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Voorwoord
In vervolg op de provinciale sportnotitie ‘Fryslân beweegt’ beschrijft de nota die voor u ligt het provinciale
sport- en beweegbeleid voor de periode 010 tot en met 01 van de provincie Fryslân.
Ik ben trots dat ik u namens de provincie Fryslân deze sportnota met onze voornemens mag presenteren.
In de voorgaande periode vanaf 006 heeft het provinciale sportbeleid Fryslan bewogen, de inwoners zijn meer
in beweging gekomen en de sportdeelname is verhoogd. Er zijn veel activiteiten ontplooid op het gebied van
het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten in het kader van het bevorderen van de gezondheid, participatie
en het verhogen van de sociale cohesie, dit zijn belangrijke speerpunten uit de sociale agenda 008-011. Het
continueren van provinciaal sportbeleid en daarmee het faciliteren van de Friese sportinfrastructuur is van groot
belang om deze speerpunten te kunnen blijven realiseren en het sportieve karakter van Fryslân uit te dragen.
Sport wordt steeds vaker ingezet als instrument om gezondheid en welzijn te bevorderen, sport is steeds meer
een onderdeel van onze leefstijl geworden maar sport is daarnaast ook vooral leuk, sport is een uiting van
kwaliteiten, sport is een uitdaging met een competitief karakter, sport verbindt en sport is een vitaal component
dat van grote waarde is voor de Friese samenleving.
Het provinciale sportbeleid geeft weer hoe de provincie Fryslân sport- en beweegactiviteiten binnen de breedtesport, Fryske sporten, talentontwikkeling en evenementen stimuleert èn welke rol de promotionele waarde van
sport voor Fryslân heeft, we laten zien hoe de sport Fryslân beweegt.
Voor u ligt de basis van ons provinciaal sport- en beweegbeleid, ‘Sport beweegt Fryslân’.
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.

Tineke Schokker-Strampel
Gedeputeerde Sport provincie Fryslân
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Inleiding
Fryslân is een sportieve provincie en draagt haar activiteit en sportiviteit graag uit.
Het provinciale sportbeleid heeft als uitgangspunt dat iedereen in Friesland in de gelegenheid wordt gesteld op
een passende manier te sporten en te bewegen. Onze ambities liggen bij het stimuleren van een actieve leefstijl
van de inwoners van Fryslân. Deze ambities realiseren wij door het sport- en beweegbeleid te richten op het
stimuleren van de sportdeelname, het voldoen aan de nationale beweegnorm 1 en het realiseren van sterke
sportverenigingen met een breed aanbod.
De ambities van de provincie Fryslân zijn vertaald in de volgende doelstellingen:
- sportverenigingen in alle Friese gemeenten zijn voorzien van een breed sport- en beweegaanbod;
- in alle Friese gemeenten, op alle Friese basisscholen zijn vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen ingezet
conform de toewijzing van VWS;
- in alle Friese gemeenten wordt de breedtesport gestimuleerd door Buurt Onderwijs en Sport (BOS) activiteiten
en/of activiteiten in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en/of activiteiten in
dezelfde lijn;
- de sportdeelname onder jongvolwassenen en volwassenen is verhoogd met 10%;
- meer senioren sporten en bewegen bij voorkeur in verenigingsverband;
- het aantal inactieven in Fryslân is teruggebracht tot maximaal 5% (NASB-norm);
- het aantal Friezen dat aan de beweegnorm voldoet is minimaal 70% voor volwassenen en minimaal 50% voor
jeugd (Nationale norm);
- meer Friezen nemen deel aan Fryske sporten, het aantal (actieve) leden van kaatsverenigingen verhoogd met
0%;
- jaarlijks stromen er meer talentvolle Friese sporters door naar een topsportstatus
- jaarlijkse groei van het aantal klein- en grootschalige sport- en beweegevenementen ter promotie van de
provincie.
In het eerste hoofdstuk van de sportnota ‘Sport beweegt Fryslân’ wordt teruggeblikt op de periode 006-009
waarin de Breedte Sport Impuls (BSI) op gemeentelijk en regionaal niveau een brede basis heeft gelegd voor
sport en beweegactiviteiten voor jongeren, mensen met een beperking en ouderen. Sport- en beweegactiviteiten zijn veelvuldig ingezet als instrument om de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Friesland
te verbeteren en de sportdeelname van de Friezen is de afgelopen jaren toegenomen. Kortom samen te vatten
als ‘Fryslân beweegt’, de resultaten van het sportbeleid ‘Fryslân beweegt’ zijn beschreven dit hoofdstuk. In
hoofdstuk  worden de landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen binnen de sport- en beweegcultuur
beschreven. Vervolgens worden de taken en verantwoordelijkheden van de provincie Fryslân ten opzichte van
het provinciale sport- en beweegbeleid in het derde hoofdstuk weergegeven.
De volgende hoofdstukken van de sportnota beschrijven de basispeilers van het provinciale sportbeleid; breedtesport, fryske sporten, talentontwikkeling en evenementen. In het laatste hoofdstuk worden de ﬁnanciën van het
sport- en beweegbeleid toegelicht.

1

Nationale beweegnorm; minimaal 5x per week 0 minuten matig intensieve inspanning.
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Hoofdstuk 1. Evaluatie notitie ‘Fryslân beweegt’ 2006-2009
De aanleiding voor een evaluatie van de sportnotitie ‘Fryslân beweegt’ is dat de looptijd van deze notitie in 009
is geëindigd en dat er mede op basis van de resultaten en aanbevelingen van de evaluatie een nieuw
sport- en beweegbeleid tot stand diende te komen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke effecten de
doelstellingen van het provinciale sportbeleid 006-009 hebben gehad en tot welke resultaten dit heeft geleid.
De hoofddoelstelling voor het provinciale sportbeleid in de periode 006-009 was:
‘In samenwerking met alle sportaanbieders en de gemeenten een zodanig netwerk van sportfaciliteiten opbouwen dat met continuering en extra inzet op (de resultaten van) de breedtesport impuls de kwaliteit en
mogelijkheden tot sport en de bewegingscultuur in onze provincie versterkt en verbeterd worden.’
Aan deze doelstelling zijn een aantal verwachtte beleidseffecten verbonden. In tabel 1 is een overzicht van de te
verwachtte beleidseffecten weergegeven.
Tabel 1. Beleidseffecten provinciaal sportbeleid ‘Fryslân beweegt’ 2006-2009
Hogere sportdeelname, jeugd, senioren, allochtonen en mensen met een beperking
Wegnemen “sportdeelname dip” jongvolwassenen
Meer gymnastiek op school
Groter, kwalitatief hoger en beter bereikbaar sportaanbod voor mensen met een beperking
Integratie mensen met beperking in valide sportkaders
Lichtere, leukere taak vrijwilligers in de sport en meer deskundige vrijwilligers
Bloei Friese sporten
Doorbreken van Fries sporttalent
Minder dikke inwoners
Versterkte bewegingscultuur
Meer mogelijkheden tot en betere kwaliteit van sport(beoefening)
Netwerk van sportfaciliteiten
Economische stimulans en promotie van Fryslân door grootschalige sportevenementen

Uit de evaluatie van het provinciale sportbeleid “Fryslân beweegt’ 006-009 zijn de volgende conclusies en
aanbevelingen naar voren gekomen. Binnen de evaluatie zijn de resultaten van de beleidseffecten uit tabel 1
getoetst. De algemene conclusie is dat de afgelopen jaren successen zijn bereikt op een aantal speerpunten van
het provinciaal beleid. Die successen moeten we vasthouden. Daarnaast zijn er ook minder positieve
ontwikkelingen waarvoor extra inzet nodig is.
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Conclusies
- de sportdeelname van de jeugd in Friesland is heel erg hoog, hoger dan het landelijke gemiddelde;
- de sportdeelname onder jongvolwassenen is onvoldoende gestegen;
- de sportdeelname neemt af naar mate de leeftijd stijgt;
- de sportdeelname van 55 plussers is 8%;
C - Friezen tussen de 55 en 6 jaar bewegen het meest van alle Nederlanders;
- vrijwel alle Friese scholieren krijgen gymnastiekles op school;
- mensen met allochtone afkomst in Friesland sporten minder dan autochtonen in Friesland;
- mensen met een chronische aandoening bewegen en sporten evenveel als mensen zonder chronische
aandoening;
- mensen met een functiebeperking zijn meer gaan bewegen maar sporten veel minder dan mensen zonder
een beperking;
- deskundigheid van vrijwilligers bij sportverenigingen is vergroot;
- het aantal (jeugd)leden van Fryske sporten is bij het ﬁerljeppen, frysk damjen en skûtsjesilen toegenomen;
- het aantal leden van kaatsverenigingen is verminderd;
- er is een stijging van het aantal regionale sporttalenten (instromers);
- het aantal en de omvang van subsidies aan grootschalige sportevenementen heeft onvoldoende bijgedragen
aan de promotie van Fryslân en economische stimulans.

Aanbevelingen
- inzetten op verhoging sportdeelname van jongvolwassenen en volwassenen;
- inzetten op het stimuleren van lidmaatschap van senioren van sportverenigingen;
- inzetten op de sportdeelname en sportaanbod voor mensen met een beperking;
- inzetten op de verhoging van het aantal actieve leden van kaatsverenigingen;
- inzetten op passende voorwaarden aan toekenning van subsidies voor grootschalige sportevenementen.
Bovenstaande conclusies en aanbevelingen zijn gebruikt bij het formuleren van de doelstellingen van het provinciale sportbeleid, zoals genoemd in de inleiding. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in de basispeilers van
het beleid in de hoofdstukken  t/m 7.
In het voorjaar van 01 vindt een evaluatie plaats van het voorliggende sportbeleid. Deze evaluatie wordt uitgevoerd om beleidsvoornemens en doelstellingen gebaseerd op bovenstaande conclusies en aanbevelingen te
kunnen bijsturen op geleiding van maatschappelijke ontwikkelingen en ter realisatie van de gewenste resultaten.
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Hoofdstuk 2.
Ontwikkelingen binnen de sport- en beweegcultuur
De afgelopen jaren is de rol van sport verschoven van ‘sport als doel’ naar ‘sport als middel’ dat wil zeggen dat
sport- en beweegactiviteiten steeds meer worden ingezet om maatschappelijke doelstellingen te realiseren, met
succes. Deze verschuiving is voornamelijk zichtbaar in de landelijke ontwikkelingen en binnen het rijksbeleid. Na
de beleidsnota ‘Tijd voor Sport’ bewegen, meedoen en presteren van het ministerie van VWS verscheen in 006
het uitvoeringsprogramma ‘Samen voor Sport’ voor de jaren 006-010. In dit uitvoeringsprogramma presenteert
het ministerie van VWS het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het doel van het actieplan is meer
mensen voldoende te laten sporten en bewegen en dat minder mensen inactief zijn. Het actieplan kent vijf
aandachtsgebieden op lokaal niveau, namelijk 1. wijk, . school, . werk, . sport en 5. zorg.
Gemeenten, scholen, werkgevers, zorgaanbieders en (zorg)verzekeraars dienen een volwaardige partner van
sportorganisaties te worden om uitvoering te geven aan het actieplan op de vijf aandachtsgebieden van de
leefomgeving van alle inwoners van Nederland.
Met de regelingen Breedte Sport Impuls (BSI), Buurt Onderwijs en Sport (BOS) en Huivesting Brede scholen en
sportaccommodaties voeren de gemeenten in samenwerking met de provincies en provinciale sportraden een
groot deel van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) uit. Met de brief ‘De kracht van sport’ presenteerde VWS in 007 haar beleidsvoornemens, met deze beleidsvoornemens zijn een aantal accenten van het
uitvoeringsprogramma ‘Samen voor Sport’ verlegd en nieuwe prioriteiten gesteld. Bijvoorbeeld de inzet van de
combinatiefunctionaris op school, in sport, bij maatschappelijke stages en in krachtwijken. VWS en OC&W
verbinden aan de inzet van de combinatiefunctionarissen een structurele ﬁnanciering voor deelnemende
gemeenten. Andere prioriteiten worden gelegd bij gehandicaptensport via speciaal onderwijs, zorginstellingen
en sportverenigingen, het creëren en aanvullen van voorzieningen voor talent- en topsportontwikkeling en het
NASB. Een actieve participatie van Nederland in internationaal verband betreffende sport en ontwikkelingssamenwerking is één van de prioriteiten die in 008 beschreven is in het kamerstuk ‘Een kans voor open
doel’.
Landelijke partners NISB, VSG en NOC*NSF zijn door het ministerie van VWS ingezet om gemeenten, provincies,
provinciale sportraden, sportorganisaties, scholen, werkgevers, zorgaanbieders en (zorg)verzekeraars te ondersteunen bij de uitvoering van het NASB en de prioriteiten uit de brief ‘De kracht van sport’. Het CBS, NOC*NSF,
TNO, SCP, het Mulier Instituut, universiteiten en kennisinstituten werken gezamenlijk aan onderzoek en
rapportages om de resultaten van het rijksbeleid en de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s inzichtelijk te
maken voor overheden, partners in de sport en belangstellenden. Daarnaast werken de drie noordelijke
sportraden (SPORT fryslân, Sport Drenthe en Huis voor de Sport Groningen) vanaf 009 samen in de vorm van
Stichting Sport Noord, onder andere om gezamenlijke interventies te ontwikkelen en om kennis en ervaring uit
te wisselen. De gemeente Heerenveen heeft in Fryslân een bijzondere positie als ‘stad van sport’ naast een aantal
topsportaccommodaties heeft Heerenveen in 008/009 de CTO- (Centrum voor Topsport en Onderwijs) status verworven.
In hoofdstuk drie wordt beschreven hoe het rijksbeleid en de landelijke, noordelijke en provinciale ontwikkelingen zijn vertaald naar het provinciale sport- en beweegbeleid en welke rol de provincie Fryslân daarin heeft.
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Hoofdstuk 3.
Afbakening van provinciaal sport- en beweegbeleid
Het provinciale sport- en beweegbeleid wordt mede bepaald aan de hand van de verantwoordelijkheden die
overheden met betrekking tot sport- en bewegen op zich hebben genomen. De doelstellingen en taakverdeling
is grotendeels nog gebaseerd op de uitwerking van de Welzijnswet in 199. Het rijk, met het ministerie van VWS
als uitvoerder, richt zich met name op:
- het volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen in de samenleving;
- het stimuleren van nieuw beleid, nieuwe voorzieningen en nieuwe activiteiten;
- het zorgdragen voor innovatieve projecten met landelijke betekenis;
- het zorgdragen voor internationale uitwisseling en informatie;
- het zorgdragen voor een landelijke structuur, waaronder landelijke organisaties.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale sport- en beweegbeleid, zij richten zich met name op;
- het realiseren van voorwaarden waaronder iedereen kan sporten;
- het organiseren van sportieve activiteiten binnen of op accommodaties;
- het tot stand brengen, onderhouden en exploiteren van accommodaties;
- het via sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties stimuleren van sportparticipatie.

Taken en verantwoordelijkheden van de provincie
De provincie stimuleert gemeenten om samen te werken en als aanbieder van mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van sport- en beweegvoorzieningen te komen, zowel op beleids- als uitvoerend niveau. De provincie
heeft de rol van intermediair tussen spelers op het terrein van de sport op lokaal, regionaal en provinciaal
niveau. Dit is de speciﬁeke taak die de provincie kan uitoefenen mede op grond van haar wettelijke taken.
Naast de wettelijke taken heeft de provincie autonoom beleid ontwikkeld ter ondersteuning van het rijks– en
gemeentelijk beleid voor activiteiten die zich op provinciaal niveau afspelen of waar sprake is van provinciaal
belang. Voorbeelden hiervan zijn de extra middelen voor de Breedte Sport Impuls (BSI), Buurt Onderwijs en Sport
(BOS) projecten, subsidiëring van de provinciale steunfunctie SPORT fryslân ten behoeve van de ondersteuning
van gemeenten, sportbonden en sportvereniging bij het ontwikkelen en uitvoeren van sportbeleid, de subsidiëring van de Fryske sporten, de subsidiëring van begeleiding van Friese sporttalenten en het beschikbaar
stellen van budgetten voor kleinschalige- en grootschalige sportevenementen vanuit promotionele en economische belangen.
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De rol van de provincie in sport- en beweegbeleid in Fryslân
De rol van de provincie is voorwaardenscheppend en ondersteunend op het gebied van:
- Infrastructuur (kwaliteitsbewaking, efﬁciënte distributie en afstemming van plannen);
- Verbetering van de kwaliteit van kader en versterking van sportverenigingen (blessurepreventie,
vrijwilligerswerk, handhaving regelgeving e.d.);
- Coördinatie en afstemming (tussen overheden, sectoren, instellingen en organisaties);
- Initiërend en stimulerend (bij beleidsinnovatie, doelgroepstimulering, preventiebeleid);
- Kennis en informatie m.b.t. de regionale Sport (verzamelen, analyseren en toegankelijk maken van
(beleidsrelevante) data en kennis t.a.v. de Sport).
De provincie Fryslân adviseert en bemiddelt tussen gemeenten en betrokken partijen bij ontwikkeling van
grootschalige projecten en accommodaties met een (boven)provinciaal belang, voorbeelden hiervan zijn de
realisatie Drafcentrum Wolvega, realisatie van het Abe Lenstra stadion en Sportstad Heerenveen, nieuwbouw
van ijsstadion Thialf in Heerenveen, renovatie van zwembad de Welle in Drachten, planontwikkeling van een
nieuw Cambuurstadion in Leeuwarden, ontwikkeling en realisatie Sport Experience Heerenveen en ontwikkeling
en realisatie CTO/Talenten Academie in Heerenveen.
De provincie Fryslân kiest er voor géén rol in te nemen bij het subsidiëren van;
- sportaccommodaties;
- topsport en/of professionele sport en/of de begeleiding daarvan;
- directe ondersteuning van sportverenigingen.
Het provinciale sportbeleid, is onderdeel van het bredere sociale beleid van de provincie Fryslân dat is vastgelegd
in de Sociale Agenda 008-011. Het provinciale sportbeleid sluit aan op het beleid van plattelansprojekten, de
cultuurnota, ERT-beleid en de programmalijnen ‘Talinten fan jonge minsken’ en ‘Culturele Haadstêd’.

Basispeilers provinciale sport- en beweegbeleid
Vanuit de taken, verantwoordelijkheden en rol van de provincie zijn vier peilers als basis gekozen voor het
provinciale sport- en beweegbeleid. De doelstellingen en speerpunten van de vier basispeilers; 1. Breedtesport,
. Fryske sporten, . Talentontwikkeling en . Evenementen, worden beschreven in de volgende hoofdstukken.

Koersaccenten sport
De koersaccenten sport zijn een aanvulling op het bestaande provinciale sport- en beweegbeleid.
De koersaccenten sport zijn onderdeel van het coalitieakkoord 007-011. Het doel van de koersaccenten sport is
het versterken van de sociale cohesie door een leefbaar en vitaal Fries Platteland en een heldere en toegankelijke sportinfrastructuur op een kwalitatief verantwoord niveau voor iedere inwoner van Fryslân. De koersaccenten sport hebben betrekking op alle vier de basispeilers van het provinciale sport- en beweegbeleid en worden
beschreven in de volgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 4. Breedtesport
Breedtesport is het grootste onderdeel van het provinciale sportbeleid.
Onder breedtesport verstaan wij alle sport- en beweegactiviteiten die geen topsport of professionele sport zijn.
De provincie streeft in haar beleid naar het stimuleren en ondersteunen van initiatieven, die erop gericht zijn om
zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen.
De komende vier jaar investeert de provincie in advisering en ondersteuning van gemeenten, sportverenigingen,
sportorganisaties en sportbonden die een (pro-) actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en/of uitvoering
van de onderstaande activiteiten, projecten en werkzaamheden.
- Coördinatie BOS-projecten;
- Bevordering kennisdeling en deskundigheidsbevordering BOS-medewerkers;
- Realisatie programma’s binnen de vijf aandachtsgebieden van het NASB;
- Aanstellen en bevorderen van de deskundigheid van combinatiefunctionarissen;
- Versterken van het vrijwilligersbeleid in de sport, inclusief het bevorderen van de deskundigheid van
vrijwilligers;
- Advisering bij ontwikkeling van gemeentelijk sportbeleid;
- Bevordering integrale beleidsontwikkeling;
- Bevordering van deskundigheid bij complexe vraagstukken op gebied van wet- en regelgeving;
- Sport- en beweegaanbod voor jeugd/jongeren;
- Sport- en beweegaanbod voor ouderen;
- Sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening;
- Versterken van noordelijke en landelijke samenwerking;
- Monitoring van de Friese sportinfrastructuur;
- Monitoring en evaluatie van de effecten van het sportbeleid, bijvoorbeeld sportdeelname;
- Realiseren en in stand houden van schoolgym en sport- en beweegactiviteiten binnen het onderwijs;
- Versterking van de samenwerking tussen provinciale steunfuncties en maatschappelijke organisaties t.b.v. het
realiseren van gezamenlijke doelstellingen uit de Sociale Agenda 008-011;
De provincie investeert in de vorm van het verstrekken van subsidie(s) aan de provinciale steunfunctie SPORT
fryslân waarmee SPORT fryslân uitvoering geeft aan het strategisch, beleidsmatig en inhoudelijk ondersteunen
van gemeenten, sportverenigingen, sportorganisaties en sportbonden. Jaarlijks vindt er tussen de provincie en
SPORT fryslân afstemming plaats over de doelstellingen en resultaten die per kalenderjaar dienen te worden gerealiseerd voor de bovenstaande activiteiten, projecten en werkzaamheden. Op basis van de opdracht van de
provincie en de uitwerking van deze opdracht binnen het productplan van SPORT fryslân wordt jaarlijks een subsidie vastgesteld ten behoeve van de uitvoering van het productplan.

Vanaf 009 reikt de provincie jaarlijks een provinciale breedtesportprijs ‘de Sportstimuleringsprijs’ uit aan een
persoon, vereniging of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de breedtesport. De uitreiking van
deze prijs vindt plaats bij de jaarlijkse feestelijke uitreiking provinciale sportprijzen / het provinciale sportgala.
Koersaccent ‘het ondersteunen breedtesport (BOS) en Sport en Bewegen’
17
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De doelstelling van het koersaccent is een heldere en toegankelijke sportinfrastructuur, op een kwalitatief
verantwoord niveau, voor iedere inwoner van Fryslân te realiseren en in stand te houden. Daarnaast een
krachtige impuls te geven aan sport- en bewegingsstimulering om mensen die niet of nauwelijks sporten of
bewegen in beweging te krijgen, overgewicht tegen te gaan en diabetes en andere belangrijke chronische
aandoeningen te voorkomen en bij te dragen aan het genezingsproces.
SPORT Fryslân voert in 010 de volgende 6 projecten uit;

Project 1. Sport op Recept.
Project 2. Bedrijfssport.
Project 3. Ontwikkeling beweegmanagement.
Project 4. Sport-Actieve en Sport Accent Scholen.
Project 5. Combinatiefuncties / duale aanstelling.
Project 6. Buurtonderwijs en Sport (BOS).

Sporttender
Vanaf januari 010 is er tweejaarlijks een openstelling van de provinciale sporttender.
Organisatoren van grootschalige sportevenementen als initiatiefnemers voor breedtesportactiviteiten cq.
breedtesportprojecten kunnen conform de procedure en criteria van de sporttender (vastgelegd in de uitvoeringsregeling sociaal beleid en zorg versie 009) een aanvraag doen voor een subsidie. De tender wordt elk
kalenderjaar in maart en september opengesteld. Informatie en de uitvoeringsregeling staan op de site van de
provincie: www.fryslan.nl

19
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Hoofdstuk 5. Fryske Sporten
Binnen de basispeiler Fryske sporten heeft de provincie een zestal Fryske sporten benoemd; kaatsen, ﬁerljeppen,
skûtsjesilen, het Frysk damjen, (school)schaatsen en de Fryske hynstersport. Het doel van het stimuleren van deze
fryske sporten is het behoud van de traditionele sporten daar deze sporten een aanzienlijke bijdrage leveren aan
de culturele, promotionele en economische waarde (en het imago) van Fryslân. De provincie heeft een keuze
gemaakt voor stimulering van het kaatsen, ﬁerljeppen, skûtsjesilen en het Frysk damjen en investeert in deze
vier Fryske sporten door de bonden van deze disciplines jaarlijks een subsidie te verstrekken om de bekendheid
van de sport te stimuleren, de sportdeelname (van jongeren) te verhogen en evenementen te organiseren die
breed toegankelijk zijn voor inwoners van Fryslân.
Naast het ondersteunen van de Friese sportbonden wordt jaarlijks de Friese paardensportprijs de GUDS uitgereikt, deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon, organisatie of vereniging die zich langdurig heeft ingezet
voor de ontwikkeling en/of behoud van de Friese paardensport.
Koersaccent ‘verankering van Friese sporten in sportopleiding en regulier onderwijs’
De doelstelling van het koersaccent is het stimuleren van Friese sporten (Kaatsen, Frysk damjen, Skûtsjesilen en
Fierljeppen) opdat zij als volwaardige sport op de kalender blijven staan en het verankeren van Friese sporten in
sportopleidingen en binnen het regulier basis- en voortgezetonderwijs. Om deze doelstelling te realiseren is in
008 door de Friese sportbonden en het CIOS Heerenveen een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om
een sportaanbod te realiseren voor het basis- en voortgezetonderwijs. In 009 – 01 wordt 0.5 fte. aangesteld
bij het CIOS Heerenveen, voor het doceren van Fryske sporten.
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Hoofdstuk 6. Talentontwikkeling
De provincie stelt het doel bij te dragen in de ontwikkeling en begeleiding van Friese sporttalenten.
De komende jaren verstrekt de provincie een subsidie aan Topsport Steunpunt Noord (TSN) ten behoeve van het
registreren, benaderen en begeleiden van Friese regionale-, belofte-, nationale- en internationale sporttalenten.
TSN realiseert, onderhoudt en bevordert de deskundigheid van het netwerk van faciliteiten rondom de sporttalenten, zodat zij zich voornamelijk kunnen richten op het ontwikkelen van hun talenten. TSN heeft een
intermediaire functie voor Friese talentvolle sporters op het gebied van regelingen en voorzieningen. TSN is
verantwoordelijk voor de monitoring van de status, resultaten en ontwikkelingen van de Friese sporttalenten in
de vier genoemde categorieën èn de publicatie van de status, resultaten en ontwikkelingen van de Friese sporttalenten.

Koersaccent ‘scouten, ondersteunen individuele sporttalenten, stimuleren’
De doelstelling van het koersaccent is het voortzetten en ondersteunen van Friese sporten, begeleiden van het
Friese sporttalent van breedtesport naar topsport en het scouten en stimuleren van aanstromend sporttalent ter
versterking van de promotionele waarde van sport in Fryslân. Het koersaccent wordt gerealiseerd door het organiseren van een provinciaal sportgala/feestelijke uitreiking van de provinciale sportprijzen, extra subsidie voor
het faciliteren en begeleiden van meer sporttalent in Fryslân door Topsport Steunpunt Noord (TSN) en door het
verstrekken van een subsidie aan de ontwikkeling van de Talenten Academie in Heerenveen, de Talenten
Academie is een onderdeel van het CTO Heerenveen Centrum voor Topsport en Onderwijs.
Vanaf 009 worden er jaarlijks een zestal provinciale sportprijzen uitgereikt; Friese sportprijs, Sportstimuleringsprijs, Sporter van het jaar, Sportploeg van het jaar, Sporttalent van het jaar en de Friese paardensportprijs de
GUDS. Op voordracht van de commissie Provinciale Sportprijzen worden prijswinnaars van de Friese sportprijs,
Sportstimuleringsprijs en de GUDS voorgesteld en voor de categorieën Sporter van het jaar, Sportploeg van het
jaar, Sporttalent van het jaar worden per prijs drie genomineerden voorgedragen waar het publiek vervolgens
haar stem voor de winnaar kan uitspreken. Gedeputeerde Staten besluit over de voordracht van de commissie.
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Hoofdstuk 7. Sportevenementen
De provincie hecht veel waarde aan de organisatie van sport- en beweegevenementen, voornamelijk aan de
deelname en de publieke belangstelling voor deze evenementen. De provincie kent dan ook een budget kleinschalige sportevenementen waar sportverenigingen en sportorganisaties een subsidieaanvraag kunnen doen
conform de voorwaarden van de uitvoeringsregeling sociaal beleid en zorg november 008.
Binnen het voorgaande sportbeleid 006-009 kende de provincie Fryslân ook een budget voor grootschalige
sportevenementen. Met ingang van januari 010 kunnen organisatoren van grootschalige sportevenementen
een aanvraag voor een subsidie doen bij de provinciale sporttender, deze sporttender wordt twee keer per jaar
opengesteld, te weten in maart en september van ieder kalenderjaar. De procedure en criteria van de sporttender zijn opgenomen in de uitvoeringsregeling sociaal beleid en zorg versie 009 en staat op de website van
de provincie.

Koersaccent ‘ophoging budget grootschalige sportevenementen (huidige sporttender)’
Doelstelling van het koersaccent is het vergroten van de promotionele waarde van sportevenementen, het
breed toegankelijk maken voor het publiek binnen en buiten de grenzen van de provincie en het vergoten van
de bekendheid van de sporten en de evenementen. De komende jaren wordt het budget grootschalige
sportevenementen (nu onderdeel van de sporttender) verhoogd.

Fryske Fiersichten sport
In 006 zijn de burgers van Fryslân en belangstellenden buiten de provincie door de provincie benaderd om mee
te denken over toekomstige ontwikkelingen in de provincie, zogenaamde vergezichten ook wel ﬁersichten genoemd. Van de totaal 800 ideeën zijn er een vijftiental ingediend op het gebied van sport. In 007 zijn de ideeën
verzameld en zijn alle indieners benaderd om de ideeën te verrijken en in 008 heeft dit geleid tot de totstandkoming van de 10 beste ﬁersichten waaronder het ﬁersicht Sport Experience Fryslân.
Het doel van het ﬁersicht Sport Experience Fryslân is dat de provincie Friese partijen op het gebied van sport en
bewegen kan verbinden en ondersteunen bij het realiseren van een uniek innovatief concept waar de provincie
zich mee kan proﬁleren in Nederland. Versterking van de samenwerking met de huidige en toekomstige ontwikkelingen in en rondom Heerenveen op het gebied van sport en bewegen brengt Friesland in de toekomst de
positie van volwaardige sportpartner binnen Nederland en daar buiten. Het ﬁersicht bestaat uit het ontwikkelen
en realiseren van de drie onderdelen Sport Experience Heerenveen (wordt uitgevoerd binnen het recreatie en
toerismebeleid), Fryske Olympiade en de 11 km natuurkunstschaatsbaan. De provincie draagt de komende jaren
bij in ambtelijke inzet en ﬁnanciële bijdragen aan het uitwerken van de plannen gebaseerd op de haalbaarheidsstudies in 009, uitvoeren van pilots in 009-010 en daar waar mogelijk is realiseren van de onderdelen in de
periode 01 en verder.
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Hoofdstuk 8. Financiën
In de tabel zijn in de eerste kolom de subsidiebedragen per 1 januari 010 weergegeven . In de kolommen 011, 01 en
01 zijn de voorstellen voor de toekomstige subsidies weergegeven .

Subsidies en budgetten sport
Breedtesport subsidie
SPORT fryslân
Subsidie koersaccent
Breedtesport SPORT fryslân
Subsidie Fryske sporten
Subsidie KNKB
Subsidie koersaccent CIOS Heerenveen
Subsidie talentontwikkeling TSN
Subsidie koersaccent talentontwikkeling TSN
Subsidie koersaccent Talenten Academie
Heerenveen
Koersaccent sportgala
Provinciale sportprijzen
Kleinschalige sportevenementen
Sporttender
(incl. budget grootschalige
sportevenementen)
Fryske Fiersichten
Totaal

010

011

01

01

€ 650.000,-

€ 650.000,-

€ 650.000,-

€ 650.000,-

€ 5.75,€ 5.000,€ 5.000,€ 0.000,€ 5.000,€ 5.000,-

€ 5.000,€ 5.000,€ 50.000,€ 5.000,€ 5.000,-

€ 5.000,€ 5.000,€ 50.000,€ 5.000,€ 5.000,-

€ 5.000,€ 5.000,€ 50.000,€ 5.000,€ 5.000,-

€ 0.000,€ 11.000,€ 6.000,€ 55.000,-

€ 0.000,€ 11.000,€ 6.000,€ 55.000,-

€ 0.000,€ 11.000,€ 6.000,€ 55.000,-

€ 11.000,€ 6.000,€ 55.000,-

€ 100.000,€ 5.000,€ 1.079.375,-

€ 150.000,€ 50.000,€ 1.122.000,-

€ 150.000,€ 100.000,€ 1.172.000,-

€ 150.000,€ 100.000,€ 1.142.000,-

totaal

€ 4.515.375,-

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van besluitvorming door Provinciale Staten.
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