de onderzoeksperiode kunnen we concluderen dat er veel gesport wordt door
kinderen op de basisschool en te weinig door jongeren van 12-19 jaar. Vechtsport wordt door veel
betrokkenen gezien als een geschikte sport voor jongeren. De basisscholen zijn tot nu toe
terughoudend op het gebied van sportactiviteiten. Zij geven aan dat ze veel taken moeten uitvoeren
en dat er op dit moment weinig overschiet voor sport. Betrokkenen geven aan dat er te veel te
weinig samengewerkt wordt door scholen, sportverenigingen, naschoolse opvang en andere
belanghebbenden. Daarnaast zouden er meer sportkennismakingsactiviteiten georganiseerd
moeten worden, moet de gemeente meer rekening houden met ruimte voor sport en de jeugd actief
stimuleren te sporten en te bewegen.
Ouderen/Mensen met een beperking
Ouderen en mensen met een beperking zijn onvoldoende op de hoogte van het sportaanbod en
vinden dat er onvoldoende activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast hebben zij vaak
problemen met het vinden van vervoer naar de sportaccommodatie. Zij geven aan meer persoonlijk
contact te willen met de gemeente.
Verenigingen
Verenigingen geven aan meer en beter contact met de gemeente te willen. Daarnaast hebben zij
ook behoefte aan meer samenwerking met andere verenigingen en andere organisaties. Daarnaast
vragen zij om meer ondersteuning bij het werven en deskundig houden van de vrijwilligers. Ook
vragen zij om ondersteuning wanneer zij sportkennismakingsactiviteiten organiseren.
Gewenste situatie
1. De gemeente is actief bezig de jeugd te stimuleren om te sporten en bewegen, o.a. door
kennismakingstrajecten op scholen en bij verenigingen op te zetten;
2. De gemeente houdt rekening met ruimte om te sporten bij het opstellen van beleid en
bestemmingsplannen;
3. Er is een goede samenwerking tussen verenigingen, scholen, jongerenwerk en
kinderopvangorganisaties wat ook sporten na school mogelijk maakt;
4. Er is een sportplatform waarin verenigingen en vertegenwoordigers van de verschillende
doelgroepen vertegenwoordigd zijn, wat regelmatig overlegt en ook activiteiten organiseert;
5. De gemeente initieert en coördineert sportactiviteiten voor de verschillende doelgroepen;
6. De gemeente stelt in samenwerking met de sportverenigingen een sportbrochure op;
7. Sportverenigingen werken samen met het Willem van Oranje College om jongeren meer te
stimuleren te gaan sporten;
8. De gemeente werkt samen met het Willem van Oranje College zodat de jongeren van de
opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid opdrachten kunnen uitvoeren voor de
gemeente op het gebied van sport, als opdracht in de opleiding;
9. De gemeente geeft ouderen en mensen met een beperking voorlichting over de
sportmogelijkheden en helpt bij vervoersproblemen;
10. De gemeente stimuleert sportverenigingen om activiteiten voor ouderen en/of mensen met
een beperking te organiseren;

Sportnota ‘Aalburg in Beweging!’
Sportbeleid voor 2007 – 2009

16

11. De gemeente inventariseert wat de wensen en behoeften van ouderen en mensen met een
beperking zijn en zal afhankelijk van de resultaten een sportkennismakingsproject voor deze
groepen organiseren;
12. De gemeente probeert mensen met een beperking te helpen en te coachen bij het vinden
van een geschikte sport; (in samenwerking met MEE, Prisma en overige instellingen in dit
werkveld)
13. Sportverenigingen communiceren regelmatig en via korte lijnen met de gemeente en kunnen
de gemeente om advies te vragen;
14. De gemeente organiseert in samenwerking met sportverenigingen meer sportevenementen;
15. De gemeente ondersteunt sportverenigingen bij het werven en deskundig houden van
vrijwilligers.

Advies
Om deze gewenste situatie te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er veranderingen worden
doorgevoerd. Dit sportbeleid kan niet worden uitgevoerd zonder een coördinator Sport en Bewegen.
Daarnaast is er een dusdanige roep om meer samenwerking, dat er het instellen van een
sportplatform gewenst is. Hieronder zullen deze aspecten meer toegelicht worden:

Aanbeveling 1

Coördinator Sport en Bewegen (24 – 28 uur)

Deze medewerker zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de sportnota. Zonder specifieke
en deskundige aandacht is het niet haalbaar sportbeleid uit te voeren. Het is niet mogelijk om deze
taken in de huidige bezetting uit te voeren en daarom noodzakelijk om hiervoor extra formatieruimte
(24 uur per week) op te nemen. De medewerker zal op projectbasis voor 2 jaar worden
aangenomen, in 2009 wordt hierover geëvalueerd.

Aanbeveling 2

Sportplatform

Dit sportplatform zal fungeren als samenwerkingsorgaan voor sportverenigingen. Er is hier bewust
gekozen voor een sportplatform, in plaats van een sportraad, omdat dit minder formele aspecten
bevat. Het platform zal de gemeente adviseren geven over sportzaken. Daarnaast vergadert het
enkele malen per jaar over knelpunten, samenwerking en uit te voeren projecten. Ook zullen ze
jaarlijks een budget krijgen om sportstimuleringsprojecten, voor de jeugd, ouderen en mensen met
een beperking uit te voeren. Het platform bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van
sportverenigingen, een vertegenwoordiging van het basisonderwijs, Willem van Oranje College,
naschoolse opvang, jongerenwerk, vertegenwoordiging van het ouderenpanel en het
gehandicaptenplatform.
Landelijke doelstellingen
Door deze aanbevelingen kan de gemeente Aalburg bijdragen aan de landelijke doelstellingen die
vermeld staan in hoofdstuk 2 van deze nota. (90% van de kinderen moet kunnen sporten na school,
65% van de volwassenen voldoet aan de beweegnorm, 40% van de jongeren voldoet aan de
beweegnorm, het aantal inactieve mensen daalt van 8% naar 7% en er is een toename van 5%
ouderen en gehandicapten die deelnemen aan sportactiviteiten)
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Overige aanbevelingen
Ondanks dat deze sportnota niet de vakgebieden subsidiebeleid en accommodatiebeleid omvat, zijn
er bij de totstandkoming van deze nota toch verschillende aanbevelingen gedaan op het gebied van
sport. Deze vakgebieden komen eind 2007 aan bod, vandaar dat hier toch enkele aanbevelingen
vermeld worden.

Aanbevelingen subsidiebeleid
Bij het opstellen van nieuw subsidiebeleid zullen de volgende opmerkingen uit de sportconferentie
meegenomen worden:
- meer verschillende sporten subsidiëren; (bijv. badminton, wandelsport, zeilsport etc.)
- sportverenigingen subsidie geven wanneer zij sportkennismakingsprojecten organiseren;
(bijv. bij schooltoernooien of kennismakingslessen)
- sportverenigingen subsidie geven voor ouderen of voor activiteiten die voor oudere sporters
worden georganiseerd;
- sportverenigingen subsidie geven voor gehandicapte sporters of voor activiteiten die voor
gehandicapte sporters worden georganiseerd;
- sportverenigingen subsidie geven voor cursussen voor deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers.

Aanbevelingen accommodatiebeleid
Uit de sportconferentie kwamen de volgende opmerkingen wat het accommodatiebeleid betreft:
- veel sportaccommodaties zijn verouderd en hebben aanpassingen nodig;
- het gebruik van de gemeentelijke gymzalen zouden beter gecoördineerd moeten worden;
- deze gymzalen zouden beter beheerd moeten worden;
- veel accommodaties worden niet optimaal gebruikt.
Daarnaast hebben veel mensen aangegeven graag een overdekt zwembad in de gemeente te zien,
eventueel in samenwerking met de gemeente Woudrichem.
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Financiële gevolgen
Hoewel er geen exacte berekeningen zijn gemaakt gaan we uit van de volgende kostenopzet:
2007
In 2007 wordt er nog een sportmarkt georganiseerd en wordt er een sportbrochure uitgegeven. Dit
zal gefinancierd worden uit het bestaande budget wat beschikbaar is gesteld voor het opstellen van
het sportbeleid.
Sportmarkt + sportbrochure

uit bestaand budget voor sportbeleid

Jaarlijkse kosten (2008 en 2009)
De kosten voor een coördinator Sport en Bewegen bedraagt +/- € 27.500 per jaar. Dit bedrag is
gebaseerd op een berekening van de gemiddelde loonkosten. Verder hebben we ervoor gekozen
het sportplatform een eigen budget te geven, zodat ze niet alleen een vergaderorgaan zijn maar ook
zelfstandig activiteiten organiseren. Daarnaast zijn er nog kosten van het organiseren van een
sportevenement en het organiseren van een sportbijeenkomst.
Coördinator Sport en Bewegen
Sportplatform (kosten en budget voor activiteiten)
Sportevenement (bijv. wielerronde)
Sportbijeenkomst

€ 27.500
€ 7.500
€ 5.000
€ 1.000

Totaal

€ 41.000

Incidentele kosten (in 2008)
Naast de jaarlijkse kosten is het gewenst om het sportbeleid een extra impuls te geven. Hiervoor
willen we een sportstimuleringsproject organiseren voor de jeugd, en voor ouderen/mensen met een
beperking. Deze projecten zullen in 2008 gaan plaatsvinden.
Sportstimuleringsproject Jeugd
€ 5.000
Sportstimuleringsproject Ouderen/Gehandicapten € 5.000
Totaal

€ 10.000

Toelichting
Uit bovenstaande berekening blijkt dat er in 2008 € 51.000 benodigd is om de sport op deze wijze te
financieren. In 2009 is hiervoor € 41.000 benodigd. Dit komt redelijk overeen met vergelijkbare
gemeenten. Er wordt nog onderzocht of de gemeente voor bovenstaande projecten en voor de
activiteiten die al uitgevoerd zijn landelijke of provinciale subsidies kan aanvragen
In de financiële gevolgen zit een overlap met andere beleidsvelden. Zo zal vanuit het sportbeleid
ook een bijdrage geleverd worden aan volksgezondheid, brede school en WMO verplichtingen.
Anderzijds zullen activiteiten uit het sportbeleid ondersteund worden vanuit het subsidie- en
accommodatiebeleid.
In 2009 zal er een evaluatie plaatsvinden en zal bepaald worden of dit sportbeleid en het benodigde
budget gecontinueerd wordt.
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Bijlage 1 Toelichting subsidies
Vereniging

Locatie

Basis
bedrag

Aantal
jeugdled.

Totale bijdrage
voor jeugdled.
(€ 7 per lid)

Bijdrage in accommodatie
kosten (60, 70 of 75%)

Totaal bijdrage
accommodatie

Totale subsidie

1

Basketbalclub A.B.C

d'Alburcht (W&A)

€

46

112

€

784

60%

€

7.650

€ 8.480

2

Gymnastiekvereniging L.I.O.S.

Gemeentelijke gymzaal (Veen)

€

46

107

€

749

60%

€

2.247

€ 3.042

t Dorpshuis (Genderen)

€

92

100

€

700

60%

€

2.424

€ 3.216

Gemeentelijke gymzaal (Eethen)

€

92

57

€

399

75%

€

3.188

€ 3.679

d'Alburcht (W&A) + Gemeentelijke
gymzaal in W&A)

€

92

192

€

1.344

60%

€

7.200

€ 8.636

Zijn op zoek naar eigen locatie

€

46

13

€

91

x

€

1.362

€ 1.499

Tennispark Genderen

€

46

30

€

210

x

d'Alburcht (W&A)

€

46

25

€

175

60%

€

468

Gemeentelijke gymzaal (W&A)

€

46

43

€

301

60%

€

1.680

€ 2.027

10 Voetbalvereniging Achilles Veen

Sportpark De Heuye (Veen)

€

46

78

€

546

€

6.425

€ 7.017

11 Voetbalvereniging GDC

Sportpark GDC (Eethen)

€

46

138

€

966

€

6.749

€ 7.761

12 Sportvereniging N.O.A.D.’32

Sportpark Korenzand (W&A)

€

46

86

€

602

€

7.025

€ 7.673

13 Voetbalvereniging Wilhelmina’26

Sportpark De Ebbe (W&A)

€

46

114

€

798

€

6.725

€ 7.569

Veldzicht (Genderen) en de
Kikvors(Giessen)

€

92

38

€

266

€

1.690

€ 2.048

1.133

€

7.931

€

54.833

€ 63.592

3
4
5
6
7
8
9

14

Christelijke Gymnastiek- en
Sportvereniging O.V.S. (inclusief
volleybal)
Christelijke Gymnastiekvereniging S. en
V. (inclusief volleybal)
Sportvereniging Willen Is Kunnen
(inclusief volleybal)
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub
Land van Heusden en Altena
Lawn Tennisclub Aalburg
Schaats- en Trainingsclub De
Ijsvrienden
Tafeltennisvereniging Rally

Zwemvereniging Z.V.D.O.’74 (inclusief
waterpolo)
Totaal

€

828

60%

x

€

256

€

689

Opmerkingen
1 de Hondensportvereniging en de voetbalverenigingen ontvangen opstalrecht, maar moeten dit ook weer afdragen, daarom staat dit niet vermeld
2 Meer Bewegen voor Ouderen en de volksdansvereniging Sarevkja ontvangen subsidie via het Open Bejaardenwerk (€ 4.200)
3 Stichting Sport en Spel ontvangt € 14 euro per lid en geen bijdrage voor de accommodatiekosten (2006: € 448)
4 De voetbalverenigingen ontvangen geen bijdrage in accommodatiekosten maar krijgen een vergoeding voor het onderhoud van de voetbalvelden
5 De ponyclub ontvangt een vast bedrag als vergoeding voor de accommodatie
6 De tennisvereniging ontvangt geen bijdrage voor de accommodatie omdat deze in eigen beheer is genomen

Hiermee komt het totaalbedrag subsidies aan sportdoeleinden op € 68.0000
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Bijlage 2

Enquête

Enquête groep 7/8
Leeftijd: ___ jaar
Woonplaats: _______________________________________________________
Ben je een jongen of een meisje?
 jongen
 meisje
De volgende vragen gaan over sporten. Bij sporten moet je denken aan bijvoorbeeld voetbal,
badminton, gym, basketbal en volleybal, maar niet aan puzzelen, wandelen met de hond of
fietsen naar school. Sporten die je tijdens de vakanties hebt beoefend, tellen ook mee.
Sporten tijdens de gymlessen op school tellen niet mee, maar sporten die je doet tijdens de
pauze en bij de naschoolse opvang wel.
Vraag 1. Welke sport of sporten heb je in de afgelopen twaalf maanden gedaan?
 Atletiek (1)
 Kano (11)
 Vecht- en verdediging
 Badminton (2)
 Klimsport (12)
(21)
 Basketbal (3)
 Korfbal (13)
 Veldvoetbal (22)
 Danssport (4)
 Paardensport (14)
 Volleybal (23)
 Fitness (5)
 Roeien (15)
 Wandelsport (24)
 Gymnastiek/turnen (6)
 Schaatsen (16)
 Wielersport (25)
 Handbal (7)
 Skeeleren/skaten (17)
 Zaalvoetbal (26)
 Hardlopen/joggen (8)
 Skiën/snowboard (18)
 Zeilen/surfen (27)
 Hockey (9)
 Tafeltennis (19)
 Zwemsport (28)
 Honkbal/softbal (10)
 Tennis (20)
 Anders nl: ……………………………………………………………………………………. (29)
 Geen sport (ga naar vraag 3)
(30)
Vraag 2. Welke van de sporten die je de afgelopen 12 maanden hebt gedaan, vind je
het allerleukst om te doen?
(Schrijf het nummer op wat achter de sport staat)
Nr: ……………………
Vraag 3 Welke sporten heb je de afgelopen 12 maanden niet gedaan, maar zou je wel
graag willen doen?

nr(s)………………………………………………………………………………

anders nl……………………………………………………………………………….

geen sport
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De volgende vragen gaan over de sporten die je hebt aangekruist bij vraag 1.
Vraag 4. Welke van deze sporten heb je de afgelopen twaalf maanden het meest
gedaan?
(Vul maximaal drie sporten in. Doe dit door het nummer op te schrijven dat achter de sport bij
vraag 1 staat. Als je de afgelopen 12 maanden meer dan 3 sporten hebt gedaan,, vul dan de
sporten in die je het meeste hebt gedaan. Wanneer je helemaal geen sporten hebt gedaan,
ga naar vraag 8 )
Sport 1 Sport 2 Sport 3

Vraag 5. Hoeveel keer heb je deze sport gedaan?
Sport 1
 1 – 11 keer (deze sport heb je zomaar een paar keer gedaan)
 12 – 51 keer (deze sport heb je vaker gedaan, maar niet iedere week)
 52 – 103 keer (deze sport doe je wel gemiddeld iedere week, soms wel vaker)
 104 keer of meer (deze sport doe je gemiddeld twee keer per week of meer)
Sport 2
 1 – 11 keer (deze sport heb je zomaar een paar keer gedaan)
 12 – 51 keer (deze sport heb je vaker gedaan, maar niet iedere week)
 52 – 103 keer (deze sport doe je wel gemiddeld iedere week, soms wel vaker)
 104 keer of meer (deze sport doe je gemiddeld twee keer per week of meer)
 ik heb geen sport 2 ingevuld
Sport 3
 1 – 11 keer (deze sport heb je zomaar een paar keer gedaan)
 12 – 51 keer (deze sport heb je vaker gedaan, maar niet iedere week)
 52 – 103 keer (deze sport doe je wel gemiddeld iedere week, soms wel vaker)
 104 keer of meer (deze sport doe je gemiddeld twee keer per week of meer)
 ik heb geen sport 3 ingevuld
Vraag 6. Heb je deze gesport gedaan…
(Per sport mag je meerdere antwoorden invullen)
als lid van een sportvereniging
als lid van een fitnesscentrum
in groepsverband
alleen, ongeorganiseerd
anders, namelijk ………………………………………………

Sport 1

Sport 2

Sport 3


































Vraag 7. Heb je voor deze sport meegedaan aan.....
(Per sport mag je meerdere antwoorden invullen)
trainingen
competitie
toernooien/sportevenementen
geen van bovenstaande
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Vraag 8 Wat doe je het liefst na schooltijd? (1 antwoord aankruisen!!!!!)

buiten spelen (balspelen, sporten, skaten, knikkeren, etc.)

binnen spelen (knutselen, tekenen, lego, etc.)

computeren

tv kijken

anders nl.: ……………………………………………………………………………………...
Vraag 9 Wat vind je van gym op school?

heel leuk

leuk

gemiddeld

niet zo leuk

helemaal niet leuk
Vraag 10 Zou je vaker gym op school willen hebben?

Ja

Nee
Vraag 11 Welke sportmogelijkheden mis je bij jou in de buurt?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vraag 12 Hoe denk jij dat we jongeren van jullie leeftijd meer kunnen laten sporten?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Bijlage 3 Uitgebreid verslag enquête
Hieronder vindt u een uitgebreid verslag van de enquête gehouden op de basisscholen in de
gemeente Aalburg. Er waren in totaal 281 kinderen, verdeeld over de leeftijd 9 t/m 13.
Verdeling over de leeftijd
Verdeling over de dorpen
Leeftijd aantal percentage
9
1
0,4%
10
59
21%
11
134
47,7%
12
78
27,8%
13
9
3,2%
Verdeling over het geslacht

Woonplaats
Wijk en Aalburg
Veen
Genderen
Meeuwen
Eethen
Drongelen
Babylonienbroek
Buiten gemeente

Aantal
129
56
47
15
16
8
6
4

Percentage
45,9%
19,9%
16,7%
5,3%
5,7%
2,8%
2,1%
1,4%

Geslacht Aantal Percentage
Jongen
130
46,3%
Meisje
151
53,7%
Toelichting
Het valt op dat de dorpsgrootte een grote rol speelt in het aantal kinderen dat de enquête heeft
ingevuld per dorp. Enerzijds geeft dit een goed beeld van de gemeente, anderzijds kunnen
over kleine dorpen op deze manier geen betrouwbare conclusies worden getrokken. Deze
enquête is dan ook meer een inschatting hoe het er ongeveer aan toegaat, dan een exacte
weergave van de werkelijkheid.
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Vraag 1: Welke sporten heb je de afgelopen 12 maanden beoefend? (meerdere
antwoorden mogelijk, het maakt niet uit hoe vaak je deze sport gedaan hebt)
Gemiddeld gaven de kinderen hier 6 antwoorden, gemiddeld doen kinderen dus 6
verschillende sporten in een jaar. Er was zelfs een jongen die het afgelopen jaar 23 sporten
had beoefend. De lijst van sporten die ze hebben gedaan ziet er als volgt uit:
1. Skeeleren/skaten
2. Zwemsport
3. Veldvoetbal
4. Tafeltennis
5. Basketbal
6. Gymnastiek/turnen
7. Schaatsen
8. Badminton
9. Hardlopen/joggen
10. Danssport
11. Paardrijden
12. Tennis
13. Zaalvoetbal
14. Wandelsport
15. Skiën/snowboarden
16. Volleybal
17. Fitness
18. Kano
19. Klimsport
20. Vechtsport
21. Wielersport
22. Anders15
23. Roeien
24. Atletiek
25. Hockey
26. Korfbal
27. Zeilen/surfen
28,.Handbal
29. Honkbal
30. Geen sport

53%
49,8%
49,1%
43,8%
37,4%
37%
34,2%
32,4%
27,8%
26,3%
24,9%
23,1%
22,8%
20,6%
16%
14,9%
14,6%
14,2%
13,2%
13,2%
12,8%
8,2%
7,1%
4,6%
4,3%
3,9%
3,6%
2,1%
2,1%
0,7%

Toelichting
Skeeleren/skaten is hier op de eerste plaats te vinden, dit is een sport die veel kinderen
minimaal een keer per jaar uitoefenen. Ook zijn er hoge plaatsen te vinden voor
zwemmen(wellicht veel in de zomer?), veldvoetbal, tafeltennis, basketbal en gymnastiek.

15

Hierbij moet je denken aan darten, karten, rugby, vissen, bowlen, biljarten, duiken, scouting,
squashen, motorcrossen, waterskien, varen en skelteren
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Vraag 2: Welke van de sporten die je net hebt aangekruist vind je het allerleukst? (1
antwoord mogelijk)
1. Veldvoetbal
2. Gymnastiek/turnen
3. Paardensport
4. Danssport
5. Basketbal
6. Zwemsport
7. Skeeleren/skaten
8. Skiën/snowboard
9. Schaatsen
10. Badminton
11. Vechtsport
12. Anders16
13. Tafeltennis
14. Volleybal
15. Wielersport
16. Zaalvoetbal
17. Fitness
18. Hardlopen/joggen
19. Korfbal
20. Tennis
21. Atletiek
22. Kano
23. Klimsport

23,1%
13,2%
10,7%
9,6%
6%
5,3%
5%
4,6%
3,9%
3,6%
3,2%
2,5%
2,1%
1,1%
1,1%
1,1%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,4%
0,4%
0,4%

Toelichting
Ook hier neemt veldvoetbal een prominente plaats is, blijkbaar vinden de meeste kinderen dit
de leukste sport. Ook opvallend is het dat kinderen veel skeeleren/skaten, maar slechts 5% dit
de leukste sport vindt.

16

Hierbij moet je denken aan parachutespringen, rugby, luchtboarden, trefbal, wakeboarden,
breakdance en lijmbal
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Vraag 3: Welke bij vraag 1 genoemde sporten zou je graag willen doen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Bij deze vraag vulden kinderen gemiddeld ruim 2 sporten in. De volgende sporten waren
gewild:
1. Skiën/snowboarden
2. Klimsport
3. Vecht- en verdediging
4. Zeilen/surfen
5. Kano
6. Wil geen sport
7. Tennis
8. Danssport
9. Hockey
10. Fitness
11. Schaatsen
12. Paardensport
13. Zaalvoetbal
14. Volleybal
15. Veldvoetbal

32%
19,6%
17,1%
16,7%
14,6%
12,8%
12,5%
12%
11,4%
10,7%
10,3%
10%
7,1%
7,1%
6%

16. Atletiek
17. Honkbal/softbal
18. Anders
19. Roeien
20. Gymnastiek/turnen
21. Zwemsport
22. Basketbal
23. Handbal
24. Tafeltennis
25. Hardlopen/joggen
26. Badminton
27. Skeeleren/skaten
28. Korfbal
29. Wielersport
30. Wandelsport

6%
5%
5%
4,6%
4,6%
4,3%
3,9%
3,6%
2,5%
2,5%
2,5%
2,1%
2,1%
1,4%
0,7%

Toelichting
Veel kinderen willen sporten uitoefenen die hier in de buurt niet mogelijk zijn, zoals skiën,
klimmen en kano varen. Opvallend zijn dan wel de hoge cijfers voor vecht- en
verdedigingssporten, dat zou hier in de buurt wel mogelijk moeten zijn. Ook tennis, danssport
en hockey scoren hoger dan verwacht.
Vraag 4: Welke van de bij vraag 1 genoemde sporten heb je het allermeest gedaan,
welke sport staat op de 2e plaats en welke sport staat op de 3e plaats?
Welke sport doe je het meeste?
(op 1)
Top-5
1. Veldvoetbal
25,3%
2. Gymnastiek/turnen
20,3%
3. Danssport
10%
4. Paardensport
8,9%
5. Basketbal
6,8%

Welke sport doe je daarna het meeste?
( op 3)
1. Ik doe geen 3e sport
24,2%
2. Zwemsport
11,7%
3. Skeeleren/skaten
10%
4. Tafeltennis
7,8%
5. Skiën/snowboard
5,7%

Welke sport doe je daarna het meeste?
(op 2)
1. Skeeleren/skaten
17,1%
2. Zwemsport
10,7%
3. Gymnastiek/turnen
7,8%
4. Danssport
7,5%%
5. Ik doe maar 1 sport
6,4%
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Welke sporten komen hier in totaal het meeste voor? Hierbij maakt het dus niet uit of
deze sport op de 1e, 2e of 3e plaats genoemd wordt.
1. Veldvoetbal
2. Skeeleren/skaten
3. Gymnastiek/turnen
4. Zwemsport
5. Danssport
6. Basketbal
7. Tafeltennis
8. Paardrijden
9. Hardlopen
10. Skiën/snowboarden
11. Vechtsport
12. Zaalvoetbal
13. Badminton
14. Tennis

34,2%
32,4%
30,6%
26,7%
19,9%
15,7%
15,7%
14,9%
8,9%
8,5%
7,1%
6,8%
5,7%
5,3%

15. Wielersport
16. Anders
17. Wandelsport
18. Schaatsen
19. Volleybal
20. Fitness
21. Atletiek
22. Klimsport
23. Kano
24. Korfbal
25. Hockey
26. Honkbal
27. Roeien
28. Zeilen

5,3%
5,3%
4,6%
4,3%
3,6%
3,2%
2,1%
2,1%
1,4%
1,4%
0,7%
0,4%
0,4%
0,4%

Toelichting
Zoals al eerder bleek zijn veldvoetbal, gymnastiek/turnen, danssport, basketbal,
paardensport, zwemsport en skeeleren erg populair. Veel kinderen doen
skeeleren op de tweede plaats of derde plaats en hebben op de 1e plaats een
teamsport staan.
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Vraag 5: Hoe vaak worden deze sporten beoefend?
2,5% sport niet meer dan 1 x per maand
10% sport tussen de 1 x per maand en de 1 x per week
36,7% sport tussen de 1 x per week en de 2 x per week
50,9% sport meer dan 2 x per week
Welke sporten worden minder intensief beoefend? (minder dan 1 x per week)
Top 5
1. Skeeleren/skaten
18,6%
2. Zwemsport
13,3%
3. Basketbal
7,2%
4. Tafeltennis
7,2%
5. Veldvoetbal
6,1%
Welke sporten worden matig intensief beoefend (ongeveer 1 x per week)
Top 5
1. Gymnastiek/turnen
20,9%
2. Danssport
13%
3. Paardensport
9,6%
4. Veldvoetbal
8,7%
5. Tafeltennis
6,5%
Welke sporten worden intensief beoefend? ( 2 maal per week of meer)
Top 5
1. Veldvoetbal
33,3%
2. Gymnastiek/turnen
15,4%
3. Basketbal
7,41%
4. Paardensport
6,17%
5. Danssport
6,17%
Toelichting
Het is opvallend dat veel kinderen vaak sporten, zo sport 50,9% minstens 1 sport meer dan 2
keer in de week. Daarnaast is in de vorige vragen skeeleren vaak genoemd en blijkt dat dit
wel gedaan, maar niet echt structureel. Ook is het opvallend dat gymnastiek/turnen zowel bij
1 x in de week als bij 2 x in de week erg hoog staat. Mogelijk is dit te verklaren doordat een
deel deze sporters onderdeel is van de selectie en dus regelmatig wedstrijden speelt en een
ander deel niet behoort tot de selectie en dus alleen maar 1 x per week traint.
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Vraag 6: Op welke manier beoefen je deze sport?
Sporten bij een vereniging
23,8% is geen lid van een sportvereniging
53,4% is lid van 1 sportvereniging
18,9% is lid van 2 sportverenigingen
3,9% is lid van 3 sportverenigingen
Welke sporten worden bij een sportvereniging beoefend?
Top 5
1. Gymnastiek/turnen
26,5%
2. Veldvoetbal
22%
3. Danssport
12,9%
4. Paardrijden
6,6%
5. Basketbal
6,3%
Sporten bij een fitnesscentrum
87,9% sport niet bij een fitnesscentrum
10,7% sport voor 1 sport bij een fitnesscentrum
1,4% sport voor 2 sporten bij een fitnesscentrum17
Sporten in groepsverband
17,4% beoefent geen enkele sport in groepsverband
30,6% beoefent 1 sport in groepsverband
30,6% beoefent 2 sporten in groepsverband
21,4% beoefent 3 sporten in groepsverband
Welke sporten doe je veel in groepsverband?
Top 5
1. veldvoetbal
12,3%
2. skeeleren/skaten
9,1%
3. roeien
7,8%
4. gymnastiek
7,5%
5. wielersport
6,8%
Alleen sporten
51,2% sport nooit alleen
30,2% beoefent 1 sport (soms) alleen
12,5% beoefent 2 sporten (soms) alleen
6% beoefent 3 sporten (soms) alleen
Welke sporten doe je veel alleen?
Top 5
1. Skeeleren/skaten
20,5%
2. Zwemsport
11,7%
3. Veldvoetbal
9,3%
4. Tafeltennis
7,8%
5. Basketbal
7,3%
17

Denk hierbij aan danssporten (met name streetdance), vecht- en verdedigingssporten (met name
karate en judo) en fitness voor kinderen
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Toelichting
Belangrijke cijfers zijn dat 23,8% geen lid is van een sportvereniging. Daarnaast wordt er
weinig bij fitnesscentra gesport, maar veel in groepsverband. Hierbij moet je vooral denken
aan bijv. voetballen op straat na schooltijd, samen skeeleren etc. Er wordt niet echt veel
alleen gesport, wel komt het skeeleren hier nadrukkelijk aan de orde. Ook is het opvallend
dat bij sporten alleen en in groepsverband weer andere sporten terugkomen zoals
tafeltennis, roeien en wielersport.
Vraag 7: Aan welke activiteiten doe je mee bij deze sport?
Trainingen
21% doet niet mee aan trainingen/cursussen/lessen
53,7% doet mee aan trainingen/cursussen/lessen voor 1 sport
18,5% doet mee aan trainingen/cursussen/lessen voor 2 sporten
6,8% doet mee aan trainingen/cursussen/lessen voor 3 sporten
Bij welke sporten wordt er veel getraind?
Top 5
1. Veldvoetbal
22,1%
2. Gymnastiek
21,5%
3. Danssport
12,5%
4. Paardensport
8,7%
5. Basketbal
6,4%
Wedstrijden
42,3% speelt voor geen enkele sport competitie
49,5% speelt voor 1 sport competitie
6,8% speelt voor 2 sporten competitie
1,4% speelt voor 3 sporten competitie
Bij welke sporten worden veel wedstrijden gespeeld?
Top 5
1. Veldvoetbal
33,3%
2. Gymnastiek
23,8%
3. Basketbal
10,6%
4. Danssport
4,8%
5. Paardensport
4,2%
Toernooien/evenementen
42% speelt voor geen enkele sport toernooien/evenementen
44,5% speelt voor 1 sport toernooien/evenementen
12,5% speelt voor 2 sporten toernooien/evenementen
1,1% speelt voor 3 sporten toernooien/evenementen18

18

Hierbij moet je wederom denken aan sporten zoals veldvoetbal, gymnastiek, basketbal, danssport
en paardensport
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Ongeorganiseerd sporten
10,7% doet niet mee aan trainingen/wedstrijden/toernooien/evenementen
38,1% doet bij 1 sport mee aan trainingen/wedstrijden/toernooien/evenementen
29,9% doet bij 2 sporten mee aan trainingen/wedstrijden/toernooien/evenementen
21,4% doet bij 3 sporten mee aan trainingen/wedstrijden/toernooien/evenementen
Leerlingen die niet meedoen aan trainingen/wedstrijden/toernooien of evenementen doen
vaak de volgende sporten: skeeleren/skaten, zwemsport, veldvoetbal en tafeltennis.
Toelichting
Vrij veel leerlingen doen mee aan trainingen (79%) en 57,3% doet mee aan competitie. Bij
de sporten komen weer de sporten naar voren die hier veel beoefend worden: veldvoetbal,
gymnastiek/turnen, danssport, paardensport en basketbal. Ook bij toernooien komen weer
deze sporten naar voren. Bij ongeorganiseerd sporten komen juist weer andere sporten naar
voren zoals skeeleren/skaten, zwemmen en tafeltennis.
Vraag 8: Wat doe je het liefst na schooltijd?
Buiten spelen
78,3%
Binnen spelen
5%
Computeren
14,9%
Tv kijken
1,4%
Anders
0,4%
Vraag 9: Wat vind je van gym op school?
Heel leuk
21,7%
Leuk
45,2%
Soms wel, soms niet 26%
Niet zo leuk
4,6%
Helemaal niet leuk 2,5%
Vraag 10: Zou je vaker gym op school willen hebben?
Ja, ik wil wel vaker gym
81,1%
Nee, ik wil niet vaker gym
18,9%
Toelichting
Er wordt ontzettend veel buitengespeeld, waarbij de meeste kinderen wel aangeven dat het
dan wel mooi weer moet zijn, anders spelen ze liever binnen. Daarnaast is er een vrij hoog
percentage dat het liefst computert, ook als het mooi weer is, dit is een ontwikkeling waar je
ook op sportgebied rekening mee moet houden.
De meeste leerlingen vinden gym best leuk, al zijn er ook een aantal die het soms wel en
soms niet leuk vinden. Veel kinderen gaven aan dat dit afhangt met welke sport er gespeeld
wordt en dat sommige leraren leuker gym geven dan anderen. De meeste leerlingen willen
dan ook wel vaker gym, ook onder het motto van hoe meer gym, hoe minder les. Het is
natuurlijk de vraag of dit mogelijk is in het lesprogramma.
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Vraag 11: Welke sportmogelijkheden mis je bij jou in de buurt?
Wat missen de kinderen hier in de buurt?
1. Voetbalveldjes
(49 keer genoemd)
2. Overdekt zwembad
(36 keer genoemd)
3. Overdekte schaatsbaan
(29 keer genoemd)
4. Skatebaan/skeelerbaan
(29 keer genoemd)
5. Manege/paardrijclub
(25 keer genoemd)
6. Skihal
(21 keer genoemd)
7. Danssport/streetdance/breakdance (19 keer genoemd)
8. Hockeyveld/hockeyclub
(17 keer genoemd)
9. Basketbalveldje
(17 keer genoemd)
10. Fietscrossbaan/Motorcrossbaan
(17 keer genoemd)
Vraag 12: Hoe denk jij dat we jongeren van jullie leeftijd meer kunnen laten sporten?
Wat voor oplossingen dragen de kinderen aan om sporten te stimuleren?
1. Meer toernooien tegen andere scholen organiseren
(52 keer genoemd)
2. Meer of langer gym op school
(52 keer genoemd)
3. Meer sportvelden bouwen (voetbal, basketbal, korfbal, etc.)
(22 keer genoemd)
4. Sporten moet minder geld kosten
(21 keer genoemd)
5. De sportvereniging moet een keer proefles geven tijdens gym
(18 keer genoemd)
6. Sportevenementen organiseren
(16 keer genoemd)
7. Meer reclame maken/folder over sporten maken
(15 keer genoemd)
8. Meer sportvoorzieningen bouwen
(10 keer genoemd)
9. Skihal bouwen/skiën met de klas
(9 keer genoemd)
10. Meer sportdagen/sportdag verplichten
(7 keer genoemd)
Toelichting:
Kinderen missen vooral voetbalveldjes, dit is een veel gehoorde klacht. Daarnaast zijn er nog
wat minder realistische wensen zoals een zwembad, skihal, schaatsbaan, etc. Een
skatebaan kan wel een realistische optie zijn, evenals een manege. Voor bijvoorbeeld een
hockeyclub of meer danssport en een fietscrossbaan is mogelijk te weinig draagvlak.
Kinderen geven zelf aan meer toernooien te willen tegen andere scholen en meer of langer
gym. Opvallend vind ik dat 21 kinderen aangeven dat sporten minder geld moet kosten, dit is
toch bijna 10% van de kinderen. Daarnaast zijn lessen van de sportverenigingen,
sportevenementen organiseren en meer reclame maken wel bruikbare ideeën. Ook meer
(verplichte) sportdagen zou een goed idee kunnen zijn.
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Bijlage 4 Overzicht interviews
Er zijn interviews gehouden met de volgende personen:
1. Albert Monpellier
2. Ad Roza
3. Henk Poelakker
4. Leo van der Wulp
5. Erik van Wijlen
6. Loes Haarmans
7. Adri den Dekker
8. Frits Snieders
9. Ellen Quick
10. Dikky de Bijl
11. Jacco Vos
12. Wim Versluys
13. Anton de Waal
14. Henk van de Stelt
15. Diederik van Wijk
16. Joanne Bouman
17. Nico van Bergeijk
18. Nicolette Koning
19. Ans Vos

Sportschool Better Sports Results
Sportschool Fysiocare
Openbare basisscholen
Willem van Oranje College
Gehandicaptenplatform
Vrijwilligerscentrale
ZVDO
LTC Aalburg
WIK
Kinderopvang ’t Spektakel
Achilles Veen
Wilhelmina
NOAD
GDC
ABC Basketbal
Ponyclub Land van Heusden en Altena
De IJsvrienden
Meer Bewegen voor Ouderen
Volksdansvereniging Sarevkja

Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van deze interviews.
1. Sportklimaat
Er is 1 sportvereniging heel erg ontevreden over het sportklimaat, dit komt onder meer door
de verstoorde verhoudingen met de gemeente nadat er op zondag gesport werd. Daarnaast
zijn er enkele verenigingen die aangeven dat het aanbod wat eenzijdig is, of het jammer is
dat er niet gesport kan worden op zondag. Ook geven veel mensen aan dat het sportklimaat
na de komst van d’Alburcht veel verbeterd is. De meeste verenigingen zijn tevreden over het
sportklimaat en waarderen dit met een 7.
2. Subsidiebeleid
Veel verenigingen geven aan dat het subsidiebeleid al jaren hetzelfde is en dat ze in Aalburg
niet ruim bedeeld worden. Verenigingen klagen over de ongelijkheid in subsidies. Een
vereniging krijgt geen basisbedrag subsidie omdat deze sport niet in de subsidieverordening
genoemd staat, terwijl dit toch wel een ‘gezonde’ sport is die de gemeente zou moeten
subsidiëren.
3. Samenwerking
Voor zover bekend organiseren de basketbalvereniging, de zwemvereniging en de
tennisvereniging een toernooi op basisscholen. Daarnaast is er weinig contact van
sportverenigingen met scholen. Tussen sportverenigingen onderling is ook weinig contact,
een uitzondering gemaakt als ze dezelfde sport beoefenen. Bijna alle sportverenigingen
vinden dat er te weinig contact met de gemeente is. Tussen scholen en gemeenten is ook
maar beperkt contact, het Willem van Oranje College geeft aan dat hier veel mogelijkheden
tot samenwerking zijn. De basisscholen geven aan dat zij veel opdrachten krijgen vanuit
sportverenigingen en de gemeente en dat zij hier ook iets voor terug willen.
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4. Accommodatieproblemen
Alleen de ponyclub geeft aan heel serieuze problemen te hebben op accommodatiegebied.
Hier wordt momenteel door de afdeling grondgebied naar gekeken. Daarnaast geven
verenigingen aan dat zij altijd wel geld voor de accommodatie kunnen gebruiken, maar dit is
ook iets wat ze eigenlijk zelf op moeten lossen.
5. Vrijwilligers
De sportverenigingen hebben over het algemeen geen behoefte aan de diensten van de
vrijwilligerscentrale. Ongeveer de helft van de verenigingen hebben serieuze problemen om
vrijwilligers te vinden, hierbij gaat het ook vaak om gekwalificeerde trainers. Veel
verenigingen geven aan dat een financiële bijdrage op het gebied van
deskundigheidsbevordering gewenst zou zijn, je kunt dan bijvoorbeeld denken aan geld voor
het organiseren van een cursus voor jeugdleiders om beter met moeilijke kinderen om te
leren gaan. Met de maatschappelijke stage in het middelbaar onderwijs kunnen jongeren ook
stage lopen bij de eigen sportvereniging, dit biedt mooie perspectieven voor de toekomst.
6. Jongeren en sport
Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is het belangrijk om ze kennis te laten maken met
verschillende sporten. Verenigingen geven aan dat ze hier vaak geen tijd en mensen voor
hebben. Veel meisjes willen wel paardrijden, maar hebben zelf geen paard of pony, dus
kunnen hier niet aan meedoen.
Veel contactpersonen geven aan dat het heel erg lastig is om de groep van 12 – 18 meer
aan het sporten te krijgen. Er wordt steeds meer en vroeger gewerkt en de cultuur is
veranderd, jongeren zitten meer achter de computer en groeien op als individualistische
mensen, waar sporten geen rol in speelt. Sportverenigingen kunnen hierin wel een rol spelen
door veel activiteiten buiten het sporten om te organiseren en jongeren er actief bij te
betrekken. Een andere mogelijkheid is het invoeren van de maatschappelijke stage, die
jongeren ook bij de sportclub uit kunnen voeren. Sport moet gebruikt worden om deze
jongeren van de straat te houden.
7. Sporten en mensen met een beperking
Voor mensen met een verstandelijke handicap is hier in de buurt meer te sporten dan voor
mensen met een lichamelijke handicap. Deze mensen vinden het vaak moeilijk om bij een
gewone sportvereniging te sporten en gaan naar een speciale sportvereniging. Hiervoor zijn
er vaak problemen met het vervoer, maar dit kan opgelost worden door de
Vrijwilligerscentrale. Sportverenigingen in de gemeente zien nooit gehandicapten komen,
dus zijn ook niet bereid om aanpassingen te doen en gehandicapten komen niet bij de
sportvereniging omdat er geen aanpassingen zijn gedaan. Het gehandicaptenplatform heeft
wel eens een activiteit voor mensen met een handicap georganiseerd, maar het is niet te
verwachten dat dit snel weer gebeurt. Wanneer Fysiocare zich definitief vestigt in de
gemeente komen er meer mogelijkheden in de toekomst.
8. Ouderen en sport
De meeste verenigingen hebben toch wel het idee dat er veel mogelijkheden voor oudere
mensen zijn. Zo fietsen, zwemmen en wandelen deze mensen veel, daarnaast is er Meer
Bewegen voor Ouderen, op de tennisvereniging en schaatsvereniging zijn veel ouderen lid. .
De volksdansvereniging heeft ook een groep ouderen, maar deze is langzaam aan het
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uitsterven en hier is waarschijnlijk geen redden aan. Wel zou het fijn zijn als het MBvO wat
meer gepromoot werd onder ouderen.

9. Sporten duur?
De meningen zijn verdeeld over het aantal mensen dat sporten niet kan betalen. Wel is het
een probleem dat jongeren veel verschillende sporten willen proberen en dat de ouders
telkens weer een andere uitrusting moeten kopen.
10. Oplossingen
Als oplossingen worden genoemd:
- vechtsporten (voor jongeren)
- coach voor mensen met een beperking
- opstellen van een sportbrochure
- organiseren van een sportmarkt
- de aandacht niet leggen op prestaties maar op ontspanning
- sportacademici aanstellen die de vrijwilligers op kunnen leiden
- zwembad verbeteren/overkapt maken
- BHV cursussen organiseren voor gemeente
- Een ALO of CIOS student zou hier stage moeten lopen en beweegactiviteiten
organiseren
- Meer aandacht voor gratis proeflessen bij verenigingen
- Snuffelsportdag
- Opstellen van een sportplatform
11. Boodschap gemeente
De volgende boodschappen werden genoemd:
• “Werk meer samen en zorg voor meer en betere communicatie!”
• “De gemeente moet zorgen voor een flinke pot met geld om sporten te stimuleren”
• “Investeren in sport is belangrijk en de moeite waard, vooral wat de gezondheid van
de bevolking betreft”
• “De gemeente moet regelmatig een kijkje nemen bij alle sportverenigingen”
• “De gemeente moet een gestructureerd overleg samenstellen”
• “Niet alleen woorden maar ook daden”
• “De gemeente moet mensen ondersteunen wanneer zij een vereniging willen
oprichten”
• “De gemeente moet meer aandacht besteden aan pedagogisch beleid”
• “De gemeente kan wel sport stimuleren, maar is hier ook ruimte voor bij
verenigingen?”
• “De organisatie van de gemeentelijke sporthallen moet verbeterd worden”
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Bijlage 5 Analyse sportconferentie
VERSLAG SPORTCONFERENTIE GEMEENTE AALBURG
14 MEI 2007
Sportservice Noord-Brabant
Jürgen Koevoets

Sportservice Noord-Brabant / Olympisch Netwerk Brabant / Topsport Brabant
Nieuwkerksedijk 21a
Postbus 106
5050 AC Goirle
Telefoon: 013-5349027
Fax: 013-5347866
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Internet: www.ssnb.nl
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1

INTRODUCTIE

Maandagavond 14 mei werd in de gemeente Aalburg de Sportconferentie georganiseerd.
Een bijeenkomst waar alle sportverenigingen uit Aalburg, diverse onderwijsinstellingen en
zorg- en maatschappelijke organisaties voor uitgenodigd waren. De Sportconferentie had tot
doel om input te krijgen vanuit de Aalburgse samenleving voor het nieuw op te stellen
sportbeleid.
De bijeenkomst, gehouden in d’Alburcht te Wijk en Aalburg, werd bezocht door in totaal (bij
benadering) 85 deelnemers (zie bijlage voor deelnemerslijst). Verdeeld over telkens drie
groepen gingen deze mensen in twee werksessierondes in discussie met elkaar over een
drietal onderwerpen, te weten ‘Jeugdsportstimulering’, ‘Sport en bewegen voor ouderen en
mensen met een beperking’ en ‘Verenigingsondersteuning’. Het totale programma van de
avond was als volgt opgebouwd:
19.00
19.10
19.15
19.40
19.50
20.00
20.45
21.30
21.45

Welkom (wethouder Marian van der Wal)
Opening avondvoorzitter Jürgen Koevoets
In gesprek met Jean-Paul van Gastel
Presentatie Annemarie Schreuders
Uitleg werksessies
Werksessie ronde 1 (in groepen)
Werksessie ronde 2 (in groepen)
Uitkomsten werksessies (plenair)
Afsluiting

Annemarie Schreuders was workshopleider ‘Jeugdsportstimulering’. Joyce Lubbers leidde de
workshop ‘Ouderen en mensen met een beperking’ en Caroline Vugts (Sportservice NoordBrabant) leidde de workshop ‘Verenigingsondersteuning’. Marian van der Wal opende en
sloot de avond namens de gemeente af en Jürgen Koevoets had de rol van avondvoorzitter.
In de hiernavolgende hoofdstukken worden per onderwerp de uitkomsten van de
Sportconferentie (de werksessies in het bijzonder) beschreven. In het laatste hoofdstuk
worden algemene conclusies getrokken.
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2

THEMA A: ‘JEUGDSPORTSTIMULERING’

2.1

Reacties op de stellingen

A1
Sportverenigingen, scholen, kinderopvangorganisaties en andere lokale organisaties werken
voldoende samen bij het creëren van een sportaanbod voor de jeugd, vòòr, tijdens en ná
schooltijd.
reactie deelnemers19
aantal
eens
0
oneens
47
47

%
0
100
100

A2
Er zijn voldoende sport- en beweegmogelijkheden voor de jeugd in de gemeente.
reactie deelnemers
aantal
eens
36
oneens
11
47

%
77
23
100

A3
Het sport en beweegaanbod sluit voldoende aan bij de wensen en levensstijl van de jeugd.
reactie deelnemers
aantal
%
eens
9
21
oneens
34
79
43
100
A4
Sporten bij een Aalburgse vereniging is betaalbaar voor (de ouders van) de jeugd.
reactie deelnemers
aantal
eens
39
oneens
6
45

%
87
13
100

19

Vaak is bij de stellingen door een telkens afwijkend aantal mensen gereageerd. Dat heeft vooral te maken met het feit dat
soms de mensen zich onthielden van een reactie.
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A5
De gemeente is actief bezig de jeugd te stimuleren meer te sporten en bewegen.
reactie deelnemers
aantal
eens
3
oneens
44
47

%
6
94
100

A6
Jongeren worden voldoende betrokken bij de organisatie binnen hun sportvereniging.
reactie deelnemers
aantal
eens
34
oneens
9
43

%
79
21
100

A7
De gemeente laat blijken sport te zien als een middel om maatschappelijke problemen onder
kinderen en jongeren op te lossen.
reactie deelnemers
aantal
eens
8
oneens
37
45

%
18
82
100

A8
Basisscholen besteden voldoende aandacht aan sportkennismakingsactiviteiten voor hun
leerlingen.
reactie deelnemers
aantal
%
eens
11
25
oneens
33
75
44
100
A9
Sportverenigingen besteden voldoende aandacht aan kennismakingsactiviteiten voor de
jeugd in Aalburg.
reactie deelnemers
aantal
%
eens
6
13
oneens
41
87
47
100
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A10
In de dorpskernen zijn er voldoende openbare sport- en beweegplekken voor de jeugd.
reactie deelnemers
aantal
eens
8
oneens
38
46
2.2

%
17
83
100

Wensen en ideeën ‘Jeugdsportstimulering’

Hierna worden de wensen en ideeën opgesomd met betrekking tot het thema
‘Jeugdsportstimulering’. De wensen en ideeën zijn geclusterd in subthema’s, waarbij tussen
haakjes het aantal reacties met dezelfde strekking is weergegeven. Het hiernavolgend
overzicht is niet altijd een letterlijke weergave van de wens of het idee opgeschreven door de
deelnemers aan de workshop.
Algemeen
- de gemeente zou in samenspraak / samenwerking met de verenigingen een integraal
jeugdsportbeleid moeten opstellen. Beleid waarin ‘ruimte’ gecreëerd wordt voor een
grote diversiteit aan bestaande en ‘nieuwe’ sporten met kennismakingsprojecten
georganiseerd door verenigingen en scholen (5)
- Aalburgse Sportweek (2)
Samenwerking en communicatie
- verbeteren communicatie en samenwerking tussen verenigingen, door bijvoorbeeld
een sportplatform (5)
- op gang brengen van samenwerking tussen verenigingen en
kinderopvangorganisaties (2)
- samenwerking tussen Aalburg en omliggende gemeentes: daar wordt de sport
goedkoper en duurzamer van (1)
Accommodaties
- meer en betere (aangepast aan de normen van deze tijd, ook rekening houdend met
toegankelijkheid en pedagogisch aspect) sportaccommodaties voor verenigingen (6)
- meer openbare sport- en beweegplekken; bijvoorbeeld speeltuin en straatvoetbalveld
(3)
- aanleg van kunstgrasvelden voor multifunctioneel gebruik (1)
- samenwerkingsverband met Woudrichem bij bouw van zwembad + schaatsbaan (1)
- binnenaccommodatie voor de paardensport, zodat ook in de winter wedstrijden
georganiseerd kunnen worden (1)
- organiseren van vervoer vanuit de kernen naar het tennispark (en weer terug), vooral
in de ‘donkere’ maanden (1)
Sportactiviteiten / sportkennismaking
- het beschikbare sportaanbod bekend maken bij de jeugd, bijvoorbeeld door een
sportmarkt, PR door de sportverenigingen, open dagen en folders voor de jeugd
waarin de verenigingen zich presenteren (7)
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-

kennismakingsactiviteiten organiseren bij sportverenigingen, waarin de jeugd via
snuffelstage, knipkaart, ‘10-rittenkaart’, proeflidmaatschap e.d. kunnen kennismaken
met sport (5)
sportkennismakingslessen organiseren binnen het onderwijs: basis- en voortgezet
onderwijs (3)
specifieke aandacht besteden aan introductie van nog niet in de gemeente
‘aanwezige’ sporten…. om zo de diversiteit en het vernieuwende te waarborgen (2)
bij zeilwedstrijden is er een mogelijkheid voor de jeugd om mee te varen! (1)
Kids In Action: sportkennismaking vanuit de sportschool (1)

Diversen
- meer subsidiegelden creëren voor sportstimulering jonge schoolkinderen, wellicht de
ouderen wat minder…. dit moet meer ruimte geven voor gezinnen (1)
- prijsafspraken maken met sportorganisaties zodat ‘onze’ kinderen kunnen sporten (1)
- hulp bij werven van vrijwilligers voor jeugdafdeling (1)
- financiële ondersteuning van opleiden jeugdtrainers (1)
- jongeren in de activiteitencommissie (1)
- ‘als je zelf een steentje bijdraagt aan de vereniging dan stimuleert dat je kind’ (1)
- discussie op gang brengen m.b.t. anders denken religie (1)
- een brug creëren tussen de niet-sporter en de sport (1)
- demotiveren computergebruik jongeren (1)
- een jeugd-/jongerenwerker aanstellen om meer te gaan stimuleren / betrekken bij
bepaalde activiteiten (1)
- doelgroepenbad (1)
2.3

Conclusies

De gemeente Aalburg doet onvoldoende aan jeugdsportstimulering. Dat is althans de
mening van de deelnemers aan de werksessie rondom het thema ‘Jeugdsportstimulering’.
De hand wordt ook in eigen boezem gestoken: ook sportverenigingen, scholen en andere
maatschappelijke organisaties zijn onvoldoende pro-actief bezig sport en bewegen te
‘promoten’ onder de jeugd van Aalburg.
Nauwere samenwerking tussen de gemeente en alle andere partijen wordt gezien als dé
manier om jeugdsportstimulering op gang te brengen. En dat vraagt de inzet van alle
partijen. Te beginnen bij de gemeente die een aantal randvoorwaarden zal moeten gaan
creëren volgens de deelnemers. Een sportplatform voor verenigingen wordt daarbij als een
middel genoemd. Ook wordt het organiseren van samenwerking tussen verenigingen,
scholen en kinderopvang genoemd.
In samenwerking met alle partijen zal er een sportkennismakingsaanbod gecreëerd moeten
worden volgens de deelnemers. Een sport- en beweegaanbod dat duidelijk ‘zichtbaar’
gecommuniceerd zal moeten worden naar de (ouders van) de kinderen en jongeren.
Driekwart van alle deelnemers aan de werksessies is van mening dat er voldoende reguliere
sport- en beweegmogelijkheden zijn, alleen worden deze volgens hen onvoldoende benut.
En dus ook omdat het bestaande sportaanbod vaak onbekend is bij de jeugd. Met name de
basisscholen en de sportverenigingen zullen hier een uitvoerende rol in moeten pakken bij
het laten zien en ervaren van sport en bewegen. De gemeente dient hier een coördinerende,
ondersteunende en faciliterende rol in te spelen. Bijvoorbeeld ook door meer openbare sport-
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en beweegplekken te creëren voor de jeugd. En door het uitbreiden en aanpassen van
sportaccommodaties aan de voorzieningennorm van de huidige tijd, waarbij vernieuwing van
het sportaanbod ook een rol zou moeten spelen.
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THEMA B: ‘SPORT EN BEWEGEN VOOR OUDEREN EN MENSEN MET EEN
BEPERKING’

3.1

Reacties op de stellingen

B1
Sportverenigingen, welzijns- en belangenorganisaties werken voldoende samen bij het
creëren van een sport- en beweegaanbod voor ouderen en mensen met een beperking.
reactie deelnemers
aantal
eens
2
oneens
45
47

%
4
96
100

B2
Er zijn voldoende sport- en beweegmogelijkheden voor ouderen en mensen met een
beperking.
reactie deelnemers
aantal
%
eens
2
5
oneens
36
95
38
100
B3
Het sport en beweegaanbod sluit voldoende aan bij de wensen en levensstijl van ouderen en
mensen met een beperking.
reactie deelnemers
aantal
eens
5
oneens
37
42

%
12
88
100

B4
Sport- en beweegactiviteiten voor Aalburgse ouderen en mensen met een beperking zijn
betaalbaar.
reactie deelnemers
aantal
%
eens
38
97
oneens
1
3
39
100
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B5
De gemeente is actief bezig ouderen en mensen met een beperking te stimuleren meer te
sporten en bewegen.
reactie deelnemers
aantal
eens
0
oneens
39
39

%
0
100
100

B6
De gemeente is hoofdverantwoordelijk voor het creëren van een breed sport- en
beweegaanbod voor ouderen en mensen met een beperking.
reactie deelnemers
aantal
eens
32
oneens
10
42

%
76
24
100

B7
De gemeente laat blijken sport te zien als een middel om maatschappelijke problemen onder
ouderen en mensen met een beperking op te lossen.
reactie deelnemers
aantal
eens
9
oneens
33
42

%
21
79
100

B8
De Aalburgse ouderen en mensen met een beperking weten over het algemeen voldoende
wat er aan sport- en beweegactiviteiten worden georganiseerd.
reactie deelnemers
aantal
eens
10
oneens
30
40

%
25
75
100

B9
Sportverenigingen organiseren voldoende activiteiten voor ouderen.
reactie deelnemers
aantal
eens
3
oneens
36
39

%
8
92
100
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B10
Sportverenigingen organiseren voldoende activiteiten voor mensen met een beperking.
reactie deelnemers
aantal
eens
2
oneens
40
42
3.2

%
5
95
100

Wensen en ideeën ‘Sport en bewegen voor ouderen en mensen met een
beperking’

Hierna worden de wensen en ideeën opgesomd met betrekking tot het thema ‘Sport en
bewegen voor ouderen en mensen met een beperking’. De wensen en ideeën zijn geclusterd
in subthema’s, waarbij tussen haakjes het aantal reacties met dezelfde strekking is
weergegeven. Het hiernavolgend overzicht is niet altijd een letterlijke weergave van de wens
of het idee opgeschreven door de deelnemers aan de workshop.
Sport- en beweegstimulering ouderen
- instuifachtige sport- en beweegactiviteiten organiseren voor ouderen, gesubsidieerd
door de gemeente en uitgevoerd in samenwerking met sportverenigingen (4)
- subsidies beschikbaar stellen voor sport en bewegen voor ouderen (2)
- gezamenlijk met Woudrichem het zwembad geschikter maken voor ouderen (1)
- meer voorlichting geven aan ouderen over wat er aan sportactiviteiten voor hen is (1)
- ouderen uit hun isolement halen door sport en bewegen! (1)
Sport- en beweegstimulering mensen met een beperking
- gemeente moet sportverenigingen stimuleren ‘laagdrempeliger’ te worden voor
mensen met een beperking: organisatorische integratie mogelijk maken (3)
- een ‘sportcoach’ aanstellen die activiteiten organiseert en ondersteunt voor mensen
met een beperking (2)
- een til-lift in het zwembad om het bad ook toegankelijk te maken voor mensen met
een beperking (2)
- een cursus aanbieden waarin mensen geleerd wordt hoe bij sport- en
beweegactiviteiten om te gaan met mensen met een beperking (1)
- een gehandicapte topsporter uitnodigen om sporten voor mensen met een beperking
te promoten (1)
- een sport- en spelmiddag organiseren voor jonge minder-validen (1)
- financiële ondersteuning vanuit gemeente om mensen met een beperking van en
naar sportaccommodaties te brengen (1)
- activiteiten in de manege voor gehandicapten (1)
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Sport- en beweegactiviteiten / promotie aanbod
- gestimuleerd vanuit de gemeente meer voorlichting geven aan ouderen en mensen
met een beperking over het sport- en beweegaanbod voor hen binnen de gemeente
Aalburg (en in de regio), bijvoorbeeld via een gids, website, vereniging, krant, infoavond en via persoonlijk contact (mensen in sociaal isolement) (15)
- meer sport- en beweegactiviteiten organiseren, aangepast aan de wensen, behoeften
en mogelijkheden (ook financiële!)van ouderen en mensen met een beperking…
bijvoorbeeld instuiven, middagen en in samenwerking met sportverenigingen (7)
- gemeente laten inventariseren wat de wensen en behoeften van ouderen en mensen
met een beperking zijn (6)
- organiseren fiets- en wandelactiviteiten (2)
- wandelroute langs de Maas met sanitaire voorzieningen voor met name
gehandicapten… rolstoelvriendelijk (1)
Accommodaties
- vanuit de gemeente ondersteuning bieden bij het organiseren van vervoer voor
ouderen en mensen met een beperking van en naar sportaccommodaties (4)
- sportaccommodaties toegankelijker maken voor ouderen en mensen met een
beperking (3)
- extra ochtenden warm water en zwemmen in de zomermaanden voor ouderen en
mensen met een beperking (2)
- mogelijkheid creëren om het hele jaar door te kunnen zwemmen (1)
Verenigingen
- verenigingen motiveren om ook aanbod te creëren voor ouderen en mensen met een
beperking, naast financiële ondersteuning ook advies (5)
- opleiden van verenigingskader voor ‘omgang’ met ouderen en mensen met een
beperking (2)
- opzetten van een sportberaad (Aalburg-breed) waarin de belangen van sport en
bewegen voor ouderen en mensen met een beperking in de volle breedte worden
behartigd, waarbij gemeente een coördinerende rol vervult (2)
- begeleiding en materiaal regelen voor verenigingen voor het opzetten van een
sportaanbod voor ouderen en mensen met een beperking (1)
Diversen
- laat jongeren activiteiten organiseren voor ouderen en mensen met een beperking (1)
- breng sport naar de burger! (1)
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3.3

Conclusies

Volgens de deelnemers aan de werksessies rondom het thema ‘Sport en bewegen voor
ouderen en mensen met een beperking’ werken sportverenigingen, welzijns- en diverse
belangenorganisaties onvoldoende samen bij het creëren van een sport- en beweegaanbod.
Wellicht ook daardoor zijn er volgens de deelnemers onvoldoende sport- en
beweegmogelijkheden voor ouderen en mensen met een beperking. En het bestaande
aanbod levert dan te veel drempels op. Een stimulerende, ondersteunende en coördinerende
rol van de gemeente wordt gevraagd.
Alle partijen zouden meer energie moeten steken in de ‘promotie’ van sport en bewegen
onder de ouderen en mensen met een beperking. Door bijvoorbeeld sportinstuiven te
organiseren of voorlichting te geven. Verder zou de gemeente (financiële) middelen
beschikbaar moeten stellen om sport- en beweegactiviteiten toegankelijker te maken.
Toegankelijker in de zin van het aanpassen van sportaccommodaties aan de mogelijkheden
van de doelgroepen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een til-lift in het zwembad. Maar
ook toegankelijker door een afdoende vervoersaanbod te creëren, waarvan ouderen en
mensen met een beperking vaak afhankelijk van zijn om verdergelegen sportaccommodaties
te kunnen bereiken.
Tenslotte wordt een beroep gedaan op de sportverenigingen om ouderen en mensen met
een beperking ook en meer te gaan beschouwen als een ‘doelgroep’ binnen de vereniging.
Door bijvoorbeeld sportactiviteiten te organiseren voor deze doelgroepen.
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4

THEMA C: ‘VERENIGINGSONDERSTEUNING’

4.1

Reacties op de stellingen

C1
In algemene zin ondersteunt de gemeente de sportverenigingen in voldoende mate.
reactie deelnemers
aantal
eens
11
oneens
43
54

%
20
80
100

C2
Sportverenigingen in Aalburg en de gemeente communiceren doorgaans via korte lijnen met
elkaar: men weet elkaar makkelijk en snel te vinden.
reactie deelnemers
aantal
eens
22
oneens
30
52

%
42
58
100

C3
Sportverenigingen werken voldoende samen met scholen als het gaat om het organiseren
van allerhande sportactiviteiten.
reactie deelnemers
aantal
eens
9
oneens
43
52

%
17
83
100

C4
Aalburgse sportverenigingen voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun leden maar
deels ook voor de Aalburgse samenleving.
reactie deelnemers
aantal
eens
36
oneens
15
51

%
71
29
100
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C5
De gemeente helpt de verenigingen in voldoende mate mee met het werven van vrijwilligers.
reactie deelnemers
aantal
eens
6
oneens
52
58

%
10
90
100

C6
Sportverenigingen voelen zich verantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en treden dan
ook op wanneer nodig.
reactie deelnemers
aantal
eens
45
oneens
7
52

%
87
13
100

C7
De gemeente stimuleert in voldoende mate samenwerking tussen sportverenigingen en
andere organisaties zoals scholen en welzijnsorganisaties.
reactie deelnemers
aantal
eens
3
oneens
51
54

%
6
94
100

C8
De gemeente maakt voldoende financiële middelen vrij om het verenigingsleven in Aalburg
‘bloeiend’ te houden.
reactie deelnemers
aantal
eens
9
oneens
38
47

%
19
81
100

C9
Sportverenigingen hebben voldoende aandacht voor het aanpassen van hun sportaanbod
aan de wensen van diverse doelgroepen.
reactie deelnemers
aantal
eens
24
oneens
24
48

%
50
50
100
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C10
De gemeente organiseert voldoende sportevenementen in samenwerking met verenigingen.
reactie deelnemers
aantal
eens
7
oneens
44
51

4.2

%
14
86
100

Wensen en ideeën ‘Verenigingsondersteuning’

Hierna worden de wensen en ideeën opgesomd met betrekking tot het thema
‘verenigingsondersteuning’. De wensen en ideeën zijn geclusterd in subthema’s, waarbij
tussen haakjes het aantal reacties met dezelfde strekking is weergegeven. Het
hiernavolgend overzicht is niet altijd een letterlijke weergave van de wens of het idee
opgeschreven door de deelnemers aan de workshop.
Samenwerking en communicatie
- een overlegorgaan (sportplatform,sportraad) waarin de sportverenigingen hun
belangen kunnen behartigen in dialoog met elkaar én met de gemeente (7)
- één aanspreekpunt voor de sport binnen de gemeente (een coördinator sportzaken?)
met een goede bereikbaarheid en korte communicatielijnen (3)
- laat sportverenigingen meer samenwerken met scholen (2)
- meer afstemming / overleg tussen gemeente en sportverenigingen over doel en
gebruik subsidies (2)
- Creëer een soort van sportagenda (bijvoorbeeld op website gemeente) waarop een
overzicht staat van alle sportactiviteiten binnen de gemeente (2)
Ondersteuning van verenigingen
- ondersteuning bij scholen van vrijwilligers (4)
- er is financiële ondersteuning, maar facilitering hoeft niet per se te gebeuren door te
subsidiëren (3)
- ondersteuning bij werven van vrijwilligers (3)
- ondersteuning bij het omgaan met wet- en regelgeving, onder het motto ‘niet alleen
controleren als gemeente maar ook hierbij helpen als gemeente!’ (3)
- ondersteuning bij opstellen verenigingsbeleid (1)
- inventariseren wensen en behoeften verenigingen, daarna actie richting verenigingen
op vergelijkbare wensen en behoeften (1)
- hulp bij lobby met betrekking tot uitdiepen haven (WZV Trident)
Subsidies
- meer subsidiemiddelen gericht op opleiding verenigingskader: van trainer tot jurylid
(7)
- in algemene zin: er moet meer geld vrijkomen voor stimulering van de sport in
Aalburg! (3)
- financiële ondersteuning van sporttoernooien e.d. (3)
- subsidiëren van korting op het lidmaatschap, bijvoorbeeld bij gast- /
proeflidmaatschap (kennismaking) of jongeren met lege portemonnee (3)
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-

niet altijd de meeste subsidie naar de grootste verenigingen… ook voor de kleinere
verenigingen… betere verdeling (2)
ondersteuning bij aanschaf sportmaterialen (1)
ondersteuning door regelen van gezamenlijke inkoop, van bijvoorbeeld brandblussers
(1)
beloning / bonus van de gemeente voor verenigingen die met andere verenigingen
actief samenwerken (1)
renteloze leningen verstrekken ten bate van omvangrijke projecten binnen
verenigingen (1)

Accommodaties
- hulp bij instandhouding / onderhoud clubterrein (2)
- duidelijkheid over aanpassingen in de gymzaal aan de Tulpstraat (2)
- voetbalterreinen open stellen voor de jeugd, mits onder begeleiding (1)
- uitbreiding mogelijk maken, ook in de gebouwen en/of accommodaties (1)
- overdekt zwembad samen met Woudrichem nabij Andel, in combinatie met 30 bij 60
m ijsbaan (1)
- overdekt zwembad: wenselijk en haalbaar als de gemeenten Werkendam,
Woudrichem en Aalburg samenwerken (1)
- skeelerbaan in combinatie met trapveldje (1)
- meer trapveldjes! (1)
Sportactiviteiten / sportkennismaking
- een sportdag / sportweek / sportproject organiseren waar verschillende takken van
sport aan bod komen en waar sportverenigingen en scholen een rol in spelen;
activiteiten waar ‘de sport’ zich kan presenteren aan potentiële leden (10)
- stimuleren / organiseren van (internationale) sporttoernooien, bijvoorbeeld dorpen
onderling en met scholen en verenigingen (3)
Diversen
- beschikbaar stellen van accommodatie en gastleraren voor nieuwe sporten (1)
- sportaccommodaties (zoals het zwembad) ook openstellen op zondag (1)
- een sportmarkt organiseren (1)
- de Sportconferentie regelmatig (jaarlijks) organiseren (1)
- elk jaar één vereniging bereid vinden iets te organiseren voor mensen met een
handicap (1)
- een trainer aanstellen voor mensen met een beperking (1)
- voldoende mogelijkheden blijven bieden voor verenigingen in de dorpskernen (1)
- kinderboerderij voor de sociale ontwikkeling (1)
- aanpassen aan religieuze overtuiging (1)
4.3

Conclusies

Een gebrek aan samenwerking is de belangrijkste constatering die werd gedaan door de
deelnemers aan de werksessies rondom het thema ‘Verenigingsondersteuning’. En dan niet
alleen samenwerking en communicatie vanuit de gemeente naar de verenigingen, maar ook
de onderlinge samenwerking en die met scholen. De voetbalverenigingen overleggen al
samen, maar het liefst willen alle verenigingen een soort van gezamenlijk overleg,
bijvoorbeeld in de vorm van een sportplatform of een sportraad.
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Verder wordt geconstateerd dat er niet echt een duidelijk aanspreekpunt is binnen de
gemeente. Een aanspreekpunt waar je als vereniging met al je vragen terecht kan. Het
verzoek aan de gemeente is dan ook om één centraal aanspreekpunt te creëren,
bijvoorbeeld in de vorm van een coördinator sportzaken.
Het organiseren van sportkennismakingslessen op scholen in samenwerking met
verschillende sportorganisaties is een veel besproken item geweest. Er zijn nu wel
verenigingen die al kennismakingslessen geven op scholen, maar die doen dat dan weer
onafhankelijk van elkaar. De gemeente zou in dit traject kartrekker (coördinator) moeten zijn
en hier financiën voor vrij moeten maken.
De verenigingen zouden graag zien dat de gemeente een steentje bijdraagt aan het scholen
van vrijwilligers van de vereniging, waardoor de kwaliteit ook wordt verbeterd. Dit zowel op
bestuursniveau als op sporttechnisch niveau. De verenigingen zouden dan per cursus een
aanvraag kunnen indienen bij de gemeente voor een financiële bijdrage voor een cursus. De
verenigingen zouden überhaupt graag zien dat er een herverdeling van de subsidiegelden
gemaakt wordt. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar het aantal leden maar ook
naar de maatschappelijke bijdrage die de vereniging levert.
Veel verenigingen weten niet van elkaar wat ze doen en wie ze zijn. Dit moet in de toekomst
in de ogen van de verenigingen verbetert worden. Dit kan door bijv. een activiteitenkalender
op te zetten of een sportmarkt te organiseren waar de verenigingen zich kunnen
‘presenteren’.
Tenslotte: men geeft aan dat in algemene zin de gemeente Aalburg meer geld moet
vrijmaken om de sport in Aalburg de impuls te geven die ze en de inwoners verdient! Van
subsidiering van scholing verenigingskader, organisatie sportevenementen tot en met het
financieel laagdrempeliger maken van sport voor diegenen die willen kennis maken met
sport of het niet kunnen betalen.
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5

SLOTCONCLUSIE

Burgemeester Frans Buijserd riep begin van dit jaar het jaar 2007 uit tot het jaar van de
sport. De Sportconferentie vormde het startpunt voor het ontwikkelen van nieuw sportbeleid.
In dat sportbeleid zal ‘samenwerking’ en ‘communicatie’ de rode draad gaan vormen. Als de
gemeente tenminste de roep om meer samenwerking en communicatie overneemt. Uit de
Sportconferentie bleek dat alle partijen (inclusief vertegenwoordigers van de gemeente zelf)
een nauwere samenwerking en een beter communicatie zien als dé sleutel tot een sportiever
Aalburg!
De gemeente werd door de deelnemers aan de conferentie beschouwd als de spin in het
web aangaande sport- en beweegstimulering. Onder aanvoering van de gemeente (in een
coördinerende, ondersteunende en faciliterende rol) zullen er samenwerkingsverbanden
moeten worden opgetuigd volgens de deelnemers. Samenwerking bijvoorbeeld tussen
basisscholen, kinderopvangorganisaties, het jongerenwerk en sportverenigingen. Om meer
ouderen en mensen met een beperking aan het bewegen te krijgen zullen de
welzijnsorganisaties de sportverenigingen moeten gaan opzoeken (en vice versa).
De sportverenigingen roepen om een duidelijkere communicatie en korte lijnen met de
gemeente. Met één centraal aanspreekpunt binnen de gemeente die alle vragen en
verzoeken van verenigingen in behandeling nemen. Daarbij is er een duidelijke wens
aanwezig om een platform te creëren waarin sportverenigingen gezamenlijke onderwerpen
kunnen bespreken.
Van diezelfde verenigingen wordt inzet gevraagd bij het promoten van de sport- en
beweegmogelijkheden in Aalburg. Daarbij wordt om samenwerking met het basisonderwijs
gevraagd in het organiseren van sportkennismakingsactiviteiten. Het basisonderwijs was
overigens niet vertegenwoordigd tijdens de Sportconferentie. Het verdient aanbeveling om
de rol van het basisonderwijs bij het stimuleren van sport en bewegen op korte termijn apart
met de basisscholen te gaan bespreken.
Sportstimulering in Aalburg zal ook financieel ondersteund moeten worden door de
gemeente volgens de deelnemers aan de conferentie. Bijvoorbeeld met betrekking tot het
toegankelijker maken van sport en bewegen voor ouderen en mensen met een beperking.
Maar ook om het voor sportverenigingen mogelijk te maken de kwaliteit van het
verenigingskader te verhogen.
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