Verslaglegging Sportief Verbinden
WK Beachvolleybal - 26 juni t/m 5 juli 2015
Verslag bijeenkomsten 29 juni APELDOORN
Tijdens de WK Beachvolleybal organiseerden het ministerie van VWS, G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
Eindhoven), VSG, NBTC, Sport & Zaken, NISB en NOC*NSF verschillende bijeenkomsten.
De onderwerpen en vraagstukken die daar werden besproken willen we niet alleen met de deelnemers van de eigen bijeenkomst
delen, maar ook met andere doelgroepen voor wie de inhoud interessant kan zijn. Daarom heeft NISB de verslagen van
verschillende bijeenkomsten gebundeld en ook de verbinding gelegd tussen de afzonderlijke bijeenkomsten en interessante links
naar theorie, beleid en praktijk.
In deze nieuwsbrief vind je de verslagen van de bijeenkomsten voor Jong Oranje en VSG-Young Professionals Network gehouden
in Apeldoorn op 29 juni 2015.

Sportief verbinden van Jong Oranje en VSG-YPN
Door: Frank van Barneveld/Rick Brounen
Na een gezamenlijke ontvangst zijn wij
uiteengegaan in twee groepen en heeft de
achterban vanuit Jong Oranje samen met Joop
Scherpenzeel (Hospitality Consultants)
gesproken over de kansen, dilemma’s en
uitdagingen in de samenwerking van sportbonden
met gemeenten en het bedrijfsleven. Joop heeft
een en ander geduid binnen de context waarin
gemeenten en bedrijven werken.
Datzelfde deed Richard Kaper (NOC*NSF) met
de achterban van VSG-YPN, gemeenten en
bedrijfsleven, vanuit het perspectief van de
sportbonden.
Daarna zijn de groepen gemengd en hebben zij
gesproken over de volgende drie thema’s:
Beheer en multifunctioneel gebruik van
sportaccommodaties
Het beheer en de exploitatie van
sportaccommodaties wordt steeds vaker
overgedragen aan sportverenigingen. Door de
verschillen tussen gemeenten is het voor
sportbonden lastig om verenigingen hier
eenduidig in te adviseren en begeleiden. Er wordt
maatwerk gevraagd en dit betekent een
samenwerking tussen gemeente, sportbond(en)
en sportvereniging. Hoe kan deze samenwerking
foto
het beste vorm krijgen?
Wat zijn de kaders die
nodig zijn voor een sportvereniging om in
zelfwerkzaamheid een sportaccommodatie te
beheren en exploiteren? Hebben sportbonden of
gemeenten bruikbare praktijkvoorbeelden?
Gespreksleider: Joop Scherpenzeel

Dagvoorzitter Joelle Staps, directeur Nevobo,
in de raadszaal van de gemeente Apeldoorn

Het binden en boeien van (on)georganiseerde
sporters
Veel sporters zijn niet actief in
verenigingsverband. Zij sporten individueel, of ze
vormen een whatsappgroepje waarmee ze
afspreken wanneer ze gaan hardlopen of
wielrennen, of aan welke les in de sportschool ze
deze week deelnemen. Als we kijken naar de
sportparticipatiedoelstellingen van NOC*NSF,
sportbonden en gemeenten dan zijn deze
sporters hartstikke belangrijk. Anderzijds blijkt uit
onderzoek dat mensen langer blijven sporten als
ze lid zijn van een vereniging. Hoe kom je met
deze ongebonden sporters in contact? Wat kun je
ze als wijk, gemeente, vereniging of bond
bieden? Hoe kun je ze aanmoedigen om een
community te vormen en te blijven sporten?
Gespreksleider: Niels Schut, initiatiefnemer van
Netband.nl.

Invulling van het derde lesuur sport op
scholen
Sportbonden, gemeenten, buurtsportcoaches en
sportverenigingen richten zich met allerlei
sportstimuleringsactiviteiten op het
basisonderwijs. Daar kun je niet op tegen zijn,
maar versnippering en overkill ligt op de loer. Hoe
kan efficiënter worden samengewerkt? Daarnaast
is een lobby gestart voor een derde uur
bewegingsonderwijs op de basisschool. Willen en
kunnen sportbonden en gemeenten aanhaken bij
deze lobby om dit extra uur bewegingsonderwijs
gezamenlijk in te vullen? Een mooie uitdaging om
een samenwerking tussen onderwijs en de
(georganiseerde) sport verder te versterken!
Gespreksleider: Peter van Tarel, districtsmanager
Oost-Nederland bij de Nederlandse Volleybal
Bond.
De Young Professionals van beide partijen
werken veelal langs elkaar heen, maar met
hetzelfde doel voor ogen. Sportbonden en
verenigingen hebben een groot aanbod in sporten
voor verschillende doelgroepen en communiceren
dit afzonderlijk naar diverse partijen binnen
gemeenten. Dit wordt door en naar de
sportverenigingen, gemeenten en andere
instanties verzonden. Echter weten bonden en
verenigingen niet wie waar zit en wie welke
functie heeft op lokaal niveau. Gemeentes
worden overspoeld met aanbod vanuit
verschillende sporten. Zij hebben veelal als doel
de sport zo goed mogelijk aan te bieden in
samenwerking met verenigingen en andere
partijen (bijvoorbeeld sportscholen en gymzalen).
Echter werken de verschillende partijen veelal
langs elkaar waardoor het onmogelijk is om het
maximale eruit te halen. Van elkaar weten we niet
“hoe de hazen lopen” en welk doel men heeft. De
vraag is dan ook hoe we de verschillende partijen
bij elkaar kunnen brengen. Want dat ze veelal
hetzelfde doel (sterke verenigingen (met een zo
breed mogelijk aanbod) en het vergroten van de
sportparticipatie) is duidelijk.

Organisatie
Organisatie: Jong Oranje en VSG-YPN
Dit relatie-event Sportief verbinden werd mede
mogelijk gemaakt door: Nevobo, Sport &Zaken,
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), TIG
Sports, NOC*NSF en gemeente Apeldoorn.

Gemeenten en sportclubs moeten met
elkaar in gesprek wat ze in waarde aan
elkaar kunnen uitwisselen. Dit kan ook de
oplossing zijn voor het wachtlijst
probleem. Hier zit de sleutel!
Richard Kaper

Links naar theorie en praktijk:
Achtergronden over
Sportverenigingen & bonden (Mulier
Instituut)
Achtergronden over Sportdeelname
(Mulier Instituut)
Achtergronden over Sportbeleid en
regelgeving (Mulier Instituut)

Ik ben zelf lid van Jong Oranje en Jong
VSG, maar heel veel aanwezigen kende ik
nog niet, met name die van de
gemeenten, echt voor mij een
meerwaarde om vandaag te komen.
Ik heb vandaag veel mensen gesproken
over Fitste Bedrijf van Den Haag en we
hebben zeker nog een vervolg contact.
Mark Janssen (deelnemer)

Diverse praktijkvoorbeelden Sport
en Bewegen in de Buurt
Goede voorbeelden binden &
behouden jongeren door sport
(NISB)

Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen over de sessie of
over dit verslag? Neem vooral contact op met:

Jong Oranje/VSG Young Professionals
Network
Frank van Barneveld/Rick Brounen
06-44378372/06-83565774
frank.van.barneveld@knhb.nl
r.brounen@sportengemeenten.nl

Filmpje WK beach
terugzien?
Dat kan hier

Colofon
I.s.m. NOC*NSF coördineert NISB de
verslaglegging van de bijeenkomsten van Sportief
Verbinden.

’s Zomers en ’s winters volleybal
Sinds 1996 staat beachvolleybal op de
Olympische agenda. In 2004 omarmt de Nevobo
deze nieuwe tak van sport en start met actief
beleid.
Vanaf dat jaar is het snel gegaan. In 10 jaar tijd
groeide het aantal beachvolleybal clubs van 4
naar 200. Beachvolleybal accommodaties
springen momenteel als paddenstoelen uit de
grond en meer dan 150 trainers hebben inmiddels
hun beachvolleybal licentie behaald. Aan de
randvoorwaarden voor sportparticipatie (aanbod,
accommodatie en kader) wordt hard gewerkt en
met succes! Maar er is ook nog een wereld te
winnen.
Want ondanks de onstuimige groei wordt
beachvolleybal toch nog niet door iedereen
serieus genomen en er zijn nog steeds mensen
die denken dat het strand een noodzakelijke
voorwaarde is om deze sport te kunnen
beoefenen.
Daarom zet de Nevobo de komende jaren de
ingezette koers door. Onze ambitie is dat in 2020
iedere volleybalvereniging in Nederland met meer
dan 100 leden naast het zaalvolleybal in de
winter, ’s zomers beachvolleybal aanbiedt.
Want op die manier zal het beachvolleybal (topen breedte) zich verder ontwikkelen. Wordt
volleybal binnen- en buitensport die 12 maanden
per jaar beoefend kan worden. En krijgen we
verenigingen die beschikken over een eigen
accommodatie en zo hun leden een thuis kunnen
bieden, evenals dat zij scholen en ouderen
kunnen ontvangen. Beachvolleybal is daarmee
doel op zich en tegelijkertijd instrument om de
volleybalsport in Nederland te versterken.
Joëlle Staps, Algemeen Directeur Nevobo

dorien.dijk@nisb.nl
06-21 64 95 93
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
info@nisb.nl
telefoon: 0318 - 490 900

