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Eendracht
Eendracht is een woord dat je binnen de sport in menig clublied of clubnaam tegenkomt.
Je hebt elkaar nodig om wat te bereiken, samen ben je sterker. Dit besef van elkaar nodig hebben
is ook gewenst bij het registreren van accommodatiegegevens in Nederland. In deze column
aandacht voor de versnippering van accommodatiegegevens in Nederland, terwijl de ons omringende landen laten zien hoe krachtenbundeling tot unieke beleidsinformatie leidt.
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lingen zijn gevestigd, iets waar we in Nederland nog

rondom de ruimtebehoefte en investeringsbehoefte

gedetailleerde informatie over het accommodatie-

altijd geen zicht op weten te krijgen.
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Daarnaast biedt de database beleidsturende infor-

veel leren van andere Europese landen. Maar het vraagt
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heeft de database bijgedragen aan een beter inzicht

heeft ontplooid om een landelijke database op te

in de sportfaciliteiten in de achterstandswijken in

De publicaties waar in deze column naar wordt

zetten en deze met hulp van gemeenten en andere
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wel een groter deel van de sportvoorzieningen ge-

en België zijn enkele voorbeelden van Europese landen
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Ter illustratie van de kracht van een dergelijke database nemen we Frankrijk als voorbeeld, waar met
behulp van een eenmalige financiering van 7 miljoen,
vooral uit lottogelden, een database is opgebouwd.
Het up to date houden van deze database, die in 2004
al op initiatief van het ministerie werd gelanceerd,
gebeurt door middel van (wijzigings)formulieren die
door eigenaren van sportvoorzieningen moeten worden ingevuld. De eigenaren zijn bij wet verplicht om
de sportfaciliteiten te melden bij het ministerie.
Deze unieke database bevat meer dan 30 miljoen gegevens, 260.000 sportfaciliteiten, 60.000 sportieve
gebieden en 167 verschillende typen voorzieningen.
In de database zijn, zowel publieke als private, vrij toegankelijke voorzieningen opgenomen. Waaronder ook
sportvoorzieningen die binnen of bij onderwijsinstel-

OWNERSHIP AND MANAGEMENT OF SPORT FACILITIES IN FRANCE
ENTITY

OWNER

MANAGER

MunicipAliTY

76,5%

67,8%

privATE cOMMErciAl EsTABlishMEnT

6,8%

7,6%

grOup Of MunicipAliTiEs

3,3%

3,4%

cOMMuniTY grOup

3,1%

10,9%

nOn-cOMMErciAl privATE

2,2%

0,9%

dEpArTMEnT

2,1%

1,1%

sTATE

1,8%

1,2%

rEgiOn

1,8%

0,9%

privATE TEAching EsTABlishMEnT

1,3%

2,0%

puBlic EsTABlishMEnT

0,7%

2,4%

OThEr

0,2%

0,2%

Bron: National Inventory of Sports Facilities, Sport Areas and Sites, 2007 (voor meer info zie: www.res.jeunesse-sports.gouv.fr)
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