v s g  b e r i c h t e n
Bijdr age aanges lo tenen 2 0 0 9

soort aangeslotenen 		

tarief

5 en 6 maart  

€

473,00

25 maart  	Nationale Kennisdag Sportaccommodaties

Gemeenten met 10.000 - 20.000 inwoners

€

675,00

1 april  	Nationale Kennisdag Zwembaden

Gemeenten met 20.000 - 50.000 inwoners

€ 1.254,00

14 en 15 mei   

Expertmeeting

Gemeenten met 50.000 - 100.000 inwoners

€ 2.280,00

17 en 18 juni  

VSG-Congres in Den Haag

Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, alsmede

€ 4.107,00

23 juni

Terugkomdag Zwemvaardigheid

voor publiekrechtelijke lichamen (niet gemeenten)
€

5 en 6 november

Expertmeeting

Bedrijfsleden en overige instanties

€ 4.107,00

11 en 12 november  

nationaal zwembadcongres

Abonnement extra stukken

€

166,00

10 december   	Nationale Kennisdag Combinatiefuncties

Particuliere zwembaden (inw. < 20.000)

€

473,00

Particuliere zwembaden (inw. 20.000 - 50.000)

€

942,00

Particuliere zwembaden (inw. > 50.000)

€ 1.884,00

Provinciale sportraden

€ 2.099,00

315,00

Binnenland

€ 65,00

Buitenland

€ 72,50

Los nummer

€ 13,00

bezoekers. Al deze inspanningen leveren kennelijk

nemen aan het dagprogramma en als afsluiting

wat op. Wat het oplevert en of deze opbrengsten

’s avonds na het diner verder luisteren naar interes-

ook ten goede komen aan de sport, vormen kern-

sante presentaties. Pas op de dag zelf stelt u uw eigen

Woensdag 17 juni en donderdag 18 juni vindt het

vraagstukken die tijdens de expertmeeting op 5 en

gevarieerde programma samen. U heeft ruime keuze

60-jarig Jubileumcongres van de Vereniging van

6 maart worden behandeld. De tweedaagse bijeen-

uit 25 verschillende onderwerpen uit de categorieën:

Sport en Gemeenten plaats in Den Haag.

komst vindt plaats in het Bilderberg Europa Hotel

>	Eigendom en exploitatie.

Onder het motto ‘Verbreed je sportieve horizon in

Scheveningen in Den Haag.

>	Realisatie en herontwikkeling.

Den Haag’ werpt het congres een blik op de toe-

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op

>	Planning en (openbare) ruimte.

komstige ontwikkelingen in de sport. Met in het

de website www.sportengemeenten.nl. Op deze web-

>	Financiën en regelgeving.

programma onder andere aandacht voor de rol van

site vindt u ook meer informatie over het programma.

>	Duurzaamheid en innovaties.
Het definitieve programma én een inschrijfformulier

de sportbonden en het Olympisch Plan. Den Haag

Certificaat van deelname
Expertmeeting

alvast in uw agenda!
Om de exclusiviteit en kwaliteit van onze expert-

een actief citymarketing beleid of heeft plannen

vindt u op www.sportengemeenten.nl.

Nationale Kennisdag
Zwembaden 1 april

2020; NOC*NSF 2005). Deze ruimtebehoefte komt deels voort uit een huidig ruimtetekort,

2028 wordt gestreefd naar een sportdeelname van 80%. Maar is het voor gemeenten wel mogelijk
om ruimte te bieden aan deze sporters?

>

Een gemeente heeft verschillende soorten sportruimte

Behalve meervoudig gebruik en multifunctionaliteit is

te vergeven. Of eigenlijk sport en beweegruimte. Op de

vooral een betere planning van de sportieve ruimte een

eerste plaats sportvelden en sporthallen. Officiële ac-

noodzakelijke voorwaarde voor verbetering. Gemeen-

commodaties die door verenigingen intensief worden

ten doen er goed aan inzicht te verwerven in de toe-

gebruikt voor hun activiteiten. Maar niet minder be-

komstige ruimtevraag voor sport. Het bouwen van

langrijk is tegenwoordig de openbare ruimte. Tenslotte

sporthallen en het aanleggen van velden gaat niet van

sporten steeds meer burgers in de openbare ruimte.

de ene op de andere dag. De planvorming moet daarom

Ondanks de toename van het aantal ongeorganiseerde

voorafgaan aan de vraag. Vanuit dat oogpunt is het dan

sporters blijft ook NOC*NSF stijgende ledenaantallen

ook bedroevend om te constateren hoe weinig reke-

presenteren. Haar eigen groeidoelstellingen blijken

ning gehouden wordt met de sportbehoefte bij het op-

echter nog wel te hoog gegrepen. Dit is mogelijk deels

stellen van nieuwbouwprojecten.

het gevolg van wachtlijsten bij verenigingen. Uit de Ver-

Sport heeft in verschillende beleidsterreinen een

enigingsmonitor 2007 blijkt dat 12% van de verenigin-

plek weten te veroveren. Maar binnen de afdeling

gen een wachtlijst kent. In de meeste gevallen is de

Ruimtelijke Ordening heeft sport nog altijd weinig

wachtlijst het gevolg van een ruimtetekort. Op zich

aandacht. Willen we sport inzetten als een middel

geen verrassend resultaat, als we weten dat het aantal

voor een betere maatschappij en een sportdeelname

sportaccommodaties in Nederland is afgenomen.

van 80% realiseren, dan moet dat veranderen. Alleen

Deels is de afname van sportaccommodaties te verkla-

beter gebruik maken van de huidige ruimte is niet

ren door de ontwikkeling van kunstgras, waardoor vel-

sporthallen. In een aantal gevallen is door beter gebruik

voldoende. Sport moet de harten van Ruimtelijke Or-

Op woensdag 1 april 2009 organiseert Vereniging

den intensiever gebruikt kunnen worden. Anderzijds

van de huidige ruimte winst te boeken. Een voorbeeld

dening veroveren!

ficaat van deelname op naam. Deelnemers krijgen

Sport en Gemeenten de 3e Nationale Kennisdag Zwem-

spelen schaalvergroting van accommodaties en fusies

hiervan is het verlengen van speeldagen door het aan-

dit certificaat direct na afloop overhandigd.

baden. Tijdens de Kennisdag passeert een scala aan

van verenigingen een rol. Dit leidt in de meeste gevallen

brengen van verlichting of het verspreiden van de wed-

onderwerpen rond het centrale thema ‘Bedrijfs-

tot een efficiënter accommodatiegebruik. Waardoor

strijden over meer dan één speeldag. Competitiewed-

voering, een must voor het zwembad?’ de revue.

simpelweg minder ruimte nodig is. In een tijd waarin

strijden op zondag of op doordeweekse avonden

Elke zwembadmanager en zwembadmedewerker

het aantal sporters toeneemt, kan niettemin ruimtege-

binnen het seniorenvoetbal, kan veel ruimtewinst ople-

worstelt met de bedrijfsvoering, zowel op commer-

brek optreden. Zeker waar van verenigingen wordt ver-

veren.

meetings te benadrukken, ontvangen deelnemers
van elke VSG-expertmeeting vanaf dit jaar een Certi-

Sport als middel voor citymarketing. Citymarketing is ‘hot’. Een groeiende groep gemeenten voert

extra ruimte voor accommodatiegebonden sport is niettemin groot (9.000 hectare tot

Ab onnements prijzen SportLoka a l 2009

een ‘Vroege Vogelprogramma’, daarna kunt u deel-

‘Scoren met
sportevenementen’
Wat levert het op?

strijd om deze ruimte neemt de sport geen vooraanstaande plaats in. De benodigde

maar ook uit de verwachte toename in sportdeelname. In het kader van het Olympisch Plan

aantrekken en binden van inwoners, bedrijven, en

van strand en zee. Wees erbij en noteer 17 en 18 juni

Nederland is een land met een hoge bevolkingsdichtheid. Haar ruimte is schaars. In de

8, 9 en 10 september   Demo-Dagen

Recreatieschappen, gevormd door gemeenten

is gaststad en biedt het Jubileumcongres een decor

Geef sport de ruimte!

Expertmeeting Sportevenementen

Gemeenten tot 10.000 inwoners

VSG-congres 2009:
Verbreed je sportieve
horizon in Den Haag

Column remco hoekman

Overzicht congressen en bijeen komsten
Vereniging Sport en Gemeenten 2009

Nationale Kennisdag
Sportaccommodaties 2009

in voorbereiding om dit taakveld vorm te gaan
geven. Sport en in het bijzonder sportevenementen

Op donderdag 25 maart 2009 organiseert Vereniging

cieel, technisch en uitvoerend gebied. De verschil-

wacht dat ze een brede functie hebben en maatschap-

zijn daarbij een uitstekend middel. Sport bezit

Sport en Gemeenten haar jaarlijkse Nationale

lende onderwerpen komen in zes presentatierondes

pelijk betrokken zijn, is dat problematisch.

immers unieke eigenschappen waar veel organisa-

Kennisdag Sportaccommodaties in het Hotel en

aan bod, presentaties die allemaal verzorgd worden

ties zich graag mee afficheren.

Congrescentrum Papendal in Arnhem.

door collega’s en adviseurs uit de zwembadbranche.

Niet alleen topsportevenementen maar ook breedte-

Van 08.00 tot 20.00 uur kunt u kennismaken met

sportevenementen worden momenteel steeds vaker

Ook andere potentiële ruimte blijft onderbenut, zoals

Remco Hoekman is onderzoeker bij het W.J.H. Mulier Instituut,
een centrum voor sociaal wetenschappelijk sportonderzoek.
Hij is onder andere betrokken bij landelijke en gemeentelijke
sportdeelname onderzoeken, Richtlijn Sportdeelname Onderzoek, Topsportklimaatmetingen en onderzoeken naar de
ruimte voor sport. In het verleden is hij werkzaam geweest
voor gemeente Eindhoven. In deze vaste column brengt Rem-

schoolpleinen. Het openstellen van schoolpleinen voor

co Hoekman het sportonderzoek en sportbeleid samen. Op

NOC*NSF gaf in 2005 al aan dat in 2020 landelijk meer

beweegactiviteiten en het creëren van voldoende veili-

basis van diverse onderzoeksgegevens probeert hij beleids-

De Kennisdag vindt plaats in Hotel en Congres-

ruimte nodig is voor de sport. Vooral golfbanen en ma-

ge beweegruimte in de vorm van speelterreinen (bij-

ambtenaren en sportbestuurders nieuwe ideeën en impulsen

vernieuwende concepten, ideeën opdoen en u bij

centrum Papendal in Arnhem. Meer informatie over

neges vragen om meer ruimte. Uit verschillende lokale

voorbeeld skatevoorziening, basketbalplein, Cruijff

te geven voor visieontwikkeling en beleid.

voor city- en regiomarketing ingezet. Ieder jaar steken

laten praten over diverse actuele accommodatie-

het programma en het inschrijfformulier is te vinden

ruimte-onderzoeken is gebleken dat vooral behoefte is

Court of Krajicek Playground), fietsroutes en wandelpa-

gemeenten en regio’s veel energie en budget in het

thema’s. Als vroege vogel kunt u vroeg starten met

op www.sportengemeenten.nl.

aan hockeyvelden, maar ook aan voetbalvelden en

den zijn van belang voor de sporter van de toekomst.
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Contactgegevens: r.hoekman@mulierinstituut.nl.
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