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Samenvatting
De gemeente Baarn staat voor een gezonde samenleving. Sporten en bewegen vindt de gemeente
belangrijk omdat daardoor inwoners hun gezondheid verbeteren en met elkaar in contact komen.
Het huidige sportbeleid bevat veel goede onderdelen die behouden blijven. Dat zijn bijvoorbeeld de
activiteiten op het gebied van sportstimulering:
• High 5-cursussen om buiten schooltijd kennis te maken met een sport;
• sportclinics tijdens de gymlessen van de basisscholen;
• schoolsporttoernooien;
• vakantie sportdagen;
• motorische screening en extra beweeglessen;
• gezonde leefstijlprogramma “Fit in 90 dagen”;
• “Jongeren sterker door sport”;
• subsidieregeling Verhoging kwaliteit jeugdsport;
• beweegstimulering voor senioren GALM (Groninger Actief Leven Model);
• beweegstimulering voor senioren Sociaal Vitaal.
De gemeente heeft in de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van
sportaccommodaties overgedragen aan lokale stichtingen. Dit is succesvol gebleken en wordt
daarom voortgezet.
De volgende elementen van het sportbeleid zijn nieuw:
• ongebonden sporten op Sportpark Ter Eem;
• verbeteren van het vrijwilligersbeleid bij sportclubs;
• meer bekend maken van het declaratiefonds voor sportactiviteiten;
• evenwicht brengen in de financiering van sportaccommodaties;
• aanpassen van de subsidie voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties.
Voor het ongebonden sporten op het sportpark en het aanpassen van de subsidie niet-gemeentelijke
sportaccommodaties is meer budget nodig. Anderzijds valt budget vrij door het afstoten van
gymnastieklokaal De Loef. Per saldo stelt de gemeente structureel per jaar € 30.225 extra middelen
beschikbaar voor sport en bewegen.
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1 Inleiding
De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners genoeg bewegen. Bewegen zorgt
ervoor dat we gezond zijn en blijven en door beweging kom je in contact met mensen.
In 2005 heeft de gemeenteraad het sportbeleid van de gemeente Baarn vastgesteld. Na ruim tien
jaar Baarns sportbeleid is het tijd om samen met de betrokkenen de gemeentelijke doelstellingen te
bespreken en eventueel aan te passen. Sport maakt als beleidsterrein deel uit van het sociaal domein.
Het sociaal domein wordt gevormd door alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen
ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en het meedoen bevorderen. Deze organisaties, diensten
en voorzieningen zijn vertegenwoordigd in het onderwijs, jeugd, zorg, welzijn, vluchtelingen, werk,
inkomen, kunst, cultuur en sport.
Visie sociaal domein
De visie van de gemeente Baarn op het gehele sociaal domein is als volgt:
“Als gemeente staan wij voor een gezonde samenleving. Een samenleving waarin inwoners zich
verantwoordelijk voelen voor hun eigen leven, zich bij elkaar betrokken voelen en zich inzetten voor
de gemeenschap. Goed onderwijs en de mogelijkheid om deel te nemen aan sport, ontspanning en
cultuur vormen hierbij een belangrijke randvoorwaarde.
Daarnaast hebben we oog voor mensen in kwetsbare situaties. Mensen die het nodig hebben,
bieden we zorg, ondersteuning en bescherming. Ze worden gestimuleerd om hun eigen
verantwoordelijkheid weer op te pakken samen met hun directe omgeving.
De transitie en transformatie in het sociaal domein vragen om een omslag in denken en doen. We
kijken naar wat men zelf kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk. Niet alles kan en moet
door de overheid geregeld worden. Dat betekent soms loslaten. Dit vraagt veel van onze inwoners
maar ook van het bestuur, van de gemeenteraad en van de gemeentelijke organisatie en andere
betrokken organisaties en instellingen.”
De visie op het sociaal domein is verder uitgewerkt in een document dat net als deze nota in
december 2016 door de gemeenteraad vastgesteld is. Het sportbeleid sluit aan bij de visie op het
gehele sociaal domein. Het beleid voor kunst en cultuur en zorg, welzijn en onderwijs is in aparte
nota’s uitgewerkt. Ook die nota’s zijn in december 2016 door de raad van Baarn vastgesteld.
De gemeente Baarn heeft de ambitie dat alle inwoners tot het einde van hun leven een goede
kwaliteit van leven genieten. Door samen verantwoordelijk te zijn en de juiste activiteiten op het
gebied van preventie kunnen we die ambitie waarmaken. Sport en bewegen spelen hierin een grote
rol (zie bijlage 1).
Proces sportbeleid
De nota is met de input van de betrokkenen tot stand gekomen. De inhoud van deze nota is een
uitwerking van ideeën die voortkwamen uit:
•
discussies over gemeentelijk budget voor sportaccommodaties in september 2015;
•
debat over sportaccommodaties in de gemeenteraad van januari 2016;
•
twee workshops (sport- en beweegstimulering en sportaccommodaties) in juni 2016;
•
bijeenkomst over de doelen van het sportbeleid in oktober 2016.
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Omdat er meerdere bijeenkomsten waren is deze nota relatief concreet en verder uitgewerkt dan
de andere nota’s die in het sociaal domein vallen (kunst en cultuur en zorg, welzijn en onderwijs).
Leeswijzer
Deze nota is geschreven voor iedereen die betrokken is bij sport en bewegen in Baarn: sportclubs,
exploitatiestichtingen, sportscholen, scholen en gemeenteraadsleden. Het eerste doel is dat de
gemeenteraadsleden een weloverwogen besluit kunnen nemen over de besteding van het Baarns
gemeenschapsgeld voor sport en bewegen. Het tweede doel is alle betrokkenen een leidraad te
geven voor de uitvoering en financiering van activiteiten op het gebied van sport en bewegen.
In hoofdstuk 2 staat een beschrijving van het gemeentelijke sportbeleid van de afgelopen tien jaar. In
juni 2016 hield de gemeente workshops met de belanghebbenden in de Baarnse sport. De
verbeterpunten uit die workshops zijn beschreven in hoofdstuk 3. De belangrijkste doelen van het
sportbeleid staan in hoofdstuk 4. De activiteiten - met bijbehorend budget - om de doelstellingen te
bereiken zijn ook in dat hoofdstuk beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de financiële gevolgen voor de
betrokkenen en de gemeente beschreven. In de bijlagen staat meer detailinformatie over de
workshops en deelnemers aan de workshops.
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2 Sport in Baarn in de afgelopen tien jaar
Het sportbeleid uit 2005 is in 2011 positief geëvalueerd en voortgezet. Tijdens een debat begin 2016
constateerde de gemeenteraad dat er veel goed gaat in ‘’de Baarnse sport’’. Zo is bijvoorbeeld de
sportdeelname in Baarn hoog. De gemeente heeft dit in juli 2016 onderzocht als onderdeel van een
leefstijlonderzoek 2016. Volgens deze meting voldoet 72 procent van de Baarnaars aan de RSO1norm van tenminste 12 keer sporten per jaar. Dit is uitgesplitst naar leeftijd:
- 6-11 jarigen 93 procent;
- 12-17 jarigen 91 procent;
- 18-54 jarigen 73 procent;
- 55-80 jarigen 60 procent.
Landelijk gezien ligt het percentage op 70 procent. Baarn zit dus iets boven het landelijke
gemiddelde. Bij onderzoek per leeftijdscategorie blijkt dat:
- dat jeugd en volwassenen boven,
- maar 55-80 jarigen onder het landelijke gemiddelde zitten;
- de jeugd en volwassenen wat betreft de beweegnorm2 en de fitnorm3 boven,
- maar de 55-80 jarigen onder het landelijk gemiddelde zitten.
Andere interessante conclusies uit het Leefstijlonderzoek:
- de meeste niet-bewegers gaan pas bewegen als dat echt vanuit gezondheidsoogpunt
noodzakelijk is;
- vier op de tien inwoners ouder dan 12 jaar verrichten vrijwilligerswerk, waarbij onder
sporters duidelijk meer vrijwilligers zijn dan onder niet-sporters;
- twee van de drie ouders van basisschooljeugd vinden dat er in de buurt voldoende
mogelijkheden zijn om te sporten/bewegen;
- de sportvereniging blijft het belangrijkste verband waarin de Baarnaars sporten. 48 procent
is lid van een sportvereniging. Commerciële sportaanbieders (sportscholen en fitnesscentra)
zijn ook belangrijk – van de Baarnse sporters maakt 43 procent daarvan gebruik.
In het debat van januari 2016 stemden de raad én de sportverenigingen in met het gekozen model
van exploitatie van de sportaccommodaties. In dit model worden de gemeentelijke
sportaccommodaties door lokale stichtingen geëxploiteerd. Hierdoor ligt de exploitatie zo dicht
mogelijk bij de gebruikers zelf.
Hierna worden enkele onderdelen van het sportbeleid besproken waarvan de gemeente vindt dat die
moeten blijven.

2.1 Jeugdsport activiteiten
De werkwijze bij de sportactiviteiten voor de basisschooljeugd was als volgt:
1. de gemeente coördineert;
2. de trainers en instructeurs van sportclubs voeren uit.
De sportactiviteiten bestonden uit High 5-cursussen om buiten schooltijd kennis te maken met een
sport, sportclinics tijdens de gymlessen van de basisscholen, schoolsporttoernooien, vakantie
sportdagen, motorische screening en extra beweeglessen, gezonde leefstijlprogramma “Fit in 90
dagen” en recent het project “Jongeren sterker door sport”. Er wordt verondersteld dat deze
1

Richtlijn Sportdeelname Onderzoek, een landelijk ontwikkelde norm en methodiek die de sportdeelname meet
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is minimaal 5 dagen per week tenminste 30 minuten sporten of bewegen
voor volwassenen en voor kinderen 7 dagen per week
3
Minimaal 3 keer per week 20 minuten zwaar intensieve activiteit
2
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inspanningen positief bijdragen aan de hoge sportdeelname van 93 en 91 procent voor kinderen en
jongeren. Daarom zet de gemeente de coördinatie van jeugdsportactiviteiten voort.

2.2 Verhoging kwaliteit jeugdsport
In 2006 is de gemeente gestart met de subsidieregeling Verhoging kwaliteit jeugdsport. Via deze
regeling kunnen de sportverenigingen die gediplomeerde jeugdtrainers hebben, hiervoor subsidie
ontvangen. Ook vergoedt de gemeente de kosten als verenigingsleden een trainersopleiding met
goed gevolg afronden.
Het aantal goed gekwalificeerde jeugdtrainers bij Baarnse sportverenigingen is tussen 2006 en 2014
gestegen van 27 naar 52. De gemeente heeft tussen 2006 en 2014 de trainersopleidingen van meer
dan 100 leden van sportverenigingen gesubsidieerd. Van deze honderd opleidingen hebben velen
geleid tot een startkwalificatie sportbegeleider en ook een aantal tot de kwalificatie “goed
gekwalificeerde” sporttrainer. De sportverenigingen hebben in januari 2016 aangegeven dat ze deze
subsidieregeling waarderen.

2.3 Sport en bewegen voor 55-plussers
De sportdeelname van 55-plussers is 60 procent. De gemeente heeft voor deze doelgroep de
sportstimuleringsmethode GALM ingezet. GALM staat voor Groninger Actief Leven Model. Deze
gedragsbeïnvloedingsmethode is ontwikkeld door wetenschappers van de Rijksuniversiteit
Groningen. In de laatste jaren is ook een hiervan afgeleide methode – Sociaal Vitaal – ingezet voor
een iets oudere doelgroep. De laatste doelgroep krijgt behalve met te weinig beweging ook met
vereenzaming te maken.
De ouderen beweeggroepen hebben zich sinds enkele jaren geleden georganiseerd in de Stichting
Sport en Bewegen Senioren Baarn (SBSB). De gemeente financiert nu alleen nog de werving van
nieuwe leden en de fitheidstest vóórdat de groepen van start gaan. Omdat GALM en Sociaal Vitaal
substantieel bijdragen aan de zelfredzaamheid van senioren in Baarn, zet de gemeente de steun aan
SBSB voort.

8

Samen sporten in Baarn

2.4 Exploitatiestichtingen
In de afgelopen tien jaar heeft de gemeente de exploitaties van Sportpark Ter Eem en
gymnastieklokalen De Driesprong, De Loef en De Spoorslag verzelfstandigd. Daarmee zijn alle
gemeentelijke sportaccommodaties in exploitatie bij lokale stichtingen:
• Stichting De Trits;
• Stichting Bosbad de Vuursche;
• Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem;
• Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn.
Deze stichtingen zijn opgericht vanuit de gebruikers van de accommodaties. Zij kennen de wensen
en behoeften van de sporters/gebruikers.

In de praktijk van de afgelopen jaren is dat ook te zien: de bestuurders en managers van deze
stichtingen zijn voortdurend bezig om de accommodaties aan te passen aan de wensen en behoeften
van de moderne sporter. Zo heeft Stichting De Trits het sportcentrum uitgebreid met een
fitnesstuin omdat er behoefte is aan groepsfitness in de buitenlucht. De bestuurders van Bosbad de
Vuursche hebben de focus op de doelgroep gezinnen met kinderen versterkt door een speelhoek en
een speelfontein toe te voegen bij de peuter- en kleuterbaden. De Stichting Exploitatie Sportpark
Ter Eem (Seste)
heeft direct bij start
van de stichting in
2012 een
kunststofatletiekbaan aangelegd.
Ten slotte heeft de
Stichting Kunstgras
Accommodatie
Baarn (SKAB)
recent een
inspeelhoek/oefenhoek voor de
keepers aangelegd
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en een beregeningsinstallatie voor het waterveld van de Baarnse Mixed Hockey Vereniging (BMHV).
Dit zijn allemaal voorbeelden van zelfredzaamheid van de gebruikers van de gemeentelijke
sportaccommodaties. Deze zelfredzaamheid past goed in de “eigen kracht” uitgangspunten van het
gemeentelijke sociaal beleid.
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3 Verbeterpunten in de sport van Baarn
In hoofdstuk 2 is al beschreven dat in Baarn veel goed gaat op het gebied van sport en bewegen.
Toch zijn er genoeg verbeterpunten. Enerzijds wil de gemeenteraad extra aandacht voor
doelgroepen zoals jongeren en nieuwkomers (debatraad januari 2016). Anderzijds zijn in twee
workshops met belanghebbenden (juni 2016, zie Bijlagen 2 en 3 voor de deelnemers) de
verbeterpunten op een rijtje gezet, zie bijlage 4 en 5. De deelnemers gaven met het aantal stemmen
aan hoe belangrijk zij elk verbeterpunt vonden.

3.1 Sport- en beweegstimulering
De meeste verbeterpunten hebben te maken met drempels van te weinig geld en te weinig tijd. De
gevolgen en oorzaken van deze drempels zijn schematisch weergegeven in Bijlage 6.
Te weinig geld en tijd verhinderen dat kinderen kunnen deelnemen aan sport. Beperkte tijd
verhindert dat de ouders van de kinderen zich als vrijwilliger inzetten voor het sportteam, de
sportclub of schoolactiviteiten van de kinderen. De gevolgen voor de sportorganisaties zijn groot:
- besturen van sportverenigingen zijn onderbezet;
- diverse teams van de vereniging hebben geen goede trainers;
- een deel van de zwemwedstrijden wordt afgelast door gebrek aan scheidsrechters en
andere officials;
- de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) heeft geen (vrijwillige) toezichthouders
op tijden dat er geen trainingen of wedstrijden zijn op het sportpark. Door te weinig
toezicht ontstaat overlast zoals achtergelaten rommel (bijvoorbeeld gebroken glazen flessen
in de grasmat), schade aan het veld en veldmeubilair en schade aan de verenigingsgebouwen.
Te weinig geld verhindert dat kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen contributie en
sportkleding kunnen betalen. De doelgroep ‘mensen met aandoeningen zoals hartproblemen, kanker,
Parkinson, NAH en COPD’ kan fysiofitness of sportschool met intensieve begeleiding niet betalen en
haakt daardoor af. De basisscholen zijn tevreden over de huidige jeugdsportstimulering zoals clinics,
motorische screening en remedial teaching, leefstijlproject Fit in 90 dagen en sporttoernooien
kunnen verdwijnen. Zij hopen dat de gemeente in het nieuwe sportbeleid het budget hiervoor zal
behouden. Door beperkt budget is het bewegingsonderwijs op de basisscholen van lage kwaliteit.
De oorzaken van te weinig tijd voor sportdeelname en vrijwilligerswerk in de sport zijn:
- ouders zijn niet bereid om tijd te investeren in de school of sportclub van hun kinderen;
- “dubbel werk” doordat scholen, sportverenigingen, gemeente en ouders ieder voor zichzelf
werken; en
- de vrijwilligers worden belast met toenemende wet- en regelgeving voor de sportkantine,
de veiligheid, financiële discipline en eisen van de sportbond.
Te weinig geld voor sport en bewegen wordt veroorzaakt door:
- te hoge contributies (bijvoorbeeld bij hockey en waterpolo);
- onbekendheid met beschikbare financiering voor sportdeelname zoals het declaratiefonds
van de gemeente;
- niet vergoeden door verzekeraars van preventie zoals fysiofitness en intensieve begeleiding
in de sportschool.
De contributies zijn soms hoog omdat de sportverenigingen moeilijk aan andere bronnen van
inkomsten komen.
Samen sporten in Baarn
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3.2 Sportaccommodaties
De verbeterpunten van de deelnemers aan de workshop sportaccommodaties zijn samengevat in het
schema van Bijlage 7. De deelnemers vonden dat de gemeente voor langere tijd (tien jaar of langer)
zekerheid moet geven aan de exploitanten en de gebruikers. Ook is de gemeentelijke financiering van
de accommodaties niet systematisch en helder.
De sportclubs geven aan dat de gemeente niet ver genoeg in de toekomst plant, zodat uitbreiding
van de gemeentelijke accommodaties te laat ingezet wordt. In sommige gevallen (zaalhockey) is er nu
al te weinig ruimte. Bij atletiek is de baan momenteel te smal om officiële wedstrijden te organiseren.
Bij turnen is er te weinig bergruimte voor turntoestellen. Als oorzaak van de te korte planning ziet
Stichting De Trits dat de meer jaren onderhoudsplanning van het sportcentrum tekort schiet. Seste
vindt dat de overeenkomst met de gemeente te kortlopend is. Voor de accommodaties die niet – of
weinig – profiteren van gemeentesubsidies is groot onderhoud of vervanging van (delen van) de
accommodatie niet te financieren.
Het onsystematische beleid van financiering leidt bij niet-gemeentelijke sportaccommodaties tot een
tekort aan middelen voor onderhoud en vervangingen. De clubs zien hiervoor als oorzaak de scheve
verhouding in de verdeling van subsidies aan gemeentelijke accommodaties (die subsidie ontvangen)
en niet-gemeentelijke accommodaties (die bijna of helemaal geen subsidie ontvangen).
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4 Doelstellingen en actieprogramma 2017-2020
Omdat er al veel goed gaat in “de Baarnse sport” is het verstandig om de doelstellingen en
activiteiten van het sportbeleid 2005-2016 te handhaven in 2017-2026. De centrale doelen waren
toen:
1. bevorderen sportdeelname van de jeugd en 55-plussers;
2. per gebruikstype sportaccommodatie een exploitatiestichting waarbij de exploitatie zo veel
mogelijk in handen is van de gebruikers zelf.
De hieraan toe te voegen doelstellingen voor 2017-2026 zijn:
a) wegnemen van de drempels van te weinig geld voor sporten en te weinig tijd voor
vrijwilligerswerk;
b) sportdeelname bevorderen van jongeren 12-17 jaar en nieuwkomers;
c) meer zekerheid geven aan exploitanten van sportaccommodaties;
d) meer systematisch de sportaccommodaties financieren.
Deze doelstellingen zijn afgeleid van de hoofdknelpunten die de belanghebbenden ondervinden (zie
hoofdstuk 3).
In dit hoofdstuk is uitgewerkt hoe deze doelstellingen door middel van gemeentelijke acties of
activiteiten te bereiken zijn. Daarbij maken we onderscheid tussen de “software” oftewel de
stimulering van sport en bewegen en de “hardware” oftewel de sportaccommodaties.

4.1 Sport- en beweegstimulering
Als de drempels van te weinig geld en tijd verdwijnen dan neemt de sportdeelname toe. In deze
paragraaf gaan we in op de activiteiten die in 2017-2026 bijdragen aan het bereiken van deze doelen.
In Bijlage 8 zijn de doelen, gevolgen, subdoelen en activiteiten in schema gezet. Het schema is afgeleid
van de knelpunten van de workshop op 1 juni 2016.

4.1.1 Coördinatie sport- en beweegstimulering
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van sport- en beweegstimulering van de
basisschooljeugd en 55-plussers.
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Twee coördinatoren jeugdsport organiseren voor de basisschooljeugd activiteiten zoals:
- sportkennismakingscursussen in gymnastieklessen;
- sportkennismakingscursussen buiten schooltijd bij de sportclub;
- leefstijlprogramma Fit in 90 dagen;
- schoolsporttoernooien
- motorische screening van alle kinderen van groep 3 van het basisonderwijs;
- extra beweeglessen voor kinderen uit groep 3;
- vakantiesportactiviteiten zoals de Winterspelen, Koningsspelen en Survivalrun;
- organiseren van het project “Jongeren sterker door sport”.
De twee coördinatoren zijn zelf niet actief als sportleider of –instructeur maar schakelen per soort
sport specialisten in. Deze specialisten zijn vaak trainers of instructeurs van Baarnse
sportverenigingen of sportscholen. De gemeente zet deze activiteiten voort in 2017-2026.
De stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn (SBSB) coördineert de beweegprogramma’s voor 55plussers. De gemeente financiert hiervan eens per twee jaar de zogeheten “benadering”: mailing per
post, huis aan huis bezoeken en fitheidstesten. De bewegingslessen na de fitheidstesten zijn
zelfvoorzienend. Dat wil zeggen dat de deelnemersbijdragen volledig de kosten van beweegleid(st)er
en zaalhuur dekken.
De uitgaven aan de coördinatie sportstimulering bedragen in totaal ongeveer € 127.000. Hiervan
wordt het grootste deel gedekt door het budget sportstimulering (€ 102.000), maar een deel
(€ 15.000) wordt ook gedekt door andere budgetten van het programma sociaal domein:
- Jeugdgezondheidszorg maatwerk;
- Welzijnsactiviteiten;
- WMO Uitvoeringskosten.
Ook dekken de basisscholen en de deelnemers zelf een deel van de kosten (€ 10.000).

4.1.2 Verhoging kwaliteit jeugdsport
Landelijk is aangetoond dat “plezier” en “leren” de grootste invloed hebben op de keuze van
jongeren om te sporten. De gemeente gaat er van uit dat goed opgeleide trainers meer bijdragen aan
“plezier” en “leren” dan niet opgeleide trainers. De subsidie “Verhoging kwaliteit jeugdsport”
verlaagt de financiële drempels om een trainersopleiding te doen. Echter, in de laatste jaren kon de
gemeente slechts een deel van de opleidingskosten subsidiëren. De oorzaak hiervan was dat 1) meer
verenigingsleden trainersopleidingen gingen volgen, en 2) de gemeente enkele jaren geleden vanwege
financiële krapte het subsidiebudget verlaagde.
Om substantieel bij te dragen aan het verlagen van de financiële drempel om (jeugd)sporttrainer te
worden gaat de gemeente:
1. het subsidiebudget weer op het oude niveau brengen (€ 37.000);
2. alle opleidingskosten tot een maximum van € 1.000 per opleiding volledig vergoeden en het
resterende budget gebruiken voor subsidie aan reeds opgeleide jeugdsporttrainers.
De gemeente Baarn wil vrijwilligerswerk stimuleren en sportverenigingen sterker maken (eigen
kracht vergroten). Dit doen we door de subsidieregeling zo aan te passen dat bijna alle
opleidingskosten vergoed worden. De reden om opleidingen van meer dan € 1.000 niet volledig te
vergoeden is dat die dure opleidingen meestal leiden tot professionele/betaalde trainersaanstellingen.
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De gemeente verbetert de communicatie over de subsidieregeling. Door ook de gemeentelijke
website en lokale media in te zetten wil de gemeente meer vrijwilligers bereiken. Daarnaast worden
de sportverenigingen aangeschreven over de mogelijkheid om van de subsidie gebruik te maken.

4.1.3 Vrijwilligerswerk
De gemeente helpt samen met het Steunpunt Vrijwilligers Baarn de sportverenigingen bij het
werven, binden, behouden en belonen van vrijwilligers in de club. Eén keer per jaar organiseren de
gemeente en het steunpunt een workshop voor verenigingsbestuurders. In de workshop leren zij om
voldoende vrijwilligers te vinden voor clubtaken. Ook het behoud en de beloning van vrijwilligers
komt in de workshop aan de orde. De kosten van deze activiteit worden gedekt uit het reguliere
budget van het Steunpunt Vrijwilligers Baarn.

4.1.4 Declaratiefonds verlaagt financiële drempel
Voor gezinnen met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm of lager vergoedt de gemeente de
kosten van sport. Voor volwassenen is de vergoeding € 150, voor kinderen tot en met 17 jaar € 400.
Deze regeling heet in Baarn “het declaratiefonds”. Deze mogelijkheid is nog niet bij iedereen bekend.
De gemeente gaat het declaratiefonds nog meer bekend maken door directe mailingen aan
sportorganisaties en hulpverleners. Ook promoot de gemeente het declaratiefonds door
persberichten naar de lokale en sociale media en aankondigingen op websites.

4.1.5 Ongebonden sporten op Sportpark Ter Eem
Helaas komt buiten de openingstijden van Sportpark Ter Eem vandalisme te vaak vandalisme voor.
Om vandalisme te beperken is toezicht noodzakelijk. Maar daarvoor kan de Stichting Exploitatie
Sportpark Ter Eem (Seste) geen vrijwilligers vinden. Seste heeft in het verleden subsidie aangevraagd
bij de rijksoverheid voor een project voor jongeren om ongebonden te sporten, dat wil zeggen
buiten de reguliere trainingen en wedstrijden om. Vanwege grote overinschrijving op die subsidie is
de aanvraag afgewezen. De gemeente gaat dit project nu financieren. De gemeente stelt in 20172020 financiën beschikbaar voor een toezichthouder/sportcoach. De voorwaarde is dat Seste via de
aangesloten verenigingen zorgt voor een ruimte (“sporthonk”) waarin de sportcoach en de jongeren
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bijeen kunnen zijn. De jongeren kunnen dan ’s middags na schooltijd vóórdat de trainingen beginnen
het clubgebouw en de sportvelden gebruiken. Dat kan ook in het weekend als er geen wedstrijden
zijn of in de vakantieperiodes.
Het voordeel voor de gemeente is dat hierdoor meer jongeren kunnen sporten, namelijk ook de
jongeren die geen lid willen zijn van een vereniging. Voor Seste en de aangesloten clubs is het
voordeel dat overlast buiten de trainingen en wedstrijden afneemt.

4.1.6 Bekend maken sportprogramma gemeente
De gemeente gaat vaker dan de afgelopen jaren in het gemeentenieuws publiceren over de diverse
programma’s die de gemeente financiert en organiseert. Ook stuurt de gemeente aan de lokale
media meer persberichten over de gemeentelijke sportprojecten dan tot nu toe gebeurde. Ook past
de gemeente directe mailing toe aan belanghebbenden zoals sportverenigingen, sportstichtingen,
sportscholen en scholen door middel van een digitale nieuwsbrief. De sociale media worden ook
beter benut dan tot nu toe gebeurde.

4.1.7 Bijdrage rijksoverheid
De gemeente ontvangt jaarlijks structureel een bijdrage van de rijksoverheid van € 80.000 om samen
met de sportorganisaties, scholen, en Welzijn Baarn de activiteiten van sport- en beweegstimulering
uit te voeren.

4.2 Sportaccommodaties
De centrale doelstelling van het sportbeleid 2005 is bereikt: de exploitatie van alle gemeentelijke
sportaccommodaties is in handen van lokale stichtingen. De gebruikers zelf hebben via die stichtingen
veel invloed op de inrichting en het gebruik van de accommodaties. Bovendien zijn de stichtingen
zoals bedoeld in 2005 georganiseerd naar gebruikerstype sporter:
- Stichting De Trits voor zaalsporters, binnensporters en binnenzwemmers;
- Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) voor veldsporters en buitensporters;
- Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB) voor hockeyers;
- Stichting Bosbad de Vuursche voor recreatiezwemmers en buitenzwemmers.
Zowel de gemeenteraad als de sportorganisaties hebben in januari 2015 uitgesproken dat dit
succesvolle exploitatiemodel voortgezet moet worden.
De doelstellingen van de workshop op 1 juni 2016 zijn 1) langjarige zekerheid geven aan de
exploitanten van de sportaccommodaties en 2) een systematischer gemeentelijke financiering van de
sportaccommodaties. Deze twee doelen bereikt de gemeente met de activiteiten die in de volgende
paragrafen beschreven staan.

4.2.1 Langjarige zekerheid voor stichtingen
De gemeente heeft al met Seste een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht en
subsidieovereenkomst afgesloten voor tien jaar. Hierdoor kan Seste voor een langere termijn dan
voorheen investeringen en vervangingen plannen Het in standhouden en verbeteren van het
sportpark is daarmee voor een langere tijd verzekerd. In de overeenkomst is een clausule ingebouwd
voor het geval dat de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders wegens
veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten het subsidiebedrag willen wijzigen.
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In tegenstelling tot Seste, Bosbad de Vuursche en SKAB geeft Stichting De Trits er de voorkeur aan
dat de gemeente zelf het meerjaren onderhoud aan het sportcentrum uitvoert. Stichting De Trits is
echter bezorgd of de gemeente hiervoor voldoende middelen reserveert. In 2013 heeft een extern
bureau in opdracht van de gemeente voor het zwembad een meerjaren onderhoud programma voor
40 jaar opgesteld. Het is vanwege financiële krapte bij de gemeente toen niet opgenomen in de
begroting. Ook voor het onderhoud van de sporthal en de gymnastieklokalen reserveert de
gemeente te weinig middelen. In de perspectiefnota 2018 wordt voorgesteld het meerjaren
onderhoud wel op te nemen in de begroting voor 2018 en volgende jaren.
Stichting Bosbad de Vuursche maakt in overleg
met de gemeente een meerjaren onderhoud
planning voor tien jaar die door de jaren heen wel
kan worden aangepast. In de afgelopen jaren
bedroegen de kosten ongeveer € 21.000 per jaar.
Dit bedrag blijft in 2017-2026 in de begroting
staan. Vervanging van technische installatie en
bassins vereist een raadsbesluit, maar die
vervanging is in de komende tien jaar nog niet aan
de orde. De stichting voert zelf het onderhoud uit,
maar overlegt dit met de gemeente.
De SKAB is net als Seste verantwoordelijk voor het meerjaren onderhoud en de vervangingen van
de sportvelden. De SKAB is met de huidige bijdragen van de hockeyers zelf en van de gemeente
(subsidie) niet in staat om voldoende te reserveren voor vervangingen. Daarom heeft de SKAB op
dit moment geen zekerheid over de instandhouding van de hockeyvelden. Paragraaf 4.2.2. gaat hierop
verder in.

4.2.2 Evenwichtiger verdeling accommodatiebudget
De gemeente gaat op termijn meer evenwicht brengen in de gemeentelijke financiële bijdrage aan
bepaalde gemeentelijke sportaccommodaties. Die accommodaties moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
- de gemeente bezit de ondergrond;
- de exploitant is een vereniging of een stichting;
- de gebouwen met kleed- en wasruimten zijn in bezit van de sportvereniging.
De verenigingsgebouwen zoals kantines en kleedkamers die in bezit zijn van de sportverenigingen zelf
blijven in deze paragraaf dus buitenbeschouwing. Als we spreken over accommodatiekosten, dan gaat
het alleen over de kosten van de sportvloeren, veldinrichting, terreinafscheidingen en – in beperkte
mate – groenstroken naast de sportvloeren. De voetbalvelden (Seste), hockeyvelden (SKAB),
fietscrossbaan (The Wheely’s) en de tennisbanen van BLTC voldoen aan deze voorwaarden.
Omdat het gebouw van sportcentrum de Trits ook kleed- en doucheruimtes bevat is de vergelijking
met de sportvelden niet te maken. De gemeente laat daarom sportcentrum de Trits vooralsnog
buiten beschouwing bij de herverdeling van accommodatiebudget.
Meer evenwicht betekent dat de gemeente van de accommodaties van Seste, SKAB, The Wheely’s
en BLTC hetzelfde percentage van de integrale kostprijs dekt. In de eerste maanden van 2017 zal de

Samen sporten in Baarn

17

gemeente berekenen wat dit precies betekent. In hoofdstuk 5 is een globale inschatting gemaakt. Bij
een gelijkblijvend totaal gemeentelijk budget verandert globaal het volgende:
- Seste ontvangt structureel minder subsidie;
- SKAB ontvangt structureel meer subsidie;
- The Wheely’s kreeg tot heden niets van de gemeente maar ontvangt voortaan structureel
subsidie;
- BLTC kreeg tot heden niets van de gemeente maar ontvangt voortaan structureel subsidie.
SKAB, The Wheely’s en BLTC kunnen de structureel hogere subsidie gebruiken om te reserveren
voor vervangingen. Daarmee hebben zij langjarige zekerheid over de exploitatie (zie paragraaf 4.2.1).
Voor de sportaccommodaties waarvan de gemeente niet de ondergrond bezit verruimt de gemeente
de subsidieregeling “Investeringssubsidie niet gemeentelijke sportaccommodaties en startsubsidies
sportverenigingen”. Dit is een subsidieregeling voor incidentele subsidie. Met ingang van 2017 kunnen
de sportverenigingen niet alleen voor uitbreiding van de accommodatie subsidie ontvangen maar ook
voor groot onderhoud. Voorgesteld wordt om het totale subsidiebudget te verhogen van € 12.625
structureel per jaar naar € 25.250. Sportverenigingen met eigen accommodaties kunnen incidenteel
een beroep doen op deze subsidie. De voorwaarden voor de subsidie en de manier van verdeling
van het budget legt de gemeente in een nieuwe subsidieregeling vast. De planning hiervoor is najaar
2017.

Voor de niet-gemeentelijke sportaccommodaties is structurele subsidie uitgesloten. De gemeente
vindt het principieel onjuist dat zij (en dus alle inwoners van Baarn) zou bijdragen aan accommodaties
die volledig eigendom zijn van derden. Immers, sportaccommodaties zoals het tafeltennisgebouw van
BTTV Elan, de tennisbanen van Phonosmash en de botenloods met clubgebouw van BWV De Eem
zijn zowel wat betreft de (onder)grond als de gebouwen volledig in het bezit van derden. De
gemeente heeft over het eigendom niets te zeggen. In een – wellicht hypothetische – situatie dat de
accommodatie afgestoten zou worden en een club zou ophouden te bestaan zou het bezit
terugvallen aan de verenigingsleden of anderen, maar niet aan de gemeente. Mocht de gemeente wel
jarenlang subsidie verleend hebben, dan zou de gemeente van die jarenlange geldelijke steun
uiteindelijk niets terugzien bij liquidatie.
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5 Financiële gevolgen
De gemeente Baarn geeft jaarlijks 1,7 miljoen euro uit aan sport en bewegen. Daarvan
komt ongeveer 400.000 euro terug aan huurinkomsten en – in beperkte mate –
bijdragen van deelnemers aan sportkennismakings- of leefstijlactiviteiten. Per saldo kost
sport en bewegen de gemeente dus 1,3 miljoen euro. Het grootste deel van het budget
besteedt de gemeente aan de sportaccommodaties. In Tabel 1 staan de bedragen die de
gemeente aan de diverse sportonderdelen uitgeeft. De meeste zijn zogenaamde
sportbudgetten, maar een deel is budget van andere beleidsterreinen binnen het sociaal
domein. De veranderingen als gevolg van het in hoofdstuk 4 voorgestelde
actieprogramma zijn hierna toegelicht.

Tabel 1 Budget (saldo van uitgaven en inkomsten) voor sport en bewegen in de gemeente
Baarn bij huidig (2016) en gewijzigd (2017) sportbeleid, gespecificeerd per onderdeel
Omschrijving
2016*
2017** Verschil nieuw min oud beleid
Coördinatie sportstimulering
98.500
128.500
40.000
Verenigingsondersteuning
37.000
37.000
0
De Trits sporthal belaste verhuur
127.000
127.000
0
De Trits zwembad belaste verhuur
380.000
380.000
0
Gymnastiekgebouw de Driesprong
54.500
54.500
0
Gymnastiekgebouw Spoorslag
25.000
25.000
0
Gymnastiekgebouw de Loef
22.400
0
-22.400
Bosbad De Vuursche
101.000
101.000
0
Tenniscentrum De Geeren
-1.300
-1.300
0
Hockeyvelden
43.000
43.000
0
Sportpark Ter Eem
298.500
298.500
0
Investeringen niet gemeentelijke sportaccommodaties
12.625
25.250
12.625
Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) - B.Slim
7.000
7.000
0
Welzijnsactiviteiten - Jongeren sterker door sport
5.000
5.000
0
Uitvoeringskosten WMO - Sociaal Vitaal
3.500
3.500
0
Totaal
1.213.725 1.233.950
30.225
* De bedra gen zijn inclus ief de ka pita a lla s ten a ls gevolg va n i nves teri ngen in het verleden
** Voor een helder overzi cht zijn i n deze ta bel de bedra gen niet geïndexeerd

De coördinatie van de sportstimulering blijft een belangrijke taak van de gemeente. Dat geldt niet
alleen voor de activiteiten voor de basisschooljeugd, maar ook voor de 55-plussers. Het budget is
met ingang van 2017 ongeveer € 40.000 hoger omdat het ongebonden sporten (“sporthonk”) op
Sportpark Ter Eem als nieuwe activiteit toegevoegd is. De Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem
voert de activiteit uit en ontvangt hiervoor extra subsidie. Het grootste deel van de extra subsidie
wordt gebruikt om de salariskosten van een toezichthouder-buurtsportcoach te dekken.
De gemeente heeft gymnastiekgebouw De Loef eind 2016 gesloten voor sportgebruik. Het gebouw
is afgeschreven en wordt gesloopt. Dit levert een kostenbesparing op van structureel € 22.400 per
jaar.
De voormalige gebruikers van De Loef zijn ondergebracht in gymnastiekgebouw De Driesprong,
gymnastiekgebouw De Spoorslag, sporthal De Trits en – met ingang van begin 2017 – de nieuwe
multifunctionele sportzaal De Trits. De realisatie van die laatste zaal heeft geen invloed op het in
Tabel 1 genoemde budget van sporthal De Trits. Per saldo kost de nieuwe zaal de gemeente niets
omdat Stichting De Trits de hogere gemeentelijke uitgaven voor de sportzaal volledig compenseert
met een hogere huur.
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Het budget voor de investeringen in niet-gemeentelijke sportaccommodaties verdubbelt van
€ 12.625 naar € 25.500 structureel per jaar omdat de gemeente voortaan naast uitbreidingen ook
renovaties subsidieert. Te verwachten valt dat de subsidie daarom vaker aangevraagd wordt.
Voor enkele projecten die bijdragen aan maatschappelijke doelen van de gemeente worden de
kosten gedekt uit niet-sport budgetten: B.Slim is een leefstijlprogramma voor kinderen en hun
ouders. De kosten ervan worden gedekt door het budget jeugdgezondheidszorg. In het project
Jongeren sterker door sport brengt de gemeente jongeren die nog niet sporten én (beginnende)
gedragsproblemen hebben naar de sportverenigingen. De financiën komen uit het budget voor
welzijnsactiviteiten. Sociaal Vitaal is een bewegingsprogramma voor 70-plussers met (beginnende)
eenzaamheidsproblemen. De kosten van de benadering van de 70-plussers worden gedekt door het
budget WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zo komt de bijdrage van sport en bewegen
aan andere doelen ook tot uitdrukking in het gebruik van geldstromen binnen de gemeente.
Overigens subsidieert de gemeente ook nog enkele clubs die sportactiviteiten voor gehandicapten
organiseren met kleine bedragen (125 – 2.400 euro).
De andere maatregel van paragraaf 4.2.2 Evenwichtiger verdeling van accommodatiebudget vereist
meer tijd. Ten eerste is voor een juiste vergelijking tussen exploitaties
voetbal/handbalvelden/atletiekaccommodatie, hockeyvelden, fietscrossbaan en tennisbanen gedegen
onderzoek nodig. Ten tweede wordt een vermindering van subsidie zeer geleidelijk ingevoerd. Het
onderzoek zal de exploitaties van Seste (Sportpark Ter Eem zonder hockeyvelden en fietscrossbaan),
SKAB (hockeyvelden),
Fietscrossclub The Wheely’s
(fietscrossbaan) en Baarnse Lawn
Tennis Club (tennisbanen BLTC)
doorlichten. Dit onderzoek stelt
de integrale kostprijs van de
sportvloeren vast, zonder de
clubgebouwen. Het onderzoek
wordt begin 2017 uitgevoerd en
lijkt op het onderzoek “Tarievenen subsidiebeleid
sportaccommodaties 2012-2015
gemeente Baarn” dat in 2011
uitgevoerd is door het bureau Andres, cum suis. Om toch alvast een indruk te geven van de te
verwachten veranderingen is door een extern deskundige in het najaar 2016 een globale berekening
gemaakt. In Tabel 2 wordt een voorspelling gegeven van de te verwachten herverdeling van
accommodatiebudget. De cijfers van Tabel 2 worden dus nog tot in detail uitgewerkt in 2017.
De huidige subsidie van Seste dekt meer dan de kosten voor de exploitatie van het sportpark,
namelijk 107 procent. Behalve de subsidie ontvangt Seste ook nog jaarlijks € 83.000 aan
gebruikersvergoedingen. Hierdoor kan Seste aanzienlijk meer sparen/reserveren dan nodig is voor
vervangingsinvesteringen. Het is echter niet wenselijk dat een stichting – welke stichting dan ook –
méér vermogen opbouwt dan nodig is voor vervangingsinvesteringen. Seste kan de afname van de
subsidie in de jaren 2019-2023 voor het grootste deel opvangen zonder dat de
gebruikersvergoedingen hoeven toe te nemen.
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Tabel 2 Verdeling van subsidies voor vier accommodaties in 2017 (historisch gegroeide situatie)
en 2023 (evenwichtssituatie). Bij de dekkingspercentages gaat het om de dekking door de
gemeente Baarn van de integrale kostprijs van de sportvloer.

2017
2023 en volgende jaren
Accommodatie/organisatie Subsidiebedrag % Dekking Subsidiebedrag % Dekking
Seste
309.000
107*
189.000
65
Hockeyvelden SKAB
46.000
30
100.000
65
Fietscrossbaan The Wheely’s
0
0
25.000
65
Tennisbanen BLTC
0
0
41.000
65
Totaal
355.000
355.000
*Dit percentage is nog onderdeel van gesprekken met Seste

Door de herverdeling van het budget zal in 2023 en volgende jaren de gemeente bij alle vier
sportaccommodaties ongeveer 65 procent van de integrale kostprijs dekken. Vóór de herverdeling
was dat respectievelijk 107, 30, 0 en 0 procent voor Sportpark Ter Eem, hockeyvelden,
fietscrossbaan en tennisbanen BLTC.
350.000
300.000
250.000

Hockeyvelden

200.000

Sportpark Ter Eem

150.000
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100.000
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50.000
0
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Figuur 1 Aanpassing accommodatiesubsidies voor vier buitensportaccommodaties in 2017-2026
(bedragen zijn een schatting aan de hand van globaal onderzoek, najaar 2016)

In Figuur 1 is de aanpassing van de subsidies in de tijd weergegeven. Omdat de hier gepresenteerde
globale cijfers nog uitgewerkt moeten worden in 2017 én in 2017 al de subsidies voor 2018
aangevraagd moeten worden start de aanpassing van de subsidies niet eerder dan in 2019. In de jaren
2017 en 2018 verandert er financieel nog niets voor de betrokkenen. Uitgangspunt is dat het totale
budget voor sportvloeren op gemeentegrond gelijk blijft, namelijk € 355.000. Voor de aanpassing van
de subsidies neemt de gemeente vijf jaar de tijd. Van 2019 tot en met 2023 verlaagt de gemeente de
subsidie van Seste jaarlijks met € 24.000 méér. Bij een evenwichtiger verdeling van het
accommodatie budget krijgt Seste in 2023 en volgende jaren € 120.000 minder aan subsidie.
SKAB, The Wheely’s en BLTC krijgen respectievelijk € 54.000, € 25.000 en € 41.000 als
exploitatiesubsidie erbij in 2023 en volgende jaren. Dit is in totaal gelijk aan de subsidiekorting van
Seste ad € 120.000.
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Bijlage 1 Healthy aging

Figuur 2 Healthy aging, oftewel de ambitie om de kwaliteit van leven tot vlak voor het
levenseinde te behouden. Door middel van interventies zoals bijvoorbeeld sport- en
beweegprogramma’s kunnen we de gezondheid en dus de kwaliteit van leven
verhogen. (bron: presentatie André de Jeu en Berend Rubingh van de Vereniging
Sport en Gemeenten tijdens het seminar Jezelf vernieuwen in het sociaal domein,
Veenendaal,29 april 2016)
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Bijlage 2 Deelnemers aan workshop 1 juni 2016 Sport- en
beweegstimulering
Loes Hartog

Rugcentrum Baarn

Yvonne Schwegler

Merelhove Fysiotherapie

Maria Zaagman

Zwemclub de Vuursche

Maryse Abendanon

Stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn

Irene de Jong

Coördinator jeugdsport gemeente Baarn

Mike Knotters

VV Eemboys

Pien Boas

Baarnse Mixed Hockey Vereniging

Jacques van der Vlies

Directeur Amalia Astro school

Erwin Jansma

Wethouder sport gemeente Baarn

Pieter Brandjes

Beleidsmedwerker gemeente Baarn
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Bijlage 3 Deelnemers aan workshop 6 juni 2016
Sportaccommodaties
Adrie van der Meij

Stichting Bosbad de Vuursche

Dirk de Meester

Stichting Kunstgras Accommodaties Baarn

Ton Koekkoek

Baarnse Schaakvereniging

René de Kruif

Schietvereniging Baarn en omstreken

Jaapjan Eringa

Basisschool Nieuwe Baarnse School

Martin Dijkman

Manager Sportcentrum de Trits

Albert Kleinjan

Voorzitter Stichting De Trits

Edan van der Meer

Baarnse Atletiek Vereniging

Geurt van Woudenberg

Baarnse Tennis Vereniging de Geeren

René Westerdijk

Baarnse Tafel Tennis Vereniging Elan

Frans van der Grint

Voetbalvereniging Tot Ons Vermaak

Maria Spijker

Gymnastiekvereniging Vita2000

Jan-Willem van der Roest

SV Baarn voetbal

Peter Blokker

Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem

Erwin Jansma

Wethouder sport gemeente Baarn

Pieter Brandjes

Beleidsmedewerker gemeente Baarn
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Bijlage 4 Verbeterpunten sport- en beweegstimulering uit workshop
Omschrijving verbeterpunt
Aantrekken van jongens vanaf leeftijd 6-8 jaar voor de hockeysport is moeilijk voor de BMHV
Jongeren vanaf 12 jaar haken af
Te weinig jeugdleden in elke leeftijdscategorie bij VV Eemboys
Kinderen zijn zo druk dat ze moeten kiezen waardoor de keuze vaak niet op bewegen valt en hun gedrag dus ongezond wordt
Het bereiken van de jeugd van 8-14 jaar is moeilijk voor ZC de Vuursche
Ouders hebben het te druk om kinderen te brengen naar de sportvereniging of hen te stimuleren om te gaan sporten

Categorie knelpunten
# stemmen
Jeugd
1
Jeugd
1
Jeugd
2
Jeugd
3
Jeugd
0
Jeugd
4
Totaal Jeugd
11
Ledenstop op enkele leeftijdscategorieën meisjes doordat de veldcapaciteit op zaterdag te laag is
Accommodatie
6
Schoolklassen in kleedkamers de Trits maken lawaai voor de ouderensporters omdat ze kleeruimte moeten delen
Accommodatie
5
Voor zaalhockey trainingen zou de zaalcapaciteit met 100 procent moeten groeien
Accommodatie
2
Voetbalteams van TOV moeten op vreselijke tijden (8.00 of 17.00 uur) wedstrijden spelen
Accommodatie
4
ZC de Vuursche kan alleen maar op incourante tijden trainen of wedstrijden houden
Accommodatie
1
Lange wachttijden in de kantine omdat op drukke momenten het gebouw/de bar te klein is
Accommodatie
0
Onvoldoende parkeergelegenheid voor de BMHV
Accommodatie
4
Onvoldoende parkeergelegenheid voor TOV op zaterdagen
Accommodatie
1
Kleedruimtegebrek bij Eemboys door uitbreiding seniorenteams
Accommodatie
0
Kleedruimtegebrek bij TOV door groei meisjesteams
Accommodatie
1
Toegang tot voetbalveld 1 sportpark is te smal voor ziekenauto
Accommodatie
0
Criminaliteit op Sportpark Ter Eem buiten de tijden van trainingen en wedstrijden
Accommodatie
3
Afgelasting van voetbaltrainingen en -wedstrijden sportpark bij slecht weer
Accommodatie
5
Totaal Accommodatie
32
Te hoge drempel om financiële steun te vragen voor sportdeelname
Inkomen
2
Leden van ZC de Vuursche haken af na 15 procent prijsverhoging
Inkomen
1
Duur abonnement op sportschool/fysiofitness voor mensen met aandoeningen zoals NAH, COPD, Parkinson, kanker of hartproblemen
Inkomen
waardoor ze niet in grote groepen kunnen
1
trainen
Preventie die wel deskundige (fysiotherapeut) begeleiding nodig heeft wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar
Inkomen
3
Contributie voor jeugdleden van BMHV is te hoog namelijk 380 euro
Inkomen
3
Gezinnen hebben het moeilijk om sport (contributie, kleding) te betalen
Inkomen
3
Te weinig bekendheid met de beschikbare middelen voor sportdeelname ("potjes" zoals het declaratiefonds voor de minima)
Inkomen
0
Totaal Inkomen
13
Ouders leveren de kinderen af bij de club zonder zich in te zetten voor de club of het team van de kinderen
Taken van de club
1
Moeilijk om begeleiders te vinden bij gemeentelijke sportdagen, buitenspeeldag en vakantiesportdagen
Taken van de club
1
10 procent van wedstrijden ZC de Vuursche afgelast door gebrek aan scheidsrechters/officials (en afgelasting neemt toe!)
Taken van de club
2
3 van 7 bestuursfuncties niet bezet bij ZC de Vuursche
Taken van de club
2
Te weining vrijwilligers voor alle taken bij VV Eemboys
Taken van de club
1
Nog 3 bestuursleden moeten gevonden worden voor de komende 5 jaar bij BTTV Elan
Taken van de club
2
Totaal Taken van de club
9
Scholen, sportverenigingen, gemeente en ouders werken ieder voor zich bij de sportstimulering
Ieder voor zich
10
Totaal Ieder voor zich
10
Fysiotherapie Merelhove is buitengesloten bij voorlichting door welzijn/buurtzorg over valpreventie
Doelgroep fysiotherapie
2
Fysiotherapeuten hebben geen adressenbestand van ouderen voor oproep preventieprogramma's zoals valpreventie
Doelgroep fysiotherapie
0
Totaal Doelgroep fysiotherapie
2
Scholen zijn benauwd dat de huidige stimulerende activiteiten gaan verdwijnen zoals MRT, kennismakingssporten, sporttoernooien,
Basisscholen
sportcoördinator,
sportstimulering
project Fit in 90 dagen
9
Totaal Basisscholen sportstimulering
9
Lage kwaliteit bewegingsonderwijs op basisscholen
Gymonderwijs basisscholen
8
Totaal Gymonderwijs basisscholen
8
Tijden gemeente lopen niet parallel aan beschikbare tijd bestuurders
Werktijden gemeente
0
Totaal Werktijden gemeente
0
Eindtotaal
94
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Bijlage 5 Verbeterpunten sportaccommodaties uit workshop
Verbeterpunt nummer

Categorie knelpunten # stemmen
Meerjaren investeringen
11
Meerjaren investeringen
4
Meerjaren investeringen
9
Meerjaren investeringen
1
Meerjaren investeringen
4
Meerjaren investeringen
3
Meerjaren investeringen
5
Totaal Meerjaren investeringen 37
8 Scheve verhouding verdeling subsidies tussen gemeentelijke (heel veel) en niet-gemeentelijke sportaccommodaties (bijna niet) Solidariteit
1
9 Moeilijke solidariteit van clubs binnen SESTE voor investeringsbijdragen
Solidariteit
3
10 Geen zaalhuursubsidie en daardoor kan de schaakvereniging niet groeien en/of alle mogelijke activiteiten uitvoeren
Solidariteit
6
11 Moeilijk om eventuele forse contributieverhoging te verkopen aan recreantenlopers BAV die atletiekbaan niet gebruiken
Solidariteit
2
12 Ongelijk speelveld gemeente subsidies op accommodaties - achterstelling SKAB, Elan en De Geeren
Solidariteit
14
Totaal Solidariteit
26
13 Onbeschikbaarheid op vrijdagavonden van geschikte speellocaties voor Baarnse Schaakvereniging of te duur
Sporttechnische eisen
7
14 Moeite om gymnastiektoestellen Vita2000 te stallen
Sporttechnische eisen
5
15 Sommige ouders van Vita-jeugdleden vinden het te ver om naar Waldheim te fietsen om hun kinderen te brengen en halen
Sporttechnische eisen
3
16 Atletiekbaan is te smal (is 4-laans, moet 6-laans zijn) voor KNAU westrijden
Sporttechnische eisen
1
Totaal Sporttechnische eisen
16
17 Moeilijk om goede vrijwilligers te vinden voor SESTE (in relatie tot huidige model)
Vrijwilligers
6
18 Toenemende belasting voor vrijwilligers door toenemende wet- en regelgeving kantine, veiligheid, financiële discipline en eisen bond
Vrijwilligers
6
19 25 procent van teams Touché '86 heeft geen goede trainer (zowel jeugd als senioren)
Vrijwilligers
4
20 Te weinig financiën om voldoende kwaliteit trainers te leveren in het sportaanbod van SV Baarn-voetbal
Vrijwilligers
0
Totaal Vrijwilligers
16
21 Onbetaalbaarheid van het clubaanbod (training, velden, gebouw en materialen) voor brede groep van TOV-leden
Hoogte contributie
2
22 Meer dan 100 procent van de contributie gaat op aan de accommodatie, dus te weinig geld voor de verenigingsactiviteiten TOV
Hoogte contributie
6
Totaal Hoogte contributie
8
23 Geen ruimte voor groei TOV en SV Baarn voetbal door beperkte capaciteit velden (inclusief 3e kunstgrasveld)
Capaciteit sportvelden
6
24 Geen ruimte voor groei jongste jeugdleden BMHV omdat op zaterdagen velden volledig bezet zijn
Capaciteit sportvelden
1
Totaal Capaciteit sportvelden
7
25 De soms (!) stroperige besluitvorming van de gemeente bij verlenen horecavergunning SV Baarn voetbal
Regeldruk
3
Totaal Regeldruk
3
26 Ongeoorloofd gebruik sportvelden, dan wel onmogelijkheid om het gebruik buiten trainingen/wedstrijden te faciliteren
Illegaal gebruik velden
8
Totaal Illegaal gebruik velden
8
27 De sportaccommodatie is onvoldoende duurzaam/energiezuinig bij SV Baarn
Energieverspilling
4
Totaal Energieverspilling
4
28 Geen geïntegreerd sport/sociaal beleid vanuit de erkenning dat de sportclub de "nieuwe" hoeksteen van de samenleving is, onduidelijk
Sociaal
watbeleid
van een clubleiding mag worden
1
verwacht
Totaal Sociaal beleid
1
29 Leegstand in de maanden juni-juli-augustus in De Trits
Seizoensleegstand
0
Totaal Seizoensleegstand
0
30 Dalende populariteit van sport en dalende sportparticipatie van de jeugd in Baarn
Daling sportdeelname
0
Totaal Daling sportdeelname
0
Eindtotaal
126

(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)
(uit workshop sportstimulering)

Knelpuntomschrijving
1 Onzekerheid van SESTE over meerjareninvesteringen bij kortlopende subsidieovereenkomst
2 Financiële druk van herinvesteringen in de gebouwen van TOV
3 Dakvervanging van SV Baarn e.o. in 2024 kost 20.000 euro en is moeilijk te financieren
4 5.000 euro meebetalen aan onderhoud Rode Kruisgebouw door Baarnse Schaakvereniging verlichting en wanden
5 Onmogelijk om veiligheid en duurzaamheid gebouw Elan te waarborgen
6 Bezorgdheid Trits om bezuinigingen op het meerjaren onderhoud van het gemeentelijk vastgoed
7 Te weinig kapitaalopbouw bij SKAB om in de toekomst velden te kunnen vervangen

Ledenstop op enkele leeftijdscategorieën meisjes doordat de veldcapaciteit op zaterdag te laag is
Schoolklassen in kleedkamers de Trits maken lawaai voor de ouderensporters omdat ze kleeruimte moeten delen
Voor zaalhockey trainingen zou de zaalcapaciteit met 100 procent moeten groeien
Voetbalteams van TOV moeten op vreselijke tijden (8.00 of 17.00 uur) wedstrijden spelen
ZC de Vuursche kan alleen maar op incourante tijden trainen of wedstrijden houden
Lange wachttijden in de kantine omdat op drukke momenten het gebouw/de bar te klein is
Onvoldoende parkeergelegenheid voor de BMHV
Onvoldoende parkeergelegenheid voor TOV op zaterdagen
Kleedruimtegebrek bij Eemboys door uitbreiding seniorenteams
Kleedruimtegebrek bij TOV door groei meisjesteams
Toegang tot voetbalveld 1 sportpark is te smal voor ziekenauto
Criminaliteit op Sportpark Ter Eem buiten de tijden van trainingen en wedstrijden
Afgelasting van voetbaltrainingen en -wedstrijden sportpark bij slecht weer
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Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Totaal Accommodatie

6
5
2
4
1
0
4
1
0
1
0
3
5
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Bijlage 6 Schema oorzaken en gevolgen sport- en beweegstimulering

Op sommige genoemde verbeterpunten kan de gemeente Baarn geen invloed uitoefenen. Deze zijn niet verder uitgewerkt in
doelstellingen en/of activiteiten van het sportbeleid van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de lage kwaliteit van het
bewegingsonderwijs op de basisscholen. De basisscholen zijn zelf geheel verantwoordelijk voor de invulling van hun lesprogramma,
inclusief het bewegingsonderwijs. De gemeente heeft daarop geen invloed. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de vergoedingen die
zorgverzekeraars al dan niet geven voor begeleiding.
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Bijlage 7 Schema oorzaken en gevolgen sportaccommodaties

Het verbeterpunt “De sportaccommodatie is onvoldoende duurzaam/energiezuinig bij SV Baarn” gaat over het clubgebouw van SV
Baarn. Dat is eigendom van de sportvereniging zelf en dus heeft gemeente Baarn daar geen invloed op. Ook het verbeterpunt
“Onbeschikbaarheid op vrijdagavonden van geschikte speellocaties voor Baarnse Schaakvereniging of te duur” is moeilijk te
beïnvloeden door de gemeente. Immers, de keuze voor vrijdagavond is een keuze van de vereniging zelf. Ook zal de gemeente niet
voor een club die slechts één avond ervan gebruik maakt een nieuwe accommodatie bouwen of vrijmaken.

Samen sporten in Baarn

35

36

Samen sporten in Baarn

Bijlage 8 Schema doelstellingen sport- en beweegstimulering

De blauw gearceerde activiteiten zijn nieuwe activiteiten voor het sportbeleid 2017-2016. In paragraaf 4.1 worden ze beschreven.
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Bijlage 9 Schema doelstellingen sportaccommodaties

De blauw gearceerde activiteiten zijn nieuwe activiteiten voor het sportbeleid 2017-2016. In paragraaf 4.2 worden ze beschreven.
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Bijlage 10 Deelnemers bijeenkomst sportbeleid 13 oktober 2016
Anneke Braakman

Stichting Gehandicapten Belangen Baarn

Anton Koekkoek

Schaakvereniging Baarn

Arjen Hop

Nationaal Bureau Sportstimulering/Sportivun

Arno Bouwens

Baarnse Lawn Tennis Club

Arthur Willigenburg

Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (hockey)

Dick Schouten

Handbal Club Limvio Baarn

Ellen Jacobs

Stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn

Erik van Steenis

Stichting De Trits (multifunctioneel sportcentrum)

Henk van Vulpen

Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem - stichtingsraad

Jaapjan Eringa

Nieuwe Baarnse School

Jan Koops

Baarnse Atletiek Vereniging

Jos Franck

Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem

Maarten Janknegt

Baarnse Mixed Hockey Vereniging

Maarten Timmerman

Baarnse Lawn Tennis Club

Maarten van der Vlerk en Jop de Groen

Raad van Toezicht Sportpark Ter Eem

Martin Dijkman

Stichting De Trits (multifunctioneel sportcentrum)

Peter Blokker

Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem

René de Kruif

Schietvereniging Baarn en omstreken

René Westerdijk

Baarnse Tafeltennis Vereniging Elan

Susan Massa

Fysiotherapie- en gezondheidscentrum Functionele Training Baarn

Wim den Blanken

Stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn
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Bijlage 11 Raadsbesluit, voorgesteld en GEWIJZIGD
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