Column remco hoekman

Maatschappelijke
sportverenigingen
De sportvereniging is een gewilde partner in (gemeentelijk) beleid. In 1965 werd door het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk al structureel aandacht geschonken aan sportverenigingen, omdat sport gezien werd als een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Sport droeg bij aan de volksopvoeding en juist daarom werden sportaccommodaties gebouwd
voor verenigingen. De sportverenigingen in de jaren zestig waren zich echter niet bewust van de opvoedkundige rol en hun maatschappelijke bijdrage. Zij waren er voor de sport. >
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