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1. Inleiding
Gezien de landelijke en lokale ontwikkelingen is het goed om de visie op sport te actualiseren.
Dat sporten goed is voor de mens, is geen nieuws meer. Echter wel de term “sport-inclusief denken”,
waarbij sport steeds meer een bijdrage levert aan de preventieve kant voor de WMO, Jeugdzorg en
Gezondheid. Sport is een middel dat kan worden ingezet om participatie, verbinding, ontmoeting,
ontwikkeling, een gezonde leefstijl, normen en waarden en sociale cohesie te stimuleren.
Deze actualisatie geeft de huidige visie op sport en bewegen in Borne weer, werpt een blik op enkele
uitvoeringsprojecten en brengt samenhang aan in diverse ontwikkelingen. Beoogd wordt met deze
actualisatie een ondersteunende leidraad te zijn voor de gemeenteraad voor de toekomstvisie van
sport en bewegen in Borne.
“De visie op Sport en Bewegen in Borne” is mede tot stand gekomen met input vanuit de
samenleving. Hiervoor hebben o.a. afzonderlijke gesprekken met de besturen van de verenigingen
plaats gevonden om wensen en behoeftes boven tafel te krijgen. In de Blos is de visie op sport
diverse keren besproken met vertegenwoordigers van de verenigingen. Tijdens het Open Podium in
februari 2016,waar ruim 150 inwoners aanwezig zijn geweest, is gesproken over wat de betekenis
van sport is voor Borne. Tevens is het besproken in het beleids-verbindend overleg van de afdeling
Welzijn & Educatie. Ook de behoeften van de diverse partners, zoals het onderwijs, wijkverenigingen,
gezondheidsinstellingen en maatschappelijke instanties zijn in deze sportvisie verwerkt.
Als duidelijk herkenbare naam voor Sport is gekozen voor: “ Borne Sport”, altijd in beweging.
Het logo en de naam geven de uitstraling van samenwerking aan, de verbinding met partners en de
voortdurende ontwikkeling binnen het sociale domein waar Borne Sport een belangrijke taak in
wenst te vervullen.
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1.1 Trends en ontwikkelingen
Transities sociaal domein
In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Jeugdwet, de
Participatiewet en de WMO. Gemeenten zijn verplicht te investeren in het bieden van begeleiding
aan mensen die beperkt zijn in hun maatschappelijke participatie/ zelfredzaamheid en voor kinderen
met hulpvragen en daarnaast heeft de gemeente grotere verantwoordelijkheden gekregen in de
toeleiding naar werk.
Mijn Borne 2030
De toekomstvisie “MijnBorne2030, Dynamische dorpen” schetst dat Borne in 2030 een gewilde
woonlocatie is. Daarbij hoort een afgewogen pakket aan voorzieningen en activiteiten. Er wordt een
actieve rol van inwoners gevraagd om deze voorzieningen in stand te houden en activiteiten te
organiseren. De sterke onderlinge betrokkenheid en kleinschaligheid zorgen voor een krachtige
vrijwilligerssector. Borne investeert vooral in preventie (bewegen, gezonde voeding en sociale
contacten). De WMO biedt veel aanknopingspunten, zowel voor beleid en activiteiten gericht op
senioren als op volwassenen, jongeren en kinderen. Ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) en Maatschappelijk Bewust Ondernemen (MBO) staan hoog in het vaandel: ondernemers die
betrokken zijn bij zorg en welzijn. Bij inkoop en aanbesteding en nieuwbouwprojecten zet de
gemeente in op bouwen volgens duurzame principes en besparen van energie.
Preventieve rol van Sport in het WMO- en gezondheidsbeleid
Om de doelstellingen in het WMO- en gezondheidsbeleid te kunnen behalen, levert sport een
belangrijke bijdrage in de preventieve kant. Sport zal worden ingezet als een middel om de
doelstellingen ten aanzien van gezondheid, leefstijl en leefbaarheid te realiseren. In het WMO- en
gezondheidsbeleid 2013-2016 zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
stimuleren tot meer bewegen Bornse bevolking;
preventie gebruik genotsmiddelen door jongeren;
preventie eenzaamheid onder ouderen;
bestrijden van overgewicht;
aandacht voor depressie;
bevorderen integraal werken op terrein gezondheidsbeleid.

1.2 Ontwikkeling Sportbedrijf
De gemeente heeft in 2012 een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor
de oprichting van een sportbedrijf in de gemeente Borne (“de Verkenning”). Geconcludeerd is dat
harmonisatie van beheer en een zelfstandiger positie van de productgroep Sport de inzichtelijkheid
van de bedrijfsvoering en daarmee de sturingsmogelijkheden zal vergroten. Dit zal tevens bijdragen
aan een sterkere profilering van sport in Borne. Er zijn een aantal beheersvormen geïntroduceerd. In
oktober 2014 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de
verzelfstandiging van de Sport in Borne. De raad heeft kennis genomen van tussenrapportage “de
Vormgeving”, met daarin uitgangspunten en randvoorwaarden en de wijze waarop een
verzelfstandigd Sportbedrijf vorm zal kunnen krijgen. Zij gaf groen licht voor de uitwerking van de
laatste fase. Besluitvorming over een Sportbedrijf is te voorzien in de loop van 2017.
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1.3 Ontwikkeling “Strategisch project ’t Wooldrik”
De gemeenteraad heeft in het raadsprogramma 2014-2018 aangegeven actief betrokken te willen
zijn aan de voorkant van processen bij belangrijke beleidsvoorstellen, specifiek die betreffende sport,
welzijn en cultuur. In juni 2015 heeft de raad kennis genomen van het document "Evaluatie en
richtinggevende actualisatie Sportbeleid" (15int01410). Naar aanleiding hiervan heeft zij de
raadswerkgroep Sport, Welzijn & Cultuur verzocht een Open Podium te organiseren. Op deze wijze
konden wensen en behoeften vanuit de samenleving ten aanzien van de visie op sport en bewegen
worden geïnventariseerd.
Tijdens het Open Podium in februari 2016 kwamen diverse vraagstukken naar voren; de bijna 45 jaar
oude sporthal, het bijna 20 jaar oude zwembad met een aflopend contract met exploitant Laco in
september 2018, wensen van uitbreiding van de beach, plan multifunctioneel beweegpark van
september 2009 en horecavoorzieningen ‘t Wooldrik.
Vanuit het Open Podium is gestart met het ‘Strategisch project ’t Wooldrik’. De opdracht luidt:
Het gebied ’t Wooldrik herinrichten en het voor de langere termijn op niveau brengen (waar nodig) en
houden van de accommodaties.
Voor deze opdracht is een integrale aanpak nodig om diverse initiatieven, wensen en ambities in
kaart te brengen en te bundelen. In juni 2016 heeft de aftrapbijeenkomst plaats gevonden van
project ’t Wooldrik, waar vervolgens 4 werkgroepen (zwembad, sporthallencomplex, beach, MF
Beweegpark) zijn gevormd met daarin burgers, vertegenwoordigers van sportaanbieders,
verenigingen en maatschappelijke organisaties.
Ook zijn de onderwerpen duurzaamheid, sportcafé en een locatie voor de mogelijke vestiging van
een Integraal Kind Centrum (IKC) aan de orde. De projectgroep zal de mogelijkheden onderzoeken
voor de verduurzaming van zwembad, sporthallencomplex en beweegpark. Bij het sportcafé zal
gekeken worden naar de wensen van de gebruikers, mogelijkheden tot gezamenlijke activiteiten en
het verbinden van binnen en buitenterras. Met betrekking tot het IKC zal er een ruimtelijk onderzoek
plaats vinden.
Ambitiedocumenten
In iedere werkgroep is de vraag neergelegd om voor de eigen vereniging een ambitiedocument op te
stellen. In deze ‘verenigings-gebonden ambitiedocumenten’ zijn een aantal elementen terug te
vinden over de eigen vereniging; ontstaansgeschiedenis, omvang, identiteit, doelen en speerpunten.
En natuurlijk ook over het gebruik van de accommodatie, faciliteiten, wensen, aanpassingen,
toegankelijkheid, bereikbaarheid, uitstraling, digitale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden.
Van alle ‘verenigings-gebonden ambitiedocumenten’ is per werkgroep een gezamenlijk
ambitiedocument samengesteld. De werkgroepen hebben deze ambitiedocumenten aan elkaar
gepresenteerd en onderschrijven het gezamenlijk document.
Heel bijzonder in dit proces is hoe de verenigingen elkaar beter hebben leren kennen, onderlinge
samenwerkingsverbanden zijn ontstaan en er een prachtige ambitie neergelegd is namens de
werkgroepen, waarvan alleen al van de georganiseerde sport maar liefst 3.500 leden zijn
vertegenwoordigd (dit is exclusief de ongeorganiseerde sporters en zwemmers).
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In maart 2017 heeft de Blos het projectplan “ ’t Wooldrik is méér dan alleen een sportpark, het is een
plek voor sport, beweging, ontmoeting, verbinden en participatie!” voorgelegd aan het college.
Het college heeft het volgende voorstel aan de raad gedaan;
1. Met betrekking tot het zwembad het volgende uit te spreken: Het zwembad in Borne blijft
geopend op basis van de huidige financiële inbreng. Of er al dan niet geïnvesteerd moet worden
in het zwembad, wordt op basis van de geschetste scenario’s (zilver en goud) integraal
afgewogen bij de definitieve besluitvorming over de herontwikkeling van ’t Wooldrik.
2. In te stemmen met de verdere uitwerking van de scenario’s tot een inhoudelijk en financieel
optimaal projectplan.
3. Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 60.000,- beschikbaar te stellen.
Als de raad instemt met het voorstel, zal de projectgroep de scenario’s inhoudelijk en financieel
verder uit werken en in het laatste kwartaal van 2017 met een voorstel terug naar de raad gaan.

2. Visie Sport & Bewegen in Borne
De visie van “Sport & Bewegen in Borne” is als volgt:
Een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Borne
en daarmee een gezonde leefstijl, ontmoeting, verbinding en participatie stimuleren.
Aan deze visie zijn de volgende ambities gekoppeld:
Zowel breedtesport als prestatiesport voor iedere inwoner mogelijk maken, door het faciliteren
van voldoende en kwalitatief goede en betaalbare accommodaties.
Het aanbieden van sportstimuleringsprojecten, zodat iedere inwoner de mogelijkheid krijgt om
te kunnen sporten en participeren.
Het versterken van de vitaliteit van de vereniging en vereniging ondersteunen die hun
maatschappelijke rol oppakken in samenwerking met het onderwijs, welzijnsinstellingen en
wijkverenigingen.
Het bewust maken van inwoners van het belang van een gezonde en actieve leefstijl en het
scheppen van randvoorwaarden met gezondheidspartners om dit mogelijk te maken.
Het bevorderen van een veilig sportklimaat en de maatschappelijke rol van verenigingen
zichtbaar maken door samenwerking tussen gemeente, (sport) verenigingen en bonden.
Het inzetten van sport als (preventie) middel om doelstellingen t.a.v. gezondheid, zorg, leefstijl
en leefbaarheid te realiseren.
De visie op sport wordt benaderd vanuit 3 invalshoeken; sport, leefstijl & zorg en maatschappij.
In de volgende hoofdstukken worden de ambities nader toegelicht, achtergrond informatie gegeven
en wordt er gekeken naar een aantal uitvoeringsprojecten.
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3. Sport
Borne Sport wil inzetten op zowel de prestatiesport en de breedtesport. Hiervoor worden diverse
sportstimuleringsprojecten ingezet en uitgevoerd door de buurtsportcoaches in samenwerking met
de diverse partners. Er is maatgerichte ondersteuning voor sportverenigingen, zodat Borne beschikt
over sterke en vitale sportverenigingen. Aandachtspunten bij verenigingen zijn al jaren ledenbehoud
en werving, kwaliteit van het technisch kader en de financiële positie van de vereniging. Zowel voor
de prestatiesport als de breedtesport zijn uiteraard kwalitatief goede en betaalbare accommodaties
nodig. Een goede afstemming over het gebruik en het onderhoud tussen Borne Sport en de
verenigingen is hierbij erg belangrijk.

3.1 Prestatiesport en breedtesport
Door in te zetten op breedtesport wordt sport en bewegen voor iedere Bornenaar mogelijk gemaakt.
Dit kan zijn bij een sportvereniging, in groepsverband of individueel in de buitenlucht. Door zorg te
dragen voor een goed sportvoorzieningenniveau kan iedere inwoner worden uitgedaagd om te
sporten en bewegen. Tevens is er aandacht voor kwetsbare groepen (overgewicht, senioren, mensen
met een beperking).
Prestatiesport is om diverse redenen goed voor Borne. Goede prestaties leiden tot positieve energie
binnen verenigingen en zetten mensen er toe aan zelf te gaan sporten. De positieve spiraal maakt dat
meer mensen uit Borne betrokken (willen) zijn bij een vereniging, waarmee ook het aantal potentiële
vrijwilligers groeit. Prestatiesport kan invloed hebben op de financiën en het aantal leden.
Verenigingen kunnen rekenen op ondersteuning van Borne Sport om zowel prestatie en
breedtesport mogelijk te maken. Uit gesprekken met verenigingen blijkt dat zij met name
ondersteuning kunnen gebruiken bij het maken van het beleid van de vereniging, het versterken van
het technisch kader en vrijwilligersbeleid, evenals het vergroten van de maatschappelijke rol. Ook
sportstimuleringsprojecten staan hoog in het vaandel, omdat het verenigingen de mogelijkheid biedt
zich te profileren.

3.2 Accommodaties
Het bieden van voldoende en kwalitatief volwaardige binnen- en buitensportaccommodaties is één
van de belangrijkste randvoorwaarden om het sportbeleid te realiseren en prestatie- en
breedtesport mogelijk te maken.
Binnensportaccommodaties
In 2009 is na onderzoek geconcludeerd dat aan de vraag naar binnensportaccommodaties niet kon
worden voldaan. Het is gebleken dat de vraag naar zaalruimte alleen maar zou toenemen door onder
andere de bouw van 2.300 woningen in de Bornsche Maten en de bijbehorende bevolkingstoename.
Daarom is de afgelopen jaren veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een derde sporthal, die in de
zomer 2015 in de Bornsche Maten is gerealiseerd. Het beheer en de exploitatie van deze sporthal is
onder gebracht bij een stichting. De hoofdgebruiker is volleybalvereniging Apollo 8.
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Sportcomplex ’t Wooldrik bestaat uit twee sporthallen, een gymlokaal, een
horecavoorziening, een buitensportpark, beachlocatie en zwembad ’t Wooldrik.
Binnen strategisch project wordt onderzocht op welke wijze de accommodaties
voor langere termijn op niveau gebracht kunnen worden.
Het zwembad wordt door de private marktpartij Laco beheerd en geëxploiteerd. De raad zal medio
2017 een besluit nemen of het zwembad in ieder geval in de huidige vorm geopend blijft. Na
besluitvorming zal de projectgroep ’t Wooldrik aan de slag gaan met een tweetal zaken; het contract
met de huidige exploitant is in 2018 afgelopen en het zwembad is dan 20 jaar oud. Keuzes als
renovatie, nieuwbouw in de vorm van een doelgroepenbad of behoud van het bestaande
conditieniveau en door welke organisatie het zwembad zal worden beheerd en geëxploiteerd, zullen
hierbij onafhankelijk van elkaar, maar toch in samenhang met elkaar en integraal met de overige
scenario’s uit project “t Wooldrik moeten worden onderzocht.
Behalve sportcomplex ’t Wooldrik en sportcentrum de Veste beschikt Borne ook over een drietal
sportzalen verdeeld in de wijken. Sportcentrum de Wensinkhof is een vrij nieuwe accommodatie met
een specifieke spiegelzaal, welke met name door de dansaanbieders wordt gebruikt . Sportzaal de
Hooiberg is gebouwd in 1983 en kent een goede bezetting. Om deze accommodatie
toekomstbestendig te houden in de wijk Stroom Esch, zijn op termijn enige renovatiewerkzaamheden noodzakelijk. Gymlokaal de Esch is inmiddels 40 jaar oud, waarvan het beheer en
eigendom in handen van de gemeente Borne is. De verwachting is dat Stichting Komt medio 2017
besluit basisschool Iemnschelf de Esch te sluiten, de gemeente zal een besluit moeten nemen over
wat er met het er naast gelegen gymlokaal de Esch gaat gebeuren. Mogelijk wordt besloten om tot
sluiting over te gaan. Bij de berekening van de bezettingsgraad voor ’t Wooldrik is met dit scenario
rekening gehouden.
Buitensportaccommodaties
In 2009 is besloten de veldsporten te concentreren op sportpark ’t Wooldrik en geen nieuw
buitensportpark in de Bornsche Maten te realiseren. In plaats van nieuwe aanleg is gekozen voor
herstructurering van sportpark ’t Wooldrik. Uit oogpunt van gelijkwaardigheid is voor de
voetbalsport gekozen voor de aanleg van drie kunstgrasvelden op de hoofdvelden van NEO, BVV
Borne en BZSV De Blauwwitters. Ook voor korfbal is gekozen voor de aanleg van een kunstgrasveld.
Dit veld is tevens geschikt als voetbalpupillenveld voor de E en F categorie. In de komende jaren zal
aandacht moeten worden besteed aan de vervanging van de toplagen gezien de afschrijvingstermijn
van 10 jaar. Dit vereist enig onderzoek gezien de problematiek die is ontstaan over het
rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidsrisico’s. De kleedkamers van de voetbalverenigingen
zijn geprivatiseerd. Na privatisering zijn de verenigingen verantwoordelijk voor het op peil houden
van de kwaliteit.
De kleedkamers van korfbalvereniging Groen Zwart zijn gerenoveerd en blijven in beheer en
exploitatie van de gemeente. Gebleken is dat voor deze kleine vereniging privatisering zal leiden tot
een te grote lastenverzwaring, waardoor het voortbestaan van de vereniging in gevaar komt.
De korfballocatie, met de daarnaast gelegen jeu- de boules- voorziening, zal in de komende jaren een
actievere rol op het sportpark gaan spelen. Voor speciale doelgroepen, zoals buitensporters, vrije
recreanten en senioren zal deze locatie een startpunt kunnen worden voor beweging & ontmoeting.
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Overige sportvoorzieningen
Naast de gemeentelijke sportaccommodaties beschikt Borne ook over een prachtig tennispark welke
wordt geëxploiteerd door TV Smash. In het project herstructurering ’t Wooldrik zijn financiële
middelen beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van 2 tennisbanen. In 2016 heeft TV Smash
deze middelen ingezet om een mini-baan te realiseren.
Zenderen Vooruit heeft in 2012, mede door een bijdrage van de gemeente Borne en een subsidie van
de Provincie Overijssel, haar hoofdveld voorzien van kunstgras. Het natuurgrasveld wordt
onderhouden door de gemeente Borne.
De Schaats- en Skeelervereniging heeft in samenwerking met o.a. de Triatlonvereniging TRIOS, de
Kop(s)lopers, Trimbo’s en Step One een verzoek gedaan voor de aanleg van een gecombineerde
hardloop- schaats- skeelerbaan. Dit initiatief is mee genomen in een onderzoek naar de mogelijkheid
voor een natuur- educatief park aan de stadsrand van Borne. Met de inzet van een voucher van de
Provincie Overijssel heeft de werkgroep een kunstenaar/ landschapsarchitect kunnen inzetten voor
het ontwerp van een totaalplan. De ambities om een multifunctioneel Beweegpark te realiseren is
meegenomen in strategisch project ’t Wooldrik.
Voor bewegen in de openbare ruimte biedt Borne meerdere mogelijkheden. Wel kan er zeker nog
winst worden behaald om het gebruik van de diverse faciliteiten meer te stimuleren, denk aan het
gebruik maken van het minispeelveld bij ’t Wooldrik en de
beweegtuin bij het Dijkhuis.
Maar ook het gebruik van schoolpleinen, speelplekken, de verlichte
hardlooproutes, de beweegtuin voor ouderen, free running
parcours Wensinkhof (zie foto), zijn allemaal prachtige
voorzieningen die veilig gebruikt kunnen worden. Samenwerking op
wijkniveau tussen sportvereniging, onderwijs, welzijn en private partijen is hierbij onontbeerlijk.
Tarieven
Een herziening van de tarieven heeft plaatsgevonden vanaf 2011. Door de herstructurering van
sportpark ’t Wooldrik, de privatisering en de diverse bezuinigingsopdrachten zijn de tarieven vanaf
2011 met 36,5% voor de binnensport en 43,3% voor de buitensport gestegen. Bij het vaststellen van
de tarieven worden ook de tarieven van omliggende gemeenten opgevraagd, echter zijn deze
tarieven niet 1 op 1 over te nemen. Iedere gemeente hanteert andere randvoorwaarden en andere
subsidieregelingen voor sportverenigingen. De huidige tarieven (na verhoging vanaf 2011) in de
gemeente Borne vallen in de middenmoot in vergelijking met de tarieven in omliggende gemeenten.
Daarnaast zijn de kosten voor de buitensport aanzienlijk gestegen door de privatisering van de
nieuwe kleedaccommodaties. Voor de verenigingen is deze verhoging niet de enige tegenvaller. Zij
hebben tevens te maken met verminderde sponsorinkomsten en verhogingen van bondsafdrachten.
Dit maakt de verenigingen kwetsbaar als er opnieuw een verhoging zal komen.
Om de kwaliteit en betaalbaarheid van de accommodaties te waarborgen, zal de uitdaging voor de
komende jaren meer worden gezocht in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beheer &
onderhoud en een beloning (in de vorm van huidige sportimpuls Borne) voor een actieve bijdrage bij
behalen van doelen uit het sportbeleid.
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3.3 Sportstimuleringsprojecten
Uit de monitor “Fit & Gezond Overijssel 2014” is naar voren gekomen dat de sportdeelname in Borne
78% is en het aantal inwoners met een lidmaatschap 43%. Volgens definitie van de Richtlijn
Sportdeelname-Onderzoek (RSO) kunnen personen als sporter worden beschouwd wanneer zij in de
afgelopen twaalf maanden twaalf keer of meer hebben gesport.
(gegevens van de monitor 2016 worden in juni 2017 bekend gemaakt)

% inwoners
Sportdeelname
Lidmaatschap

Borne 2014
78
43

Borne 2012
77
40

Overijssel 2014
75
39

Tabel: % inwoners sportdeelname en lidmaatschap

In voorgaande tabel komt naar voren dat sportstimuleringsprojecten van Borne Sport deels hebben
geleid tot een toename van de sportdeelname (1%) en lidmaatschap (3%). Ondanks deze verhoging
kent 22 % van de inwoners geen enkele vorm van sportdeelname. Er zijn altijd diverse redenen
waarom iemand niet sport of in beweging komt; niet weten welke sport bij hen past, de weg niet
vinden naar de vereniging of beperkingen hebben waardoor ze geen mogelijkheden zien om in
beweging te komen. Juist daarom zet Borne Sport zich in om door middel van diverse
sportstimuleringsprojecten sporten en bewegen onder de aandacht te brengen en drempels weg te
nemen. Dit gebeurt in samenwerking met verenigingen en het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is
“Borne Sport Kids”; een sportkennismakingsproject waarbij verenigingen uit heel Borne
sportkennismakingsclinics aanbieden voor basisschoolkinderen in de groepen 3 t/m 6.
Ook voor volwassenen en senioren zijn er speciale projecten, bijvoorbeeld het project “Voorjaarsfit”.
Mensen die wel willen bewegen, maar niet weten welke sport en met wie, krijgen de mogelijkheid
aangeboden om deel te nemen aan een sportkennismakingsproject. Op deze manier wordt de stap
om in beweging te komen (hopelijk) verkleind.

3.4 Sterke en vitale sportverenigingen
Door de veranderende behoeften van mensen en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen wordt
er een bewuste maatschappelijke taak neergelegd bij de verenigingen. Daarnaast worden
verenigingen geconfronteerd met bijvoorbeeld toenemende wet- en regelgeving, privatisering en
consumentengedrag. De toekomstige “vitale” sportvereniging is in staat deze veranderende vraag in
te vullen. De sportverenigingen in Borne en Zenderen draaien op de krachtige vrijwilligers die Borne
rijk is. Dit sluit aan bij “MijnBorne2030”, waarbij een actieve rol van inwoners verwacht wordt bij de
instandhouding en organisatie van activiteiten.
De verenigingsondersteuning die Borne Sport biedt is momenteel gericht op het versterken van de
sportverenigingen op het gebied van financiën, ledenwerving en -behoud en vrijwilligersbeleid.
Tevens wordt er een impuls gegeven aan de invulling van het Veilig Sportklimaat, het technisch
kader, bijvoorbeeld door het organiseren van scheidsrechtersopleidingen en het bieden van
ondersteuning aan de lesgevers, trainers en leiders. Sportverenigingen die sterk en vitaal zijn, kunnen
hun aandacht steeds meer gaan richten op hun maatschappelijke taak.
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In de aankomende jaren zal 75% van deze ondersteuning van Borne Sport uitgaan naar verenigingen
die de “maatschappelijke rol” willen vervullen en zich openstellen voor deze verandering. De
grootste uitdaging zit in het oppakken van de preventieve rol in het kader van taken die
gedecentraliseerd zijn in het sociale domein. Ook mag van verenigingen worden verwacht dat zij voor
ondersteuning c.q. advisering een beroep doen op hun koepelorganisatie.
Daarnaast wil Borne Sport verenigingen ondersteunen die welzijnsarrangementen willen ontwikkelen
om een gezonde leefstijl en sportiviteit te bevorderen. Ook is er ook aandacht voor preventie en
signalering van achterstanden bij leden en de doorverwijzing naar de juiste instanties.

3.5 Aandacht voor sport
Borne heeft diverse sportevenementen op regionaal en landelijk niveau. Voorbeelden zijn een
internationaal jeugdschaaktoernooi en wedstrijden van handbalvereniging Borhave en
volleybalvereniging Ecare Apollo 8 tegen de landelijke topteams. Bij Bornse evenementen zoals
‘Borne op zijn Best’ en tijdens de Melbuul’ndagen worden ook sportactiviteiten georganiseerd. Borne
is trots op zijn sporters en geeft hen een podium, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijks terugkerend
sportgala, tijdens de lintjesregen of door topsporters in te zetten als ambassadeur voor projecten.
Tijdens de Koningsspelen zijn maar liefst 2000 kinderen op het sportpark om kennis te maken met
allerlei takken van sport.
De inzet van verschillende (sociale) media om diverse doelgroepen te bereiken moet de komende
jaren verder doorontwikkeld worden. Momenteel wordt bijvoorbeeld bekeken hoe sociale media, als
Facebook en Twitter, nog meer voor de sport kan worden ingezet en hoe de samenwerking met
lokale media als Borne Boeit verder te versterken.

4. Leefstijl & zorg
Borne Sport wil inzetten op het “sport-inclusief” denken, zodat sport (preventief) kan worden ingezet
op het gebied van leefstijl & zorg. Inwoners kunnen bij zorgvragen direct doorverwezen worden naar
de zorgsector, maar oplossingen kunnen ook gezocht worden in beweging en gezonde leefstijl. Sport
kan hier bij uitstek, ook preventief, een bijdrage leveren. Samenwerking met het onderwijs,
huisartsen, fysiotherapeuten en voedingsdeskundigen is hierbij van groot belang.
Normen & waarden worden door middel van sport zichtbaar gemaakt en vergroot. Borne Sport
stimuleert sportverenigingen om onderdelen als sportiviteit en respect onderdeel te maken van de
sociaal vitale sportvereniging. Tevens bevordert Borne Sport een veilig sportklimaat door samen te
werken tussen gemeente, (sport) verenigingen en bonden.
Als laatste is het belangrijk dat begeleiders, trainers en coaches bewust worden gemaakt van hun
signaleringsfunctie, weten tot waar hun verantwoordelijkheden liggen, waarbij doorverwijzing
binnen de vereniging en naar de juiste hulpverleningsinstanties essentieel is.

4.1 Gezonde leefstijl
Regionaal en lokaal wordt gestreefd naar het terugdringen van overgewicht, alcoholgebruik en het
bevorderen van de psychische gezondheid (vooral van jeugdigen). Speciale aandacht gaat uit naar
mensen uit de lagere sociaal- economische milieus en de samenhang tussen preventieve en curatieve
maatregelen.
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Door de inzet van sport alleen, wordt een gezonde leefstijl niet bevorderd. Juist daarom wil Borne
Sport zich blijven inzetten op de samenwerking met allerlei (maatschappelijke) partners. Binnen de
gemeente valt te denken aan de beleidsterreinen van Jeugd, Gezondheid en de WMO. Maar ook
daarbuiten; huisartsen, fysiopraktijken, GGD, het onderwijs, voedingsdeskundigen, de lokale bakker
en de groenteboer, tandartsen en welzijnsorganisaties. De buurtsportcoach Zorg is hier een
belangrijke verbindende schakel in.
In de volgende tabellen uit de “Fit- en gezondheidsmonitor 2014” is te zien dat 36% van de
volwassen Bornse inwoners overgewicht heeft en maar liefst 10% het gevaarlijke gewicht obesitas
heeft bereikt. Zorgwekkend is ook dat bij kinderen het percentage kinderen met obesitas met 1%
gestegen is. (gegevens van de monitor 2016 worden in juni 2017 bekend gemaakt)
BMI in %
Volwassenen
Gezond gewicht
Overgewicht
Obesitas

Borne 2014

Borne 2012

Overijssel 2014

52
36
10

54
37
9

54
34
11

Borne 2014

Borne 2012

Overijssel 2014

91
7
3

91
8
2

88
9
3

Tabel: BMI in % volwassenen

BMI in %
4 tot 12 jarigen
Gezond gewicht
Overgewicht
Obesitas

Tabel: BMI in % 4 tot 12 jarigen

Borne Sport besteedt binnen het project Wij(k) Lekker Fit veel aandacht aan een gezonde leefstijl in
en rondom het onderwijs. Binnen het programma wordt er samengewerkt met het onderwijs,
huisartsen, fysiotherapeuten en voedingsdeskundigen om een bijdrage te kunnen leveren aan een
gezonde en actieve leefstijl. Het project “Samen Sportief Afvallen” in samenwerking met diverse
(gezondheids)partners heeft de afgelopen jaren succesvol gedraaid. Binnen dit project zijn alle
huisartsenpraktijken in Borne aangehaakt. Uit evaluatie is naar voren gekomen dat het project zeker
een vervolg moet krijgen en het project structureel moet worden aangeboden. Huisartsen hebben
aangegeven behoefte te hebben aan meer kennis over de mogelijkheden voor doorverwijzing naar
de juiste sportaanbieder. Samen met de beleidsterreinen jeugd en Wmo zal onderzocht moeten
worden welke mogelijkheden er zijn om te komen tot 1 gezamenlijk aanspreekpunt voor
huisartspraktijken, die de functie als schakel tussen huisarts, zorg en sportaanbieder kan vervullen.

4.2 Sociale leefstijl
Om gewenst gedrag in de sport te bereiken wordt bij
bestuurders, trainers, coaches, scheidrechters, ouders en
(jeugd) sporters ingezet op het belang en bewust worden van
gewenst gedrag. Normen en waarden binnen de samenleving
worden tijdens de sport vaak zichtbaar. Samen met
verenigingen, bonden en onderwijs wil Borne Sport zich hard
maken voor een veilig sport klimaat.
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Wens is dat verenigingsbestuurders o.a. aandacht schenken aan sportiviteit & respect. Van belang
daarbij is dat trainers / coaches hun kennis vergroten op het gebied van sociaal pedagogische
vaardigheden en leren om beter om te kunnen gaan met ongewenst gedrag. Borne Sport wil de
(sport)verenigingen een impuls geven om te komen tot een goed sociaal pedagogisch klimaat.

4.3 Participatie
In de nota “Iedereen doet mee” is het de ambitie dat alle inwoners van Borne zich kunnen
ontwikkelen en meedoen aan de samenleving. Helaas wordt hierbij nog te weinig de mogelijkheden
van sport benut. De aandacht ligt nu eenmaal -en niet onterecht- op hulpverlening.
Sportondersteuning activeert “aan de voorkant”, brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging,
verhoogt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen en biedt mogelijkheden tot vrijwilligerswerk.
Voor kwetsbare burgers is participatie en zelfredzaamheid geen vanzelfsprekende zaak. Sport biedt
kansen voor mensen die minder participeren in de samenleving. Denk aan ouderen die in een sociaal
isolement zitten, mensen met een beperking, maar ook aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en jonge schoolverlaters. Borne Sport zet zich in om in de voorliggende voorziening van
de WMO hierin iets te kunnen betekenen.
Op initiatief van de veldsportverenigingen is in 2016 het project “Borne Werkt” gestart om met
inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te gaan op het sportpark. Naast de
bestaande groepen, wordt er nu ook een aanbod ontwikkeld voor jongeren en statushouders.
Zorg dragen voor dag-invulling, meedoen in de maatschappij, integreren, mensen letterlijk en
figuurlijk weer in beweging krijgen. Een uurtje sport en een gezonde lunch zijn dan ook wekelijks deel
van het programma. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden van dagactiviteiten bij de vereniging
voor senioren, mantelzorgers en zorgvragers in een sportkantine die overdag toch leeg staat.
Hiervoor is een buurtsportcoach Participatie aangesteld.

4.4 Signaleren & doorverwijzen
De buurtsportcoaches zien wekelijks 1.800 kinderen in Borne tijdens de lessen in het
bewegingsonderwijs. Ook trainers en begeleiders van sportverenigingen zien vaak wekelijks een
groot deel van de Bornse inwoners. Samen zijn zij dus van groot belang als het gaat om “signaleren”.
Borne Sport zet in op een stukje bewustwording en kennisoverdracht op het gebied van signaleren
van achterstanden en het doorverwijzen naar de juiste personen en/of instanties.Met de
demografische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande vergrijzing, is er vanaf 2015 een
buurtsportcoach specifiek voor de doelgroep senioren aangesteld.
% kinderen
Bezit zwemdiploma

Borne 2014
85

Borne 2012
78

Overijssel
76

Tabel: Aantal kinderen in bezit van een zwemdiploma in %

In bovenstaande tabel is te zien dat het aantal kinderen in het bezit van een zwemdiploma met maar
liefst 7% is gestegen. Grotendeels is dit een ‘winst’ geboekt uit het signaleren en doorverwijzen van
de buurtsportcoaches in de lessen van het bewegingsonderwijs. In 2013 zijn 12 kinderen
doorverwezen naar het Jeugdsportfonds en hebben van hieruit hun zwemdiploma weten te behalen.
In 2015 hebben in totaal 52 gezinnen in Borne een beroep gedaan op het Jeugdsportfonds.

13

Bij het signaleren en doorverwijzen van achterstanden wordt aan de breedste zin van het woord
gedacht; overgewicht, motorische achterstand, armoede, beperkingen en/of sociaal emotioneel.
Belangrijk is dat begeleiders open staan voor de herkenning van signalen, maar nog belangrijker dat
zij weten wat zij met dit signaal moeten doen! Doorverwijzing naar de juiste personen en/of
instanties is essentieel, zodat de juiste ondersteuning kan worden ingezet.
In samenwerking met het jeugdbeleid van de gemeente is er een provinciale subsidie binnen gehaald
voor het project “Sport en Jeugdhulp scoren samen”. Binnen dit programma wordt gekeken hoe
sport en jeugd elkaar kunnen versterken in met de name de signalerende en doorverwijzende
functie. Een aantal kinderen die nu gebruik maken van de jeugdhulpverlening, worden nu begeleid
door een sportpedagoog op locatie bij de vereniging. Voor deze kinderen is het hierdoor mogelijk
een middag te sporten bij de reguliere sportvereniging en daardoor een dagdeel minder gebruik te
maken van zorg. Een mooi voorbeeld van sport-inclusief denken, waarbij sport kan worden ingezet
op de preventieve kant van de jeugdzorg.

5. Maatschappij
De maatschappij is aan het veranderen, landelijke en regionale ontwikkelingen richten zich op
“zelfredzaamheid” en “ inzetten op eigen kracht”. Borne Sport vestigt aandacht op de
maatschappelijke rol van de sportverenigingen, o.a. door het Actief Betrokken Club-project en het
creëren van een Veilig Sportklimaat. Ook hebben de buurtsportcoaches aandacht voor doelgroepen,
mensen met een beperking, mantelzorgers en zorgvragers, mensen met een langere afstand tot de
arbeidsmarkt en het groeiende aantal senioren. Sport kan gebruikt worden als middel om mensen in
beweging te krijgen, zelfredzaamheid te vergroten en te laten participeren in de samenleving.

5.1 Maatschappelijke rol van sport
Borne Sport heeft zich als doel gesteld om de maatschappelijke rol, welke verenigingen nu al deels
vervullen, zichtbaar te maken en te vergroten. Om sportverenigingen te ondersteunen in deze
ambitie, heeft de gemeente Borne zich aangesloten bij het provinciale project ‘ABC’, oftewel de
Actief Betrokken Club. Het doel is sportverenigingen te stimuleren en faciliteren om binnen hun
mogelijkheden en afgestemd op de lokale wensen en behoeften in het kader van de WMO, actief een
maatschappelijke rol te (gaan) vervullen, om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid in de wijken en dorpen. Dit project had een looptijd van oktober 2013 tot en met
december 2015. Vanaf 2016 heeft dit project een vervolg gekregen om de doelen te verankeren
binnen de verenigingsbesturen.

5.2 Sport & Onderwijs
De buurtsportcoaches leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Dit
wordt wekelijks gedaan o.a. door de lessen te verzorgen volgens een vakwerkplan. Daarnaast werken
een aantal groepsleerkrachten met de methode Bewegen Samen Regelen. Tijdens de lessen worden
ook signalen van achterstanden herkend, waarna doorverwijzing naar de juiste personen en/of
instanties plaats vindt. Dit kunnen achterstanden zijn op allerlei gebieden, waaronder motorische
achterstanden, overgewicht, armoede en sociaal emotionele problematiek. Ook is er oog voor
talentenherkenning om kinderen die getalenteerd zijn of uitblinken te ondersteunen en bij de juiste
sport te laten aansluiten.
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In het programma aanbod van de buurtsportcoaches is opgenomen dat leerlingen kennis kunnen
maken met diverse sporten door middel van schoolsporttoernooien, sportclinics, sport & spel in de
wijk en vakantieactiviteiten, in samenwerking met sportaanbieders. Ook
voor jongeren van 13-15 jaar is er nu een sportaanbod ontwikkeld in de
vakanties, zodat er een doorgaande lijn is vanaf het basisonderwijs.
Doelstelling daarbij is dat alle jeugd opgroeit met sport & bewegen,
waardoor hopelijk uitval op latere leeftijd voorkomen kan worden.
Borne Sport stimuleert tevens de bewustwording van een gezonde leefstijl om het percentage
kinderen met overgewicht te verminderen of minstens niet verder te laten toenemen. Trots kan
hierbij vermeld worden dat in maart 2015 het eerste “Gezonde school vignet” in Borne is uitgereikt.
De buurtsportcoaches hebben in samenwerking met het onderwijs ook aandacht voor een sociale
leefstijl, waarbij sport wordt gebruikt als middel om normen en waarden, fair play, pesten, respect en
weerbaarheid onder de aandacht te brengen.
Het is en blijft van belang om verbindingen te leggen tussen het onderwijs, aanbieders van sport,
kinderopvang, welzijnsinstellingen en wijkorganisaties om te komen tot een breed aanbod van sport,
sociale leefstijl en zorg.

5.3 Sport & wijken
Wijken vormen een belangrijke samenhang als er gesproken wordt over de maatschappij. Binnen
wijken zijn bepaalde sport- en wijkverenigingen actief, maar ook faciliteiten als het onderwijs en een
kinderopvang zijn vertegenwoordigd. Door middel van sportactiviteiten kunnen deze partijen met
elkaar verbonden worden. Tevens bevordert sport de sociale cohesie en leefbaarheid in wijken.
Vanuit Borne Sport wordt de aandacht gevestigd op het verbinden van de (maatschappelijke)
partners in de wijk door middel van sportactiviteiten. Een mooi voorbeeld hiervan is de Veilig en
Fitbeurs voor senioren in de wijk Stroom Esch.

5.4 Sport & Kinderopvang
De kinderopvang is een belangrijke vindplaats waar de doelgroep peuters en kleuters bereikt kunnen
worden. Sport zal worden ingezet als een impuls om ouders van jonge kinderen te interesseren en
vroegtijdig te stimuleren om te kiezen voor een sportieve en gezonde leefstijl, in samenwerking met
de kinderopvang. Tevens ondersteunt Borne Sport de pedagogisch medewerkers in het aanbieden
van een beweegaanbod voor de 0-3 jarigen (Nijntje Beweeg) en leveren een bijdrage aan de
bewustwording van een gezonde leefstijl. Door de positieve ontwikkeling bij de kinderopvang, is er
een vervolgaanbod ontwikkeld in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, waardoor er nu sprake
is van een doorgaande motorische leerlijn van 0 t/m 12 jaar.

5.5 Sport & Rheine
Borne Sport is de samenwerking aangegaan met het Partnercomité Borne Rheine, waarbij een
regelmatige uitwisseling van sportende burgers tussen de partnersteden Borne en Rheine zal plaats
vinden. Bij de Euregio is inmiddels een subsidie verstrekt voor het project Borne Sport Rheine,
waarbij de nadruk ligt op het structureel verankeren van een samenwerkingsverband door het
inzetten van professionals van Borne Sport en TV Mesum Rheine.
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6. Buurtsportcoaches
In de vorige hoofdstukken is al veel gesproken over het programma van Borne Sport dat wordt
uitgevoerd door de buurtsportcoaches. De inzet van de buurtsportcoaches draagt ertoe bij dat de
ambities van de sportvisie worden uitgedragen en doelstellingen t.a.v. Sport, Wmo, gezondheid,
leefbaarheid, jeugd en participatie ten uitvoer worden gebracht. De kracht van de buurtsportcoaches
zit in hun kwaliteit & professionaliteit en het leggen van verbindingen.

6.1 De brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches
De gemeente Borne heeft zich vanaf 2002 ingezet om sport en bewegen te stimuleren. Hiervoor is
gebruik gemaakt van de diverse rijksregelingen: BSI (Breedtesport Impuls, augustus 2002 – augustus
2006), BOS (Buurt Onderwijs Sport impuls januari 2007 – juli 2011), Impuls regeling Brede School,
Sport en Cultuur (combinatiefunctionarissen) (dec. 2009 - augustus 2013).
Vanaf december 2009 zijn er in Borne al combinatiefunctionarissen actief op het gebied van sport,
onderwijs en cultuur, die nu hun taken hebben bijgesteld als buurtsportcoaches.
De buurtsportcoaches zetten zich in om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt,
sportverenigingen te versterken en verbindingen te leggen tussen sport, bewegen en andere
sectoren zoals het onderwijs, welzijn, de kinderopvang, de zorg en het bedrijfsleven.
Borne heeft in haar ambities Mijn Borne 2030 als speerpunten in het beleid uitgesproken:
noaberschap, vrijwilligerswerk en de ondersteuning van de kwetsbare inwoners. Daarnaast dienen er
voor kinderen, jongeren en ouderen activiteiten en ontmoetingsplaatsen te zijn. Borne Sport wil zich
ontwikkelen als een netwerksamenleving met actoren op allerlei gebieden. Door de inzet van de
buurtsportcoaches zal hier zeker een bijdrage aan geleverd gaan worden.

6.2 Doelstellingen impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches
De doelstellingen komen overeen met de landelijke doelstellingen en worden uitgevoerd op lokaal
niveau in Borne en bestaan uit:
• Het verbinden en stimuleren van de samenwerking tussen het
onderwijs, sportaanbieders, kinderopvang, welzijnsinstellingen,
zorgaanbieders en wijkorganisaties
• Sport-inclusief denken, waarbij sport steeds meer een bijdrage kan
gaan leveren in de preventieve kant voor de WMO, Jeugdzorg en Gezondheid.
• Inzetten van een buurtsportcoach Senioren en buurtsportcoach Participatie
• Het signaleren van allerlei achterstanden en doorverwijzing op allerlei gebieden, waaronder
motorische achterstanden, overgewicht, armoede en sociaal emotionele problematiek
• Het uitvoeren van een aanbod op het onderwijs in samenwerking met de partners, met de
pijlers: bewegingsonderwijs, onderwijs & zorg (fittesten / motorische screening / MRT),
schoolsporttoernooien & sportclinics, gezonde leefstijl en sociale veiligheid.
• Het versterken en ondersteunen van de Bornse sportverenigingen op zowel bestuurlijk gebied als
het technisch kader van de vereniging, het zichtbaar maken van de maatschappelijke
verantwoordelijkheden en zorg dragen voor een Veilig Sportklimaat
• Het vergroten van de leefbaarheid en de sociale cohesie in buurten en wijken door middel van
samenwerking en organisatie van diverse activiteiten
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6.3 Samenwerkingsovereenkomsten
Het deelnemen aan de brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches van het ministerie van
VWS voor de inzet van de buurtsportcoaches voor de periode 2012-2017 is mogelijk door de
jaarlijkse financiering van € 230.000, - te dekken door een bijdrage van:
• VWS
€ 92.000, • Bijdrage partners
€ 85.500,• Gemeente Borne
€ 60.000,- vanuit bestaande middelen.
In totaal is er een inzet van 4,6 fte buurtsportcoaches mogelijk.
De partners die een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan tot medio 2017 zijn:
• Gemeente Borne (diverse beleidsterreinen)
• Kinderopvang
• Provincie Overijssel
• Bornse Cultuureducatie Commissie
• Schoolbesturen
• Woonbeheer Borne / Welbions
• Sportverenigingen / BLOS

6.4 Evaluatie
Over de periode van 2009 t/m 2012 is een evaluatie geschreven over de combinatiefuncties en over
schooljaar 2013/2014 een tussenrapportage over de buurtsportcoaches. In juli 2016 is het onderzoek
naar de effecten en de inzet van de functionarissen en buurtsportcoaches in de gemeente Borne
afgerond. Uit de evaluaties is de meerwaarde van de buurtsportcoaches naar voren gekomen. Vooral
de spin in het web, het leggen van verbindingen, de coördinerende rol van de buurtsportcoaches en
de toegankelijkheid en inzet worden zeer op prijs gesteld. Ook in het signaleren van achterstanden
en het doorverwijzen is een enorme winst behaald. Sportverenigingen hebben op allerlei wijze
ondersteuning ontvangen en zijn hierdoor sterker geworden. Ook in de wijken zijn ze samen met de
inwoners actief en is de samenwerking bevorderd. De grootste slag hebben de buurtsportcoaches
gemaakt voor het onderwijs. Alle scholen zien zeer duidelijk de meerwaarde en de kwaliteit die de
buurtsportcoaches leveren aan het onderwijs.
Kortom: de meerwaarde en de inzet van de buurtsportcoaches is inmiddels aangetoond.
Het lokale succes van de inzet van de buurtsportcoaches is mogelijk door de bijdrage van VWS, maar
zeker ook door de partners en de middelen vanuit de diverse beleidsterreinen zoals jeugd,
gezondheid, cultuur, armoede en sport.
Het ministerie heeft aangegeven dat de regeling vanaf 2018 structureel is en de bijdrage van VWS
gecontinueerd zal worden. Gezien de ontwikkelingen binnen het sociale domein en de preventieve
werking die sport hieraan bijdraagt, is het wenselijk dat de bijdragen vanuit diverse beleidsterreinen
te continueren.

17

7. Sportnetwerk
De afdeling Welzijn & Educatie werkt met vele externe (maatschappelijke) partners samen.

7.1 (Maatschappelijke)partners
Hieronder een overzicht van de (maatschappelijke) partners binnen het sportnetwerk, zowel
verenigingen, commerciële aanbieders en vanuit de publieke private sector:
- Sportaanbieders
- Tandartsen
- Basisonderwijs
- Fysiotherapeuten
- Kinderopvang
- Voedingsdeskundigen
- Culturele aanbieders
- GGD
- Wijkverenigingen
- TMZ
- Welzijnsinstellingen
- COA / AZC
- Huisartsen
- Lokale ondernemers
Zoals al eerder is aangegeven kan sport ingezet worden als middel om allerlei (maatschappelijke)
wensen en behoeften te vervullen. Hierdoor is ook een groot netwerk ontstaan met
samenwerkingspartners, waarbij de sport de verbindende factor vervult tussen de diverse partijen.
Voor de aankomende jaren is het van belang dat er wordt ingezet op het vergroten van dit netwerk,
verstevigen en met name verankeren.

7.2 Afdeling Inwoners, productgroep Welzijn & Educatie
Ook binnen de gemeente Borne is er sprake van een integrale benadering tussen sport en de
verschillende beleidsterreinen op de afdeling Welzijn & Educatie, zoals Gezondheid, Jeugd,
Onderwijs, Cultuur, Mantelzorg en WMO. De huidige ontwikkelingen binnen het sociale domein
bieden tevens de mogelijkheid om als sport een verbindende rol te kunnen vervullen. Sport brengt
mensen letterlijk en figuurlijk in beweging, verhoogt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen en biedt
mogelijkheden tot vrijwilligerswerk. De komende jaren wil Borne Sport een belangrijke rol spelen in
de preventieve sfeer en als rode draad een verbindende factor zijn ter ondersteuning van de diverse
beleidsterreinen.

8. Ter afsluiting
Zoals te lezen is, ligt er een grote uitdaging voor de komende jaren op het gebied van sport en
bewegen. Sport ontwikkelt zich meer en meer als middel om doelen binnen het sociale domein te
behalen. Op basis van dit gegeven zet Borne Sport de komende periode in op behouden van het
sterke sportnetwerk dat in Borne bestaat, zowel onder verenigingen, vrijwillig kader en het werk en
de resultaten van buurtsportcoaches. De komende periode wordt gekenmerkt door:
Het verhogen van de sport- en beweegdeelname van de inwoners van Borne en daarmee een
bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl en participatie in de samenleving
Sport-inclusief denken waarbij sport steeds meer een bijdrage kan gaan leveren in de
preventieve kant voor de WMO, Jeugdzorg en Gezondheid.
De ontwikkeling van het sportbedrijf
Strategisch project ‘t Wooldrik
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Borne Sport wil zich inzetten voor het behalen van de doelstellingen uit deze sportnota door het
behouden van de herkenbare punten die Borne Sport zo sterk maken: korte lijnen, enthousiast en
betrokken, stimulerend en ondersteunend, initiatief nemend, verbindend, kansen zien in
maatschappelijk ontwikkelingen en betaalbare en goede sportvoorzieningen.

8.1 Bijlagen
De volgende bijlage / stukken worden meegestuurd:
Factsheet “Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Borne “, juli 2016
Factsheet “Verenigingsmonitor Overijssel 2016”

8.2 Bronvermelding
De volgende stukken en sites zijn gebruikt bij het schrijven van deze Sportnota:
“MijnBorne2030”, kaderbegroting 2012-2015, gemeente Borne
“Fit en Gezond in Overijssel”, voorjaar 2010, SportService Overijssel
“Fit en Gezond in Overijssel”, voorjaar 2012, Sportservice Overijssel
“Jeugdsportmonitor”, najaar 2010, Sportservice Overijssel
“Jeugdsportmonitor”, najaar 2012, Sportservice Overijssel
“Jeugdsportmonitor”, najaar 2014, Sportservice Overijssel
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