Gespecialiseerd in:
Als het gaat om superieur tennisbanen
Tennisbouw werkt met moderne bouwmethoden, duurzame materialen, research
en alle banen worden gekeurd door de ISA Sport.
Als het gaat om de prijs
Door een scherpe inkoop van kwaliteitsproducten, een strakke planning en een
concurrende calculatie is het de moeite waar om even met ons contact op te nemen
voor een offerte.
Als het gaat om de zekerheid
Een investering in een Tennisbouw-baan is een verantwoorde beslissing. Reeds vele
Gemeenten, Verenigingen en Particulieren gingen u voor.
Als het gaat om inrichtingsmaterialen
Wij hebben alle inrichtingsmaterialen op alle sportgebieden, Tennisbouw
is UNIEK in het leveren en PLAATSEN van alle inrichtingsmaterialen voor uw sportpark.
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De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan! Maart 2010 is de start van een nieuwe college-
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periode en een nieuwe beleidsperiode. Het zullen geen gemakkelijke jaren worden. De bezuini-
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gingen van het rijk en de korting op het Gemeentefonds vergen onvermijdelijk ombuigingen op
lokaal niveau. Te verwachten valt dat in 2011 en 2012 grote investeringen vooruit worden geschoven,
ambtenaren moeten worden ontslagen, subsidies worden afgeroomd of opgeheven en belastingen
moeten worden verhoogd. In deze malaise strijdt sport om een meer vooraanstaande plaats in het

Als het gaat om service
Ondanks het gebruik van hoogwaardige materialen heeft een tennisbaan regelmatig
onderhoud nodig. Het service team van Tennisbouw komt desgewenst met speciale
apparatuur langs om dit voor u te verzorgen, of u te adviseren.
Tennisbouw Nederland B.V.
Elsendorpseweg 92 5424 SB Elsendorp
Tel.: 0492-359111 Fax: 0492-359107

Verkiezingen 2010:
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gemeentelijk beleid. Kan sport de hoop in bange dagen zijn, zoals wel wordt beweerd?

>

Wil sport ook de komende jaren een rol van betekenis

wijs, sportverenigingen en de toegankelijkheid van

spelen dan moet het op lokaal niveau worden in-

sport voor iedereen. NOC*NSF benadrukt daarnaast

gebed in de verkiezingsprogramma’s en een thema

het belang van topsport en gooit het ‘Olympisch Vuur’

worden in de komende collegeonderhandelingen.

in de strijd als ‘vliegwiel voor lokale vernieuwing’.

Scherpe prijzen

Met zware tijden in het vooruitzicht is het zaak om nu

VSG heeft gezondheid als één van de bouwstenen

Snel te leveren

alvast breed draagvlak voor sport te creëren en het

opgenomen en legt meer nadruk op het accommo-

Goede Service

zichtbare rendement van sport te laten doorklinken.

datiebeleid.

Het concept van
Tennisbouw is:
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En daaraan wordt op veel plaatsen al gewerkt.
Accommodatiebeleid is van oudsher de belangrijkste
Een flink aantal gemeenten heeft de sport al omarmd.

taak voor gemeenten en ook in de komende jaren

Tijdens de recente verkiezing van ‘Sportgemeente

zal het accommodatiebeleid het leeuwendeel van de

van het Jaar 2009’ streden 34 gemeenten om de felbe-

sportbegroting vormen. Maar de inzet zal moeten

geerde titel. Bij deze gemeenten bleek sport stevig

zijn om ook de andere sportspeerpunten of bouw-

verankerd te zijn in het beleid. Van de ingediende

stenen in de verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk

thema-essays over de sportvereniging in de eigen

het collegeakkoord te krijgen. Daarbij wordt u in

gemeente spatte de bevlogenheid en passie voor

de rug gesteund door sportonderzoekers die de

sport af. Verenigingen werden nadrukkelijk betrok-

waarde van sport aantonen. De Policy Research

ken bij het sportbeleid en vol trots werd gesproken

Corporation becijferde in 2008 in het rapport ‘De

over de positieve bijdrage die sport levert aan het

economische betekenis van sport in Nederland’

dagelijks leven in deze gemeenten. Sport krijgt in

dat tegenover netto overheidsuitgaven van € 1,8

deze gemeenten prioriteit en heeft haar plaats ver-

miljard per jaar, een jaarlijkse terugvloei (direct en

worven binnen het gemeentelijke beleidsveld.

indirect) staat van de totale sportsector naar de
overheid van €1,9 miljard. Sport levert dus wat op.

adviseurs en managers voor sport, welzijn en onderwijs

conVisie adviseert over huisvesting, beleid, beheer en exploitatie van maatschappelijke voorzieningen. Tevens is conVisie actief in bouw-, project- en interimmanagement.
Onze adviseurs en managers werken vanuit een onafhankelijke positie met een heldere visie naar concrete en direct toepasbare adviezen.

advies & management

We hebben hier wel te maken met een voorhoede

En dan is nog niet eens gekeken naar de maat-

van ‘sportgemeenten’ met een hoge investering in

schappelijke baten van de sport, zoals daling van

sport per inwoner. Een voorhoede die een prachtig

zorgkosten, productiviteitswinst en besparing van

voorbeeld vormt voor anderen die ook met sport

uitgaven aan sociale cohesie. Voldoende argumen-

aan de slag willen. Gemeenten kunnen hiervoor ook

ten om juist in tijden van crisis te investeren in

gebruikmaken van de handreikingen van NOC*NSF

sport. Ik zou zeggen: start nu de lobby voor meer

en VSG. Vijf sportieve speerpunten moeten er volgens

sport in het collegeakkoord!

NOC*NSF toe bijdragen dat sport als ‘maatschappelijke goud’, een goedgevulde paragraaf in de verkie-

Remco Hoekman is onderzoeker bij het W.J.H. Mulier

zingsprogramma’s krijgt. VSG rept over ‘zes krachtige

Instituut, in deze vaste column brengt hij sportonderzoek

en solide bouwstenen’ voor het verkiezingspro-

en sportbeleid samen. r.hoekman@mulierinstituut.nl.

gramma. De kern van de handreikingen van NOC*NSF
en VSG vormen accommodatiebeleid, sport en onder-
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