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Sportagenda Apeldoorn, 2015 – 2019
Sport is meer dan sport
1. Inleiding
Voor u ligt de Sportagenda Apeldoorn 2015 – 2019.
Tijdens de formatie van het nieuwe college heeft het Sportcampagneteam Apeldoorn (NOC/NSF,
Gelderse Sport Federatie, Sportraad Apeldoorn) middels een korte notitie input voorgesteld voor de
sportparagraaf van het bestuursakkoord 2014 – 2018. De aanbevelingen om meer in te zetten op
sport pasten bij het voornemen van het college op dat gebied, dat in het collegeakkoord ‘Door’ als
volg is geformuleerd:
‘Sport raakt aan veel belangrijke zaken: het stimuleert de gezondheid en draagt bij aan de
ontwikkeling van kinderen. Daarnaast vormt de sportvereniging een centrale plek in de wijk waar met
veel vrijwilligers wordt gewerkt aan zaken die verder gaan dan sportbeoefening. Wij hebben oog voor
het belang van sport voor de Apeldoorner en de plek van de vereniging in de wijken en dorpen. Sport
en participatie gaan gelijk op. Wij gaan het gesprek aan met sportend Apeldoorn om meer
samenwerking te bereiken op dat punt en onze bevindingen vastleggen in een notitie over sport en
bewegen. Topsport is een belangrijke inspirator voor de breedtesport. Daarom zoeken we naar
vormen om topsportevenementen naar Apeldoorn te krijgen.’
Kortom alle partijen zijn het er over eens dat sport meer is dan sport in enge zin. Sport is meer dan
sport; sport is meedoen, gezond leven, vrijwilligerswerk, actie, uitstraling, plezier!
De Sportraad Apeldoorn/VSA (verder: de Sportraad Apeldoorn) en gemeente hebben afgesproken
om in coproductie de kansen uit de sport op te halen te bevorderen dat ze worden gerealiseerd. Om
zodoende de sport verder te versterken. De Sportagenda is daartoe het gekozen instrument.
Vanaf eind 2014 tot april 2015 hebben de Sportraad Apeldoorn en de gemeente Apeldoorn bij de
partijen ‘in het veld’ de kansen opgehaald die deze partijen voor de komende jaren op de
Sportagenda willen plaatsen. Die kansen kwamen niet alleen van de sportverenigingen maar ook van
zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen, bedrijven, bewoners, wijken en alle anderen die een
binding hebben met de sport in Apeldoorn.
Het zijn kansen die de partijen ZELF gaan oppakken, uitwerken en financieren. De gemeente speelt
hierin de rol van de Andere Overheid een overheid die uitgaat van de kracht van de samenleving.
De Sportraad Apeldoorn stimuleert, ondersteunt en begeleidt waar nodig de kansen.

Dat sluit aan bij hetgeen het bestuursakkoord ‘Door’ zegt over de bestuursstijl:
“De bestuursstijl zal er een zijn van ruimte laten voor zowel de gemeenteraad als voor inwoners en
partners in de stad voor inbreng, wijziging, verbetering en coproductie.” De kansen zijn opgehaald om
de sport nog verder te versterken in Apeldoorn.
Sport is belangrijk. Als prettig tijdverdrijf, voor de gezondheid, voor het ontmoeten, samenwerken en
meedoen. In Apeldoorn wordt volop gesport.
‘Het aantal sportverenigingen in de gemeente Apeldoorn is vrij groot en divers voor wat betreft het
aantal leden en de tak van sport. Dit houdt in dat bijna alle denkbare sporten in de gemeente
Apeldoorn bedreven kunnen worden. Daarnaast zijn er veel particuliere bedrijven (sportscholen,
fitnesscentra, en dergelijke) die op commerciële basis sport aanbieden. (…) In relatie tot de diversiteit
aan sportverenigingen is het aantal sportvoorzieningen vrij breed (…)’1
Kortom: georganiseerde en niet-georganiseerde sporters kunnen in Apeldoorn letterlijk en figuurlijk
prima uit de voeten. Het groene ruime Apeldoorn met zijn vele accommodaties is een uitstekend
decor voor het beoefenen van vele sporten. Dit willen we niet alleen zo houden maar nog verder
versterken: de Sportagenda is daarbij een middel.
Deze agenda bestaat, na dit inleidende eerste hoofdstuk, uit nog vier delen:
In hoofdstuk twee brengen we kort in beeld wat er momenteel al wordt bijgedragen, door vele
partijen, personen en door de gemeente aan de sport in Apeldoorn.
In hoofdstuk drie worden de opgehaalde kansen voor de komende jaren in beeld gebracht. Dat is de
stand van zaken van juni 2015. Ongetwijfeld komen er steeds weer kansen bij en vallen er kansen af,
in die zin is de agenda een levend document met een regelmatige update.
Naast de concrete acties zijn er door alle partijen ook een aantal thema’s naar voren gebracht die
overstijgend daaraan zijn en passen bij de gemeentelijke ambities. In hoofdstuk vier gaat het dan ook
over de beleidsvragen en beleidsthema’s die naar voren kwamen tijdens het contact met het veld.
Tenslotte gaat hoofdstuk vijf in op ‘Hoe verder’. Wat is er nodig om de acties en het beleid waar te
(laten) maken en wie speelt daarin welke rol.
Tenslotte, vanwege de leesbaarheid wordt hier kortheidshalve over ‘sport’ gesproken, waar echter
‘sport en bewegen’ is bedoeld.
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Notitie ‘Overleven is meedoen’, Sportraad Apeldoorn, pagina 24
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2. Wat doen we al, wat investeren we al?
Circa twee van de drie bewoners van Apeldoorn doet aan sport. De meeste van de 100.000
sportende Apeldoorners doen dat ongeorganiseerd en 35.000 Apeldoorners doen dat georganiseerd,
bijvoorbeeld binnen één van de circa 150 sportverenigingen. De sportverenigingen worden
ondersteund door de Vereniging Sportraad ApeldoornApeldoorn (VSA), het overkoepelend orgaan
van de gevestigde sportverenigingen. Naast de ondersteuning van haar leden richt de Sportraad
Apeldoorn zich op de bevordering van de sport in Apeldoorn in al haar verschijningsvormen. De
Sportagenda is een instrument daarbinnen.
Daarnaast weten verenigingen en vrijwilligers zich ook ondersteund door het Verenigingsburo.
Het Verenigingsburo is er voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Zij ondersteunen
verenigingen, stichtingen, (sport)clubs, vrijwilligers en zij die dat willen worden en het is de
maatschappelijke stage makelaar in Apeldoorn. Niet alleen biedt het Verenigingsburo advies maar
ook coördineert men de vraag en het aanbod van vrijwilligers waarbij de Vrijwilligersacademie wordt
ingezet om ze verder te professionaliseren. Daarnaast is zij de partner als het gaat om
deskundigheidsbevordering.
Bestuurders van verenigingen worden onder andere ondersteund via trainingen en verdere
deskundigheids-bevordering via de Bestuurdersacademie.
Gesport wordt er op de velden en in de gebouwen van verenigingen en scholen, in particuliere
fitnesscentra maar ook joggend over Apeldoornse straten of fietsend over de paden en door de
bossen.
Alle sporters die zich niet binnen een vereniging georganiseerd hebben, die dragen hun eigen inzet.
Alleen of met een paar vrienden wordt er gewandeld, gejogd, gefietst of is men op andere manieren
actief. De investeringen (de sportschoenen, de racefiets) doet men zelf, het zijn investeringen in
gezondheid en plezier. De wegen en paden van de gemeente worden voor dit sporten gebruikt, dus
in die zin investeert de gemeente ook mee aan de ongeorganiseerde sport.
Kijken we naar de georganiseerde sport dan wordt daarin vanuit vele kanten bijgedragen.
Door de leden, de vrijwilligers en het kader van de 150 verenigingen. Ze onderhouden de
sportinfrastructuur en organiseren de activiteiten. De investeringen bestaan uit de contributies,
sponsorinkomsten, (landelijke) subsidies en overige opbrengsten en ook uit de vele uren
vrijwilligerswerk. Dit alles levert een georganiseerde sport op binnen Apeldoorn waarop allen trots
mogen zijn.
Tevens wordt er in Apeldoorn door een grote groep op commercieel georganiseerde basis gesport in
fitnesscentra en sportscholen.
Een belangrijke bijdrage aan sport en bewegen wordt ook geleverd door de scholen met hun
gymonderwijs en overige sportieve activiteiten.
De gemeente en haar partner Accres leveren tenslotte ook hun bijdrage aan dit alles. De gemeente
zet zich in voor een goede ‘basis’ van de sport en is daar op aanspreekbaar. De gemeente investeert
jaarlijks, voornamelijk in het vastgoed, zo’n 10 miljoen in de sport.
Er worden subsidies toegekend voor de huur, beheer, exploitatie en instandhouding van gymzalen,
sporthallen en zwembaden, opgeteld bedraagt dat circa zeven en een half miljoen euro per jaar. De
uitvoering hiervan ligt voor een groot deel in de handen van Accres.
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Er worden voor de sport bijna dertig combinatiefunctionarissen2(buurtsportcoaches) ingezet voor
circa vijfhonderdvijftig duizend euro per jaar.Deels zijn ze werkzaam als beweegcoaches in diverse
wijken van Apeldoorn. Zij zijn verantwoordelijke voor de uiteenlopende activiteiten op de Brede
Scholen in Apeldoorn en daarnaast organiseren ze activiteiten in de wijk. Deel worden de
combinatiefunctionarissen ook op tijdelijke ondersteuning van sportprojecten ingezet.
Daarnaast wordt er voor circa vierhonderdduizend euro ingezet op het programma sportstimulering
dat Accres uitvoert. Dat doet men op diverse manieren, bijvoorbeeld via het onderwijs. Zo worden
bijvoorbeeld voor groepsleerkrachten in het primair onderwijs themagerichte bijscholing verzorgd.
Maar ook organiseert Accres schoolsporttoernooien en brengt ze verenigingen en scholen bij elkaar
zodat kinderen kunnen proeven van diverse sporten. Dat ‘proeven’ stimuleert Accres ook door
activiteiten zoals ‘sport van de maand’, ‘sport in de wijk’, ‘sport- en spelinstuif’ en natuurlijk de
Nationale Sportweek. Activiteiten waarbij mensen met sport en bewegen in aanraking komen en
actief aan de slag gaan. Kortom: een breed pakket aan sportstimulering van freerunnen tot
wandelactiviteiten.
Daarnaast is er het programma ‘Kies je aangepaste sport’. Een sportstimuleringsprogramma, dat
erop gericht is om kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 6 jaar in 3 tot 5 momenten te laten
kennismaken met verschillende sporten die bij hen passen. Het gaat hierbij om mensen die in hun
ontwikkeling beperkt worden, door bijvoorbeeld een verstandelijke, lichamelijke, of zintuigelijke
handicap, gedragsstoornissen of psychiatrische problematiek.
Omnisport Apeldoorn neemt als landelijke topsportaccommodatie een bijzonder positie in. De
gemeente draagt jaarlijks zo’n zevenhonderdduizend euro bij aan de exploitatie van Omnisport
opdat Apeldoornse sportverenigingen en nationale sportbonden er tegen marktconforme tarieven
kunnen sporten en trainen. Daarnaast draagt de gemeente bij aan topsportevenementen om de
positionering van Apeldoorn verder te versteken. Hiervoor wordt jaarlijks tweehonderdduizend euro
vrijgemaakt.
De gemeente ondersteunt een aantal zwemverenigingen bij het dekken van de hoge accommodatiekosten en daarnaast worden er onder andere bijdragen verstrekt voor rentesubsidies, fusies binnen
sportverenigingen en aan de Sportraad Apeldoorn etc. ; opgeteld bedraagt dit circa
vijfhonderdzeventigduizend euro.
Tenslotte draagt de gemeente ook nog jaarlijks voor circa tweehonderdduizend euro bij aan de
rentelasten die samenhangen met de aanleg van kunstgrasvelden door veldsportverenigingen.
Schematisch zijn de sport-uitgaven globaal als volgt verdeeld:

2

Werknemers die onder andere de sector ‘sport’ door hun inzet versterken en deels met een
subsidie betaald worden. Zie verder: www.combinatiefuncties.nl)
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Zoals gezegd investeert de gemeente jaarlijks circa tien miljoen in de sport in Apeldoorn, dat is zo’n
twee procent van de totale gemeentebegroting. Het overgrote deel van dit bedrag bestaat uit
vaststaande uitgaven, slechts een beperkt deel is flexibel inzetbaar.
En er gebeurt nog meer binnen de sport in Apeldoorn.
Sinds 1 november 2014 neemt de gemeente deel aan Jongeren Op Gezond Gewicht (hierna JOGG).
De JOGG aanpak richt zich op jongeren in de leeftijd van 0 tot 19 jaar en streeft er naar om kinderen
in een gezonde omgeving te laten opgroeien. Gemiddeld 1 op de 7 kinderen in Apeldoorn heeft last
van overgewicht, dat moet veranderen! Voldoende beweging is een belangrijk onderdeel van een
gezonde leefstijl. Ruim driekwart van de kinderen sport, maar de meeste kinderen bewegen
dagelijks veel te weinig.Met behulp van de JOGG aanpak pakken willen wij daar verandering in
aanbrengen.
Vele bedrijven verbinden zich aan de sport en geven sponsorbijdragen.
Partijen realiseren Cruyfcourts en andere beweegvelden die sporten stimuleren.
Jaarlijks worden er terugkerende evenementen georganiseerd zoals de Midwintermarathon, de
Wandelvierdaagse en de Avondvierdaagse.
Het is schier ondoenlijk om een compleet overzicht te geven van alles wat er qua sport al gebeurt,
maar dat Apeldoorn sportief volop bruist moge uit dit globale overzicht wel duidelijk zijn. Daar zijn
we trots op.
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3.

De agenda voor de komende vier jaar

De aanpak
In het verlengde van de oproep van het Sportcampagneteam en de ambities uit het bestuursakkoord
‘Door’, hebben in het najaar van 2014 de Sportraad Apeldoorn en de gemeente met elkaar
besproken wat de beste aanpak zou zijn om met elkaar de sport verder te versterken.
Bewust is niet gekozen voor het opstellen van een Sportnota. Immers, als variatie op een beroemde
uitspraak: ‘In een Sportnota kun je niet sporten’.
Gekozen werd voor het aangaan van een interactief proces, namelijk het maken – met het veld – van
een Sportagenda. Dit past bij de rol van de Andere Overheid die uitgaat van de kracht en het
organiserend vermogen van het maatschappelijk veld en doet volop recht aan wat sportminnend
Apeldoorn vermag. Dit voorstel werd op 23 september 2014 tijdens de afsluitende bijeenkomst van
het Sportcampagne team kenbaar gemaakt en kreeg grote instemming.
Een plan van aanpak werd opgesteld dat eind 2014 door zowel de ledenvergadering van de Sportraad
Apeldoorn als door het college van B&W werd vastgesteld.
De basis van dat plan bestond uit het actief ophalen van kansen, de initiatiefnemers helpen bij het
concretiseren daarvan en vanuit de Sportagenda initiatieven tot wasdom laten komen.
Het proces van de Sportagenda werd begeleid door een procesbegeleider, met als taak:
- De Sportagenda-opzet bekend maken.
- Partijen samenbrengen.
- Inspireren door voorbeelden uit het land in te brengen.
- Partijen in relevante netwerken introduceren.
- Ondersteunen bij het vertalen van kansen naar businesscases.
Naast de informatie tijdens de ledenvergadering van de Sportraad Apeldoorn zijn alle
sportverenigingen medio november per mail nog apart geïnformeerd en uitgenodigd voor een sessie
op 1 december 2014.
Tijdens deze goed bezochte sessie is een toelichting op de aanpak gegeven, zijn eerste voorstellen
opgehaald en werden door een onderzoeker voorbeelden uit het land aangereikt.
Op 4 december 2014 is de Sportagenda aanpak door de Sportraad Apeldoorn en de procesbegeleider
aan de raad gepresenteerd.
Het concept van de Sportagenda bleek aan te spreken. Niet alleen tijdens de bijeenkomsten werden
kansen ingebracht maar ook wisten partijen rechtstreeks de procesbegeleider te vinden en hun kans
te agenderen. In december, januari en februari werden de kansen verder in beeld gebracht en
werden met alle indieners één of meerdere gesprekken gevoerd om tot nadere concretiseringen te
komen. Tevens werden, afhankelijk van het soort initiatief, verbindingen gezocht met functionarissen
binnen diverse beleidsgebieden, van WMO tot onderwijs, van combifunctionarissen tot provincie,
van Felua tot FC Twente, van JOGG-regisseur tot sportbonden, van zorgpartijen tot businesspartners,
van Verenigingsburo tot Accres.
Op 2 maart 2015 was het tijd voor een volgende stap: de werksessie Sportagenda. Die vond in
Omnisport plaats voor de indieners van ruim dertig kansen, voor sportbonden, zorg- , welzijn-,
onderwijs- en businesspartijen, kortom voor alle ‘willers’ om tot verdere concretisering en afspraken
te komen. Zeventig deelnemers zagen zestien 1-minuut-pitches, bezochten workshops en maakten
tijdens de borrel vele afspraken met elkaar. Daaruit kwamen, naast de concrete kansen, ook nog een
aantal gemeenschappelijke thema’s naar voren die om beleid vragen. Daarover straks meer.
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De kansen die er toen lagen zijn, op verzoek van de Sportraad Apeldoorn en gemeente, beoordeeld
door de Adviesgroep Sportagenda. De Adviesgroep is een groep van ambassadeurs van de sport
(-agenda) vanuit diverse sectoren. Op stuurgroepniveau adviseert de Adviesgroep de samenstellers
van de Sportagenda en de initiatiefnemers binnen de Sportagenda omtrent het realiseren van de
acties. De Adviesgroep brengt daarbij de ontwikkelingen, expertise en netwerken uit de eigen
sectoren in om daarmee bestaande kansen verder helpen dan wel tot nieuwe kansen te komen.
Voor een eerste toets van de ingediende kansen kwam de Adviesgroep bij elkaar, naar de toekomst
toe zal de groep met name adviseren over de verdere uitwerking en verbinding.
Opmerkingen van de Adviesgroep bij de kansen staan in het format bij het kopje ‘Adviesgroep’.
Dit alles is gecombineerd tot de Sportagenda die nu voor u ligt. Ook deze agenda illustreert, zoals in
het inleidende hoofdstuk al betoogd, dat sport meer is dan sport.
Hieronder treft u de kansen aan.
Een aantal kansen is al heel concreet, tot en met een begroting en dekking. Deze kansen kunnen dan
ook meteen in uitvoering: typische kansen voor jaar één van de agenda.
Bij een aantal kansen moet er nog wat voorwerk worden verricht: jaar twee.
En er is ook een aantal kansen dat dermate complex is en/of ontwikkeltijd vraagt dat deze kansen
pas in jaar drie of vier van de agenda tot wasdom zullen komen. Dan zijn de eerste jaren nodig om
het concept verder te ontwikkelen, partijen te betrekken en fondsen te verwerven. Deze kansen zijn
in het overzicht ondermeer herkenbaar door de diverse blanco’s in het kansformulier.
U treft de volgende kansen aan:
Kansen die het bewegen (van jongs af aan) versterken
1. Beweegdiploma: kinderen meer laten bewegen
2. Initiatief om op alle basisscholen tennis te verzorgen
3. De derde gymles
4. Hockeyclasses
5. Meidenvoetbal
6. Beachvolleybal in de hal van de Zwitsallocatie
7. ‘Apeldoorn beweegt-sessie’ in de gemeente
8. Sportetalage. Een ‘sportveld’ in het centrum van Apeldoorn
9. OSSO; op straat sportief ontmoeten
10. Jongeren Op Gezond Gewicht
Kansen gericht op ‘iedereen doet mee’
11. Accommodaties open, Sport Ontmoeting Plaats
12. Lokaal sporten met een beperking
13. Hulpverlening door begeleidend sporten
14. Fithockey voor ouderen
15. SeniorenScouts
16. Vitaal veilig vallen (minder valongevallen door meer vitaliteit)
17. Sport Empowert (inzet sport voor mensen in problemen)
18. Rolstoelbasketbal
19. Zwemmen voor mensen met een lichamelijke beperking
Kansen die de infrastructuur willen versterken
20. Indoor trainingscentrum Apeldoorn Bike City.
21. Omnisportcentrum Winkewijertlaan.
22. Wegparcours voor wielrenners (Adelaar).
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23.
24.
25.
26.

Ontwikkeling terrein ‘De Baan’ (gebied bij schaats- en skeelerbaan Omnisport).
Regionaal trainingscentrum volleybal
Een ‘huis’ voor topsporters (woonruimte).
Sport Medisch Centrum Apeldoorn

Kansen die verenigingen versterken
27. Apeldoorn zet in op vitale verenigingen (verlengde van onderzoek ‘Vitale verenigingen’).
28. Vrijwilligers voor de sport.
29. Bemiddeling bij ‘spanningen’ in de sport.
30. Gezamenlijke toekomstvisie (top-)voetbal Apeldoorn.
31. Schijnwerper op Apeldoorn-sport. Versterken van het vermarkten van de sport
32. Digitale sport- en beweegcommunity
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De eerste tien kansen zijn kansen die het bewegen (van jongs af aan) versterken, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beweegdiploma: kinderen meer laten bewegen
Initiatief om op alle basisscholen tennis te verzorgen
De derde gymles
Hockeyclasses
Meidenvoetbal
Beachvolleybal in de hal van de Zwitsallocatie
‘Apeldoorn beweegt-sessie’ in de gemeente
Sportetalage. Een ‘sportveld’ in het centrum van Apeldoorn
OSSO; op straat sportief ontmoeten
Jongeren Op Gezond Gewicht
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1.

Beweegdiploma Apeldoorn

Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Deelnemende clubs/organisatie 2015: KDO Apeldoorn, NTK Apeldoorn
Novitas, Accres
Contactpersoon: Voorzitter GV KDO Apeldoorn &
Medewerker Sportparticipatie KNGU
Verantwoordelijk voor het Beweegdiploma
Margo Cornelissen, De Terrassen 22, 7325 JD Apeldoorn
055-3603540 / 06-51543463

Korte beschrijving van de kans
Titel

Beweegdiploma Apeldoorn

De kans
Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders
(wat, waarom, wie en de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen
waar?)
van een Beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo
vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische, de sociale en
de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind.
‘Verantwoord de motorische, sociale en cognitieve vaardigheden
ontwikkelen van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar met het
beweegprogramma ‘Beweegdiploma’.
Clubs, peuterspeelzalen en basisscholen kunnen met het Beweegdiploma
aan de slag. De uitvoering van het Beweegdiploma kan op locatie bij de
peuterspeelzalen en basisscholen en bij de clubs in gymzalen.
Door een samenwerking met genoemde partijen kan het Beweegdiploma
ingezet worden voor alle peuters en kleuters in Apeldoorn, met of zonder
overgewicht.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Kosten per stadsdeel € 12.750 (volgens businessplan). Een belangrijk
deel daarvan is voor train de trainers activiteiten, zodat kader het
voortaan zelf kan.
Dekking wordt momenteel bezien oa met projectleider Jongeren op
Gezond Gewicht of uit preventieprogramma gezondheid kinderen.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

*Projectleider is nodig om partijen te verbinden en het Beweegdiploma uit
te rollen.
*Middelen; bij de start van het project voor deskundigheidsbevordering
(bege-)leiding,
het lessenpakket, het keurmerk en het uitrollen bij alle betrokken partijen.

Risico’s /
onzekerheden

Middelen voor exploitatie vanuit basisonderwijs en peuterspeelzalen.

Overig

Past bij hetgeen in het bestuursakkoord ‘ Door’ wordt gesteld: het
stimuleert de gezondheid en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen
Overig Borging
*Het Beweegdiploma wordt geïmplementeerd in het bewegingsonderwijs
voor de groepen 1 en 2 op alle basisscholen in Apeldoorn.
*Alle deelnemende peuterspeelzalen integreren het Beweegdiploma
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binnen de activiteiten van de peuterspeelzaal.
*Clubs integreren het Beweegdiploma in hun aanbod en zorgen voor
vervolgsportaanbod wat aansluit op het Beweegdiploma.
*Accres ondersteunt betrokken partijen met de implementatie van het
Beweegdiploma, accommodatie en materialen.
*Alle partijen zorgen voor gekwalificeerde (bege-)eiding.
Kansen voor de toekomst
-Samenwerking met een voedingsspecialisten, jeugdgezondheidszorg,
fysiotherapeuten en consultatiebureaus.
-Samenwerking met JOGG en binnen JOGG is dit inmiddels als thema
benoemd.
-Alle sportclubs in Apeldoorn met aanbod voor 2-6 jaar bieden het
Beweegdiploma aan.
Doel: In 2018 hebben alle kinderen in Apeldoorn die naar groep 3 gaan
een Beweegdiploma.
Uitgewerkt plan beschikbaar.
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2.

Tennis op scholen

Uw gegevens
Organisatie
A.T.F
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Theo Wolven
Veluwsedijk 9 7397 NNNijbroektel:0653503038
Mail:theowolven@gmail.com

Korte beschrijving van de kans
Titel

Schooltennis als basis (structureel maken van de inzet)

De kans
Het aantrekkelijk maken voor basisschooljeugd om te gaan tennissen.
(wat, waarom, wie en Als ATF hebben wij de doelstelling om het tennis in Apeldoorn
waar?)
tepromoten.
Maatschappelijk wenselijk als sociaal en gezond leven.
Ook voor de tennisverenigingen kan dit op termijn leiden tot een aangroei
van nieuwe leden .
Inmiddels is het project gestart er nemen diverse basisscholen deel.
Partner is Accres.
Het structureel maken van inzet van tennis op scholen, is de opgave voor
deze actie op de Sportagenda.

Kosten, opbrengsten
en de dekking

Kosten zijn nu moeilijk te bepalen,maar afhankelijk van de schaalgrootte
tussen de € 2500 en €5000.
De dekking zal voor een groot deel uit sponsorbijdrages dienen te komen ,
waar al een aanzet toe is gezet

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Het project heeft al één jaar gedraaid. Nu gaat het om het structureel
maken van de inzet.

Risico’s /
onzekerheden
Overig
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3.

De derde gymles (en de eerste en tweede)

Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Accres / OCW
Jan Schild

Korte beschrijving van de kans
Titel
De kans
(wat, waarom, wie en
waar?)

De derde gymles (en de eerste en tweede)
Scholen verzorgen wekelijks twee gymlessen. Ideaal zou het zijn als
ze ook nog een derde verzorgen, bijvoorbeeld samen met
verenigingen. In ieder geval is het wezenlijk dat de eerste en tweede
les steeds goed wordt verzorgd. Het bewegen van jongs af aan is een
speerpunt in Apeldoorn: Accres, gemeente en Sportraad Apeldoorn
willen met het onderwijs in gesprek om te bezien hoe de eerste,
tweede en wellicht derde gymles in Apeldoorn tot zijn recht komt en
hoe we elkaar daar bij kunnen helpen en stimuleren. Daarbij ook nog
bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de gymles; idealiter heeft
elke basisschool een vakleerkracht gymnastiek.
OCW richt zich ook op deze doelstelling.
- Eén van de doelstellingen uit het bestuursakkoord primair onderwijs
(die ook in het Regeerakkoord genoemd is) is dat iedere
basisschoolleerling vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week
bewegingsonderwijs krijgt van een bevoegde leerkracht. Waar dat
mogelijk is wordt gestreefd naar drie lesuren.
- OCW, PO-Raad en NOC*NSFwillen met gemeenten en
schoolbesturen afspraken maken over het realiseren van de
doelstelling van minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs gegeven
door een bevoegde leerkracht.
- Om de doelstelling te realiseren is € 5 miljoen beschikbaar gesteld in
de prestatiebox (naast de reguliere financiering) en is er € 3 miljoen
beschikbaar voor een hoofdstuk in de lerarenbeurs waarmee
groepsleerkrachten hun bevoegdheid kunnen behalen.
- Context: rijksbeleid Sport, bewegen en een gezonde leefstijl. De
minister en staatssecretaris van OCW hebben samen met de minister
van VWS gevraagd aan de sectorraden primair, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs een onderwijsagenda Sport, bewegen en
gezonde leefstijl op de stellen.
Dit is een Ontwikkelproject waarbij aangehaakt wordt bij de kansen/beleid
van OCW en van de gemeente.

Adviesgroep

Dit is inmiddels ook een thema binnen JOGG.
Betrek de scholen.
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4.

Hockeyclasses

Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

AMHC samen met de Veluwse Onderwijs Groep
Robert Agelink
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club
0727324884
Robert_Agelink@hotmail.com

Korte beschrijving van de kans
Titel
De kans
Hockeyende scholieren voortgezet onderwijs van de VOG volgen dagelijks
(wat, waarom, wie en als vast onderdeel van hun onderwijscurriculum hockeytrainingen op het
waar?)
complex van AMHC. Dit biedt kansen voor zowel sportieve leerlingen,
voor de VOG om zich als zeer sportieve school te positioneren en voor
AMHC (gebruik accommodatie, meer en beter hockey, verduurzaming).
Dit alles geeft langjarig lading aan de slogan 'Apeldoorn Hockeystad!'.
Start augustus 2016. "Aanglijdjaar" start augustus 2015 met interessant
ontwikkelprogramma voor hockeyende leerlingen vanuit alle zeven
locaties van VOG, voorlichting, werving.

Kosten, opbrengsten
en de dekking

Businesscase wordt momenteel uitgewerkt, volgt.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Businesscase wordt momenteel uitgewerkt, volgt.

Risico’s /
onzekerheden

Businesscase wordt momenteel uitgewerkt, volgt.

Overig
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5.

Meidenvoetbal Apeldoorn

Uw gegevens
Organisatie

ZVV’56

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

John Leliveld
Schoonbroeksweg 8a
voorzitter@zvv56.nl

Korte beschrijving van de kans
Titel

Werving en behoud van Meiden in voetbal

De kans
Vrouwenvoetbal, in het bijzonder meidenvoetbal, is de snelst groeiende
(wat, waarom, wie en sport in Nederland en in de wereld. Nu de sport zo in de lift zit zijn er veel
waar?)
meisjes die in Apeldoorn willen voetballen. In de huidige situatie zijn er
638 (2013 in de leeftijd van 5-19 jaar) meiden aangesloten bij een van
de voetbalverenigingen. Kijkend naar het aankomend WK in Candada en
het EK in eigen land (buurtgemeente Deventer als speelstad) zien wij als
Apeldoorns voetballandschap kansen om meiden te enthousiasmeren en
actief te binden aan de voetbalvereniging. Gezamenlijk streven wij er
naar om dit aantal te verdubbelen naar ongeveer 1300.
Dit initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking tussen
ZVV’56, Federatie Apeldoornse Voetbalverenigingen e.o.,
JeugdVoetbalStad Apeldoorn, Accres, Verenigingsburo, Sportraad
Apeldoorn, Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o., KNVB, OSSO, AVV
Columbia, csv Apeldoorn, sv Groen Wit, vv Groen-Wit, vv Albatross,
WSV Apeldoorn
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Aanvraag Sportimpuls bij ZonMW
Aansluiten bij bestaande activiteiten verenigingen, Accres,
Verenigingsburo

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Honorering subsidie Sportimpuls bij ZonMW

Risico’s /
onzekerheden

-

Honorering van de subsidie
Samenwerking tussen de verenigingen

Overig
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6.

Beachvolleylocatie

Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

WK Beachvolleybal - in samenwerking met Nevobo en Accress
Henk Wijnsmah.wijnsma@apeldoorn.nl 06 51186180

Korte beschrijving van de kans
Titel

Tijdelijke Beachvolleybal locatie - binnen en buiten 3 velden – omzetten
in definitieve locatie voor beachsporten, naast volleybal ook andere
mogelijkheden.

De kans
(wat, waarom, wie en Op het Zwitstalterrein zijn er, als spinn of van het WK
waar?)
Beachvolleybaltoernooi – 3 buiten en binnenvelden ingericht voor
Aperdoorners. Dit zouden we graag na het WK overeind willen houden.
Tijdens de komende maanden zullen we zien hoe het gaat leven hoe vaak
de locatie ingezet gaat worden. Het eerste belang is om mensen warm te
krijgen voor volleyballen en om het WK te bezoeken.
Het zou zonde zijn als de locatie na het WK ongebruikt blijft liggen.

Kosten, opbrengsten
en de dekking

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Risico’s /
onzekerheden

Infrastructuur wordt gefinancierd door WK Beach, dus die ligt er, het
gaat daarna om kosten voor beheer en organisatie.

a. Beachvolleybal vereniging
b. Financiering voor doorstart van 2 jaar om te kijken of het een
definitieve locatie kan worden en deze daarna ook zichzelf
financieel kan bedruipen.
De locatie kan voor andere doeleinden gebruikt worden.
De huidige beachvolleybal club zit bij de Voorwaarts; willen ze hierin
mee?

Overig
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7.

Apeldoorn Beweegt

Uw gegevens
Organisatie

Apeldoorn Beweegt (Stichtingsvorm)

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

P. Sprenger
Smitjesland 20
6663KH Lent

Korte beschrijving van de kans
Apeldoorn Beweegt
Titel
De kans
Apeldoorn Beweegt wil alle Apeldoorners laagdrempelig in contact
(wat, waarom, wie en brengen met beweging en sport. Met als doel een gezonde levensstijl na
waar?)
te streven. Apeldoorn Beweegt biedt op centrale openbare locaties in
Apeldoorn (binnen en buiten) algemene bewegingstrainingen aan en laat
mensen kennis maken met specifieke sporten. Ook sportverenigingen
worden hierbij nauw betrokken. In de wijken wil Apeldoorn Beweegt voor
specifieke doelgroepen in samenwerking met zorginstellingen en
gemeentelijke instanties bewegingsactiviteiten aanbieden. Bijvoorbeeld
om maatschappelijke doelen na streven in het jeugd- en ouderenbeleid.
Apeldoorn Beweegt is ook een communicatie platform dat mensen
stimuleert meer in beweging te komen door middel van voorlichting op
sociale media, via apps en reguliere nieuwsmedia in Apeldoorn. De kracht
van Apeldoorn Beweegt ligt in het samen met anderen bewegen. Die
motivatie zorgt ervoor dat mensen blijven bewegen en daarmee blijvend
bewust bezig zijn met hun gezondheid. We streven na over drie jaar alle
Apeldoorners te hebben bereikt met de Apeldoorn Beweegt boodschap.
Het aantal deelnemers moet het komende jaar op 7500 personen liggen.
Over 2 jaar moet 10% van de bevolking hebben deelgenomen en willen
we dat 75% van de Apeldoornse bevolking bekend is met de
gezondheidsboodschap.

Kosten, opbrengsten
en de dekking

Apeldoorn Beweegt biedt gratis bewegingsactiviteiten aan. Dat wil
zeggen dat er geen drempels zijn voor mensen om deel te nemen. Ook
geen financiële drempels. Iedereen kan meedoen en wordt op haar of zijn
niveau geholpen kennis te maken met sport en bewegen. De kosten voor
Apeldoorn Beweegt liggen in het inzetten van voldoende professioneel
kader als de groepen groter worden en in het verder ontwikkelen van het
communicatie platform richting alle Apeldoorners. De Stichting heeft een
ideëel doel (meer bewegen, gezondere stad). Een deel van de dekking van
de kosten wordt al gerealiseerd door bedrijven die participeren en die het
belangrijk vinden samen met Apeldoorn Beweegt de gezondheidsboodschap uit te dragen. Zo wordt er onder meer door sponsors gratis
fruit verstrekt na de training.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Apeldoorn Beweegt is al succesvol gestart door de inbreng van
professionele vrijwilligers. De kennis en kunde van de vrijwilligers ligt in
de sportbegeleiding van mensen (trainers) maar ook in de inzet op het
terrein van (sociale) media, video en marketing/management. Wat nodig is
om te starten is een budget om te zorgen dat het jaarprogramma het
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komend jaar volledig kan worden uitgevoerd en dat er ruimte is om ook
activiteiten voor specifieke wijken te ontwikkelen. Goede accommodaties
zijn nodig indien de weersomstandigheden het langere tijd niet toelaten
om buiten te sporten.
Risico’s /
onzekerheden

Er zijn geen specifieke risico’s want de organisatie wordt opgebouwd
door vrijwilligers die overigens wel een professionele achtergrond hebben.
De sportbegeleiders zijn deskundig en gediplomeerd. Er worden geen
kosten gemaakt die substantiële risico’s met zich meebrengen. Om het
project te laten slagen en alle Apeldoorners te bereiken is echter wel een
beperkte funding nodig voor het jaarprogramma. Het Apeldoorn Beweegt
programma groeit mee met de mogelijkheden en heeft daarmee altijd een
sluitende begroting.

Overig

Apeldoorn Beweegt wil niet op zichzelf staan maar zoekt nadrukkelijk
samenwerking met sportverenigingen, zorginstanties, jeugdinstanties en
de Gemeente Apeldoorn.
Apeldoorn Beweegt gaat over Apeldoorn als gezonde en bruisende stad.
Dat item is de verbindende factor richting alle Apeldoorners. Apeldoorn
Beweegt wil ook de identiteit van Apeldoorn als bruisende stad
versterken.
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8.

Sport etalage

Uw gegevens
Organisatie

Initiatiefnemer is Avalon, Wim Mulder

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Wim Mulder, info@avalonsport.nl
Betrokken sportverenigingen: Tai Chi, Aikido, Judo/Jiujitsu, Karate, Yoga
in @2021, HaYoga, The B-force, Boksen / bootcamp, Beach soccer,
Beach volleyball, Beach handball, Beach korfbal, Boogschieten, AV 34
Tennis Tepci
Korte beschrijving van de kans
Titel

Sport etalage van Apeldoorn

De kans
Een multifunctioneel sportterrein waar elk weekend een sportvereniging
(wat, waarom, wie en zich kan presenteren om een toernooi of workshops te houden.
waar?)
Dit geeft de sportverenigingen in Apeldoorn een podium en tegelijkertijd
brengt het meer levendigheid in de binnenstad.
Er is gekozen voor het veld tussen de aanrijweg naar de parkeergarage
Koningshaven en het kanaal. Het gebied is recent inmiddels ingericht, de
aanvraag gaat hier met name om de continuïteit van de activiteiten.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Gebied is als parkje ingericht. Investering is vooral werk met werk maken.
De kosten voor de fitness apparaten zijn nog niet helder maar hiervoor zijn
wel mogelijkheden
De kosten voor een natuurlijk speelelement is nog niet gedekt maar ook
hiervoor zijn mogelijkheden.
Als de verenigingen een hoger dan standaard onderhoudsniveau wensen
dan moeten zij dat zelf regelen. Hierover moet nog doorgesproken
worden.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Gebleken is dat er belangstelling bestaat bij verschillende verenigingen.
Ook is aangeboden door twee mensen om mogelijk het een en ander te
coördineren (agenda beheer).

Risico’s /
onzekerheden
Adviesgroep

Beheer en onderhoud als aandachtspunt.
Koppeling met Omnizorg als aandachtspunt.
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9.

OSSO: Op Straat Sportief Ontmoeten

Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Stimenz
Gino Sergio
Vosselmanstraat 300
g.sergio@stimenz.nl
www.osso.nu

Korte beschrijving van de kans
Titel

OSSO op straat sportief ontmoeten (straat- en zaalvoetbal)

De kans
Het aanbieden van breedte sport voor de doelgroep jongeren vanuit de
(wat, waarom, wie en buurt, het onderwijs en de vereniging en tevens het bieden van de kans
waar?)
aan talenten voor topsport (doorstroom naar zaalvoetbal op Eredivisie
niveau).
Het creëren van binding en in beweging krijgen van moeilijk bereikbare
(risico) jongeren.
Het creëren van een positief agogisch klimaat op voetbalcourts in
Apeldoorn ten behoeve van leefbaarheid, stimuleren van positief gedrag,
vroeg signalering van problematieken, zorgdragen van participatie van de
doelgroep. .
Het aanbod jeugdzaalvoetbalcompetitie continueren en intensiveren in
samenwerking met de KNVB, scholen, verenigingen en het jongerenwerk.
Het toe leiden van jongeren welke op straat voetballen naar verenigingen.
Het bieden van stageplekken, maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk
(jongerenparticipatie) aan de doelgroep jongeren.
Het aanbieden van zaalvoetbal aan scholen (training wordt op de scholen
zelf gegeven door osso-trainers)
Het aanbieden van zaalvoetbal aan verenigingen (verenigingen worden
ondersteunt in het opzetten van jeugdzaalvoetbalteams en deelname aan
de competitie)
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden

Mogelijkheden verkennen inzet buurtsportcoach ( onderwijs, WMO,
welzijn en sport)

Een buurtsportcoach. De complete structuur (sociale infrastructuur) ,
samenwerkingsverbanden, deelnemers etc. is er al.
Het is een aanbod welke goed aansluit bij de leefwereld van de doelgroep.
Het animo is groter dan het aanbod.
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10.

Jongeren Op Gezond Gewicht

Uw gegevens
Organisatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (hierna JOGG) Apeldoorn

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Weslie Gerrits - JOGG regisseur Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES APELDOORN
06 – 44 66 09 79
w.gerrits@apeldoorn.nl
Korte beschrijving van de kans
De Gezonde Sportkantine
Titel

Bij de ruim 150 sportverenigingen in Apeldoorn komen wekelijks veel
De kans
Apeldoorners van alle leeftijden bij elkaar. De sportverenigingen vervullen
(wat, waarom, wie en
een belangrijke rol in het stimuleren van een gezonde leefstijl, door het
waar?)

faciliteren van sport en bewegen. Sporten zorgt voor ontspanning, plezier én
is onderdeel van een gezonde leefstijl. Maar alleen sporten is
niet voldoende, tevens is een gezond voedingspatroon belangrijk en het
aanbod aan voedingsproducten in veel sportkantines kan gezonder.
In onderzoek van het Mulier Instituut onder 4.000 Nederlanders zegt de
helft van de kantinebezoekers dat het assortiment in de sportkantine veelal
of alleen maar uit minder gezonde producten bestaat. Uit onderzoek van
onderzoeksbureau GfK blijkt dat bijna één op de drie bezoekers helemaal
niet verleid wil worden tot ongezond snacken in de sportkantine. De
meerderheid van de bezoekers (60%), en dan vooral ouders (52%) vindt dat
er naar verhouding 'meer gezonde producten' in het aanbod van de kantine
zou moeten zijn, of dat het aanbod van gezond en minder gezond gelijk
moet zijn.
Koppeling met de JOGG aanpak
Sinds november 2014 is Apeldoorn JOGG gemeenten en daarmee is de
gezondheid van jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar een belangrijk thema
geworden. Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk en normaal is, dus ook
wat een gezonde leefstijl inhoudt. Veel kinderen sporten al bij een club of
vereniging en brengen daar veel tijd door. Daarom is het ook belangrijk dat
het aanbod in kantines gezonder wordt. Met het project De Gezonde
Sportkantine helpt JOGG sportclubs kosteloos om met eenvoudige stappen
hun aanbod gezonder te maken.
In samenwerking met de adviseur van de Gezonde Sportkantine zal een
workshop georganiseerd worden op dit thema voor Apeldoornse
sportverenigingen. Doel is om zodoende bewustwording te creëren en
sportverenigingen te enthousiasmeren tot het maken van een gezondere
keuze in de sportkantine. Indien sportverenigingen besluiten te starten met
de gezonde sportkantine krijgen zij de volgende ondersteuning kosteloos
21
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aangeboden.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Inventarisatie van de beginsituatie (vragenlijst)
Adviesgesprek op maat en nazorg hulpvragen
Ontvangst starterspakket
Inventarisatie ‘nieuwe’ situatie (relatiebeheer, verdieping)
Inlog gegevens tot het kennisportal van de gezonde sportkantine
waar goede en leuke voorbeelden gedeeld worden.

Er worden met dit project geen kosten gemaakt, vanuit JOGG is dit
project kosteloos en de JOGG regisseur van de Gemeente Apeldoorn kan
dit vanuit zijn reguliere werkzaamheden coördineren.
De opbrengst van het project is dat de sportkantines in de Gemeente
Apeldoorn een gezonder assortiment bieden aan hun leden en daarmee
ook een gezonde sportvereniging blijven.
We kunnen per direct starten, samenwerking met de Sportraad van
Apeldoorn is gewenst in dit project.

Risico’s /
onzekerheden

Geen risico’s, de onzekerheid in dit project is dat sportverenigingen
wellicht overtuigd moeten worden van het waarom en gaan inzien wat
het ze kan opleveren.

Overig

-
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De volgende negen kansen richten zich vooral op ‘iedereen doet mee’, het zijn:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Accommodaties open, Sport Ontmoeting Plaats
Lokaal sporten met een beperking
Hulpverlening door begeleidend sporten
Fithockey voor ouderen
SeniorenScouts
Vitaal veilig vallen (minder valongevallen door meer vitaliteit)
Sport Empowert (inzet sport voor mensen in problemen)
Rolstoelbasketbal
Zwemmen voor mensen met een lichamelijke beperking
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11

Accommodaties open, Sport Ontmoeting Plaats

Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Organisatie Voetbalvereniging Robur et Velocitas 1882
Laurens van Gils
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 35
7316 AR – Apeldoorn
Laurens.van.gils@roburetvelocitas.nl

Korte beschrijving van de kans
Titel

Sport Ontmoeting Plaats (SOP)

De kans
Robur et Velocitas 1882 bloeit en groeit als nooit te voor. Onlangs is het
(wat, waarom, wie en 1.000 ste lid feestelijk welkom geheten.
waar?)
‘Verenigen’ en ontmoeten zijn voor het algemeen bestuur de speerpunten
voor de toekomst. Robur et Velocitas wil een brede vereniging zijn en ook
doelgroepen buiten de eigen vereniging aanspreken. Afgelopen zomer
hebben wij ons kunstgrasveld opengesteld voor leden maar ook niet leden
vanuit de gedachte om mensen de gelegenheid te bieden in hun eigen
buurt, bij hun eigen vereniging te sporten. Er is veel gebruik van gemaakt
van dezeopenstelling.
Robur et Velocitas ligt centraal in de wijk Kerschoten en met de wijk, de
buurt willen we zoeken naar een win-win situatie door onze
accommodatie
beschikbaar te stellen voor nieuwe doelgroepen. Hierbij denken we aan in
een veilige omgeving sporten voor ouderen maar ook mensen met een
beperking helpen aan een zinvolle dagbesteding op ons complex.
Een ander belangrijk thema is ‘duurzaamheid’. Robur et Velocitas wil hier
ook een voortrekkersrol bij vervullen. Zo zijn er onlangs al verkennende
gesprekken gevoerd met de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn (deA)
voor de ontwikkeling van zonnepanelen op het dak van onze tribune.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Op dit moment heeft Robur et Velocitas de beschikking over 1,5
kunstgrasveld. Om aan de groei van leden te kunnen blijven voldoen en
om activiteiten gericht op de buurt/wijk te kunnen ontplooien is inmiddels
een verzoek ingediend om gebruik te kunnen maken van het
gemeentelijke fonds ‘kunstgras’ voor aanleg van een 2e veld (hoofdveld)

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Robur et Velocitas heeft behoefte aan ondersteuning in menskracht om
doelstellingen te kunnen realiseren. De expertise en knowhow is (nog)
onvoldoende aanwezig om de ‘nieuwe’ doelgroep te kunnen begeleiden,
stimuleren, ondersteunen. Robur et Velocitas zoekt het minder in zoeken
naar geld, maar meer in menskracht, handjes….

Risico’s /
onzekerheden

Binnen Robur wordt dit een nieuw gedachtegoed en vraagt het om
aanpassing en inlevingsvermogen van de leden, ouders, trainers en ander
stakeholders binnen de club. Het moet binnen Robur een natuurlijke
attitude worden dat je ruim denkt en je ook wilt inspannen voor de
medemens, verenigen in de ruimste zin des woords!!
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Overig

Wij ondersteunen welke vorm van initiatieven dan ook om een rol te
kunnen vervullen in de wijk/buurt. Robur is een vereniging met een rijke
historie maar jeugdige toekomst.

Nagekomen:
Inmiddels is er overeenstemming bereikt met DemenTalent voor het plaatsen van 7 mensen die
leiden aan dementie en die gedurende 3 maanden onder begeleiding komen werken bij Robur.
Daarnaast hebben wij het plan om na de zomervakantie te gaan starten met ‘Old Stars Soccer
Football’ voor ouderen. Hiervoor een stagiaire bezig met een stageopdracht en het idee is om dit aan
te gaan bieden gedurende 10 opeenvolgende weken in twee blokken: sept-nov 2015 en maart-mei
2016.
Inmiddels werd de voetbalactiviteit bij CasaBonita op zaterdag 30 mei uitgevoerd. Dat was een groot
succes met veel aandacht van oaKNVB en ING. Zie filmpje:
http://home.knvb.nl/nieuws/mini-pupillen-robur-et-velocitas-vertederen-ouderen/
Op kleinere schaal zijn we met de wijkraad ook in gesprek over o.a. het participeren bij een
buurtfeest ivm 50 jarig bestaan van de wijk Kerschoten en zal er een aanpassing van het toegangshek
komen om voetballen op ons kunstgrasveld voor iedereen mogelijk te maken.
Er gebeurt op dit moment dus heel veel en ook binnen de leden en overige stakeholders van Robur
begint het te landen. De uitdaging wordt hoe we het allemaal kunnen bemensen/bemannen.
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12. Loket Sporten met een beperking Stedendriehoek
Uw gegevens
Organisatie

Sportraad Apeldoorn, Verenigingsburo, Accres, MEE Veluwe, ViaReva,
Gelderse Sportfederatie, de Klup, Special Heroes

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)
Korte beschrijving van de kans
Titel

Loket Sporten met een beperking Stedendriehoek

De kans
Samenwerkingsverband in de Stedendriehoek op het gebied van sporten
(wat, waarom, wie en met een beperking. Eén loket waar mensen met een beperking, ouders,
waar?)
sportaanbieders een vraag kunnen stellen. Het loket zal regie voeren op
het gebied van sporten met een beperking.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden

Kosten van een Regioconsulent aangepast sporten. De kosten voor deze
functionaris worden op korte termijn gefinancierd door de provincie
Gelderland en op lange termijn door de verschillende stedendriehoek
gemeenten.

Honorering provinciale aanvraag “loket sporten met een beperking
Stedendriehoek”

-

Honorering aanvraag provincie
Meebetalen verschillende Stedendriehoek gemeenten.

Overig
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13. Hulpverlening door begeleidend sporten
Uw gegevens
Organisatie

Iron Punch

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Iron Punch,
Schumanpark 27, 7336 AM Apeldoorn
Contactpersoon:
M. Unal
T: 085 303 0072
E: info@ironpunch.nl
Korte beschrijving van de kans
Titel

Hulpverlening door begeleidend sporten

De kans
Wij hebben de laatste jaren regelmatig contact met diverse zorgpartijen.
(wat, waarom, wie en Het zijn partijen die jongeren naar ons doorverwijzen om hen te
waar?)
ondersteunen bij integratie in de maatschappij. Maar vice versa
begeleiden wij ook
jongeren naar deze formele zorg toe. In onze optiek ligt hier een goed
fundament om op het snijvlak van formele en informele zorg iets moois op
te bouwen. Hierbij willen wij ook sport als instrument gaan inzetten.
Mensen die sporten hebben vijftig procent minder kans om een
psychische stoornis te ontwikkelen dan mensen die niet sporten.
We willen binnen 1,5 jaar een sportfaciliteit realiseren dat als
sociaalpedagogisch instrument wordt ingezet om eigen kracht van
jongeren te vergroten en gezonder te laten leven. Binnen de project
periode willen we
bovendien het aanbod en het bijbehorende netwerk opbouwen om
jongeren met gezondheidsklachten te kunnen ondersteunen in het
hervinden van de aansluiting op de maatschappij. Wij willen een
vernieuwend beweegaanbod op gaan zetten voor een kwetsbare groep
jongeren (cliënten bij zorginstellingen), teneinde hun eigen kracht,
zelfbeeld, maar ook hun conditie te versterken.
Ons doel is niet om een nieuwe sportvereniging op te gaan bouwen. Wij
gaan geen substituut leveren, maar willen complementair zijn aan wat er
al in de samenleving beschikbaar is. We richten ons dus op doelgroepen
die tussen wal en het schip vallen en drempels ervaren om te gaan
sporten bij de reguliere verenigingen. Wij vormen voor deze groep een
‘tussenstation’.
Ons aanbod passen we aan op de doelgroep. In het begin van de
oprichting van ons ‘sociale sportcentrum’
willen we grofweg het onderscheid maken tussen:
1. Jongeren met problemen op het gebied van integratie, door
bijvoorbeeld uitval op school of het niet
vinden van een werk of zinvolle dagbesteding.
2. Jongeren met gezondheidsklachten van fysieke of psychische aard.
We zijn er enkel voor kwetsbare jongeren. In de leeftijd van 8 t/m 21 jaar.
De tweede doelgroep is overduidelijk het zwaarst en vraagt extra
begeleiding. Vandaar dat we bij die groep ook samenwerken met
zorg professionals.
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Vanuit het aanbod voor deze 2e doelgroep kunnen jongeren doorstromen
naar het aanbod
voor de 1e doelgroep. En als dat goed gaat, hopen we dat ze
doorstromen naar werk of een studie en zich ook
aanmelden bij een reguliere sportvereniging.
Het project is in eerste instantie gericht op Apeldoorn. De Apeldoornse
jeugd is en leeft naar verhouding
minder gezond dan gemiddeld in Nederland. Zo heeft van de 14- jarigen
25% overgewicht en drinkt 27%
alcohol. Net als elders in de regio gebruikt bijna de helft van de scholieren
tijdens het vrijen niet altijd een
condoom. Op scholen heeft ongeveer de helft onvoldoende
ventilatievoorzieningen om een goed binnenmilieu
te houden. Dit geeft meer kans geeft op gezondheidsklachten bij
leerlingen.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

De kosten betreffen kosten voor huisvesting, materiaal,
uitvoering/sportbegeleiding en coördinatie.
De opbrengsten komen uit bijdragen van de klanten (gering gezien
draagkracht), van de zorgorganisaties achter de klanten, van partners en
van fondsen.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

We werken al samen met diverse partners, zoals de GGD, Stichting
Iriszorg,
Stichting Stimenz, Richard Krajicek foundation, Dinax Marketing,
buurtsportcoach, Windesheim, Riwis, De Passerel, Triathlon Apeldoorn,
Don Bosco, OSSO, Curves, Beforce, Harrie Buitenhuis en stichting De
Ijssel.
Er is een locatie en begeleiding. Er zijn meer dan voldoende kandidaten.
De begroting is nog niet sluitend.

Risico’s /
onzekerheden

Fondsen worden gevraagd om bij te dragen. De bijdragen zijn nog niet
dermate dat de begroting sluitend is.

Overig
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14. Fithockey
Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Hockeyclub Ares
Fithockeycoördinator, Peter Steenmeijer, 055-3557597/06-54276455,
fithockey@phast.nl

Korte beschrijving van de kans
Titel

Fithockey

De kans
Het aanbieden van een laagdrempelige buitensport voor senioren (60+).
(wat, waarom, wie en Op het kunstgrascomplex van HC Ares is gedurende de werkdagen van 9
waar?)
tot 16 uur veel ruimte voor het beoefenen van sporten, in het bijzonder
sporten waarbij een bal (of ballen) met een voorwerp worden gespeeld.
Voor senioren blijkt dat het spelen van fithockey in een grote behoefte
voorziet, omdat het nauwelijks blessures oplevert en omdat er plezier valt
te beleven. De zachte ondergrond zorgt ervoor dat er geen spier- en/of
gewrichtsklachten ontstaan. Het kunstgras is bovendien geschikt om ook
bij mindere weersomstandigheden te kunnen spelen. Een eigen clubhuis
staat garant voor goede sociale contacten onder een kopje koffie voor en
na het spelletje.

Kosten, opbrengsten
en de dekking

Omdat de accommodatie er is, zijn er geen kosten te voorzien, anders dan
die welke uit de contributiebijdrage van ca 100 euro door de deelnemers
wordt opgebracht.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Wij zijn al gestart. Om meer mensen in de doelgroep te bereiken zijn wij
begonnen met een intensieve publiciteitscampagne bij verzorgingshuizen,
ouderen contactpunten, fysiotherapeuten en huisartsen. Bovendien
verzorgen wij in mei 4 keer een fithockeyclinic in samenwerking met de
gemeente en Accres op het Cruyffcourt in Woudhuis, nabij het Bolwerk.

Risico’s /
onzekerheden

Geen

Overig

Wij zouden graag onze publiciteitscampagne ondersteunt zien door
iedereen die iets te maken heeft met senioren (60+).
Het doel is dat over twee jaar iedere 60+er van fithockey heeft gehoord,
weet wat is en waar je het kunt spelen.
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15. SeniorenScouts
Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Scouting Marca Appoldro
Willemien Willems
p/a Hoornbloem 31
7322 AP Apeldoorn
055-3664708
willemien@scoutinggroep.com

Korte beschrijving van de kans
Titel
SeniorenScouts
De kans
Scouting is voor iedereen, dat is de visie van Scouting. Daarbij maakt
(wat, waarom, wie en iemands culturele achtergrond, huidskleur, geloof, sekse en seksuele
waar?)
voorkeur niet uit. Ook leeftijd staan een lidmaatschap van Scouting niet in
de weg.
Daarom is Scouting Marca Appoldro gestart met een speltak voor
Senioren. Het mooie van Scouting is dat jong en oud met elkaar om gaan,
samen plezier kunnen beleven en van elkaar kunnen leren. Maar ook dat
iedereen op zijn eigen manier mee kan doen met Scouting en zijn talenten
kan ontdekken.
Bij Scouting Marca Appoldro geldt dus: gewoon waar het kan en speciaal
waar het nodig is. Een Scoutinggroep die een visie heeft hoe we met
elkaar om moeten gaan.
Scouting Marca Appoldro heeft als grootste jeugd- en jongerenorganisatie
een veelzijdig spelaanbod. Waarbij het Sport & Spel, Uitdagende
Scoutingtechnieken (o.a. gps tochten) en Buitenleven 3 belangrijke
thema’s zijn. Ook thema’s die wij graag aan onze Seniorenscouts (50 jaar
en ouder) voorleggen.
Seniorenscouts zijn die mensen die vroeger bij Scouting hebben gezeten,
maar door leeftijd niet meer actief zijn gebleven omdat Scouting deze
leeftijdsgroep niet ondersteunde. Voor mensen die vroeger niet bij
Scouting hebben gezeten en het toch mee willen maken. Maar bovenal
voor mensen die in een gezellig team leuke activiteiten ondernemen die
passen binnen de doelstelling en uitgangspunten van Scouting.
Scouting Marca Appoldro beschikt over een eigen blokhut in het
Woudhuis. Waar zowel activiteiten binnen, buiten op het naastliggende
veld en/of bos kunnen worden gespeeld.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Scouting Marca Appoldro dekt haar huidige exploitatie uit een eigen
bijdrage van de leden van € 110,- per jaar, gemeentelijke subsidie en
zelfwerkzaamheid

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Wij zijn reeds gestart op 1 januari van dit jaar bij wijze van pilot. Het is de
bedoeling na een succesvol eerste half jaar een goed nieuw
Scoutingseizoen naar te zetten, voor deze senioren. Graag willen we wat
extra bekendheid hieraan geven om dit initiatief verder te laten groeien.
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Risico’s /
onzekerheden

Geen, alle risico’s liggen bij de vereniging Scouting Marca Appoldro

Overig

Scouting heeft vooral een imago als jeugd- en jongerenorganisatie.
Scouting Marca Appoldro is uniek binnen Scouting Nederland met een
leeftijdsgroep voor senioren. Ons doel is bekendheid dat Scouting
veelzijdiger is dan alleen jeugd en jongeren en de mogelijkheid biedt om
senioren jong te laten zijn binnen deze organisatie. En zich te ontplooien
binnen de (sportieve) thema’s die Scouting kent binnen een veilige en
vertrouwde omgeving.

31
Sportagenda Apeldoorn 100915

16. Vitale Samenleving: “Vitaal Veilig Vallen”
Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Stichting Vitaliteit + Veiligheid Voor Senioren

Bert de Goei
Pantheon 2
06-53781640
info@stichtingvvvs.nl

Korte beschrijving van de kans
Titel

“De Vitale Samenleving: Vitaal Veilig Vallen”.

De kans
Het aanbieden van wekelijkse beweegactiviteiten aan senioren.
(wat, waarom, wie en
waar?)
In het landelijke kernsportplan wordt nadrukkelijk beschreven dat de groep
senioren veel baat heeft bij het actief blijven bewegen, omdat dit hen
fysiek,mentaal en sociaal helpt. Het dagelijks bewegen helpt om het
gewicht ondercontrole te houden en de kans op valongelukken te
verminderen. Uit deouderenmonitor 2010 regio blijkt dat 15 procent van
de 65-plussers in eengemeente in de drie maanden voorafgaand aan
onderzoek is gevallen. In éénderde van de gevallen was sprake van
lichamelijk letsel. Twee procent van de65-plussers geeft aan wel eens een
valtraining te hebben gevolgd en 10 procent geeft aan geïnteresseerd te
zijn in een cursus valpreventie.
Het hoofddoel van VVV is het vergroten van de vitaliteit bij (kwetsbare)
ouderen vanaf 65 jaar, het verminderen van valongevallen en het
stimuleren van duurzaam beweeggedrag. Onder duurzaam wordt verstaan
dat zij gedurende de interventie gewend raken aan regelmatige,
in principe wekelijkse, beweegactiviteiten die zij na afloop van de
interventie met dezelfde regelmaat zullen blijven voortzetten. Uitstroom
naar vormen van structurele beweging wordt gestimuleerd en
aangeboden. Subdoelen die bijdragen aan het hoofddoel van structurele
beweging zijn (1) het bevorderen van de algemene fitheid zodat de
deelnemers na afloop aan de ‘fitnorm’ (NISB, 2013) voldoen, (2)
deelnemers zijn na afloop vaardiger in valbreken, (3) deelnemers hebben
na afloop minder valangst en (4) deelnemers die zich nu buiten onveilig
voelen zijn weerbaarder en voelen zich na de interventie minder onveilig
zodat barrières om buiten te komen en te bewegen weggenomen zijn.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Bijdrage provincie Gelderland en zorgverzekeraar
Cofinanciering vanuit de gemeente Apeldoorn

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Bijdrage provincie Gelderland
Bijdrage zorgverzekeraar
Cofinanciering vanuit de gemeente Apeldoorn

Risico’s /
onzekerheden

Cofinanciering vanuit de gemeente Apeldoorn
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17. Sport Empowert
Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Stichting Stimenz / welzijnsnetwerken
Ingrid Warners

Korte beschrijving van de kans
Titel

Sport empowert!

De kans
De medewerkers van Stimenz en de medewerkers uit de
(wat, waarom, wie en welzijnsnetwerken ondersteunen daar waar nodig mensen in een vaak
waar?)
roerige tijd. Zij doen dit door naast iemand te gaan en er achter te komen
in hoeverre cliënten zelf hun vragen en problemen kunnen oplossen.
Deze gesprekken vinden steeds vaker plaats tijdens een wandeling,
sjoelen of op een andere manier waarbij de cliënt actief bezig is met
bewegen en mee doen.
Door via beweging een gesprek te starten komt er vaak ook beweging in
het denken van mensen. Nieuwe mogelijkheden worden makkelijker
opgepakt, een vertrouwensrelatie is makkelijker op te bouwen en een
opening voor verandering is al snel gemaakt. Door te bewegen wordt je
vitaler, sterker als mens.
Op dit moment gebeuren deze bewegingsgesprekken gewoon in de buurt,
bij mensen thuis, rondom kantoor. Een kans is om hierbij meer de
sportverenigingen te betrekken. Door gebruik te maken van een
sportaccommodatie, de sportmaterialen en kennis over sport om op een
verantwoorde manier met de cliënt in beweging te zijn.
Daarnaast is het voor cliënten een mogelijkheid om in contact te komen
met een sportaccommodatie/vereniging, waardoor een blijvende
verbinding met het sporten makkelijker te maken is.
Naast individuele contacten via sport en bewegen zal in 2015 gekeken
worden of het ook kan worden aangeboden in een collectief aanbod.
Bijvoorbeeld lotgenoten contacten.
Kosten, opbrengsten
en de dekking
Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden
Overig

Individueel: Budgetneutraal (gebruik in de openingstijden)
Bij collectief aanbod, samen kijken wat mogelijkheden zijn, liefst ook
budgetneutraal
Actuele kennis van de sociale sportkaart van Apeldoorn
Toezegging van sportverenigingen om gebruik te mogen maken van de
faciliteiten
Mogelijke drempels bij cliënten om te bewegen/ sporten.
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18. Rolstoelbasketbal
Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

SportVariant (ViaReva, Revalidatiegeneeskunde)
Arno van Kasteren (bewegingsagoog / psychomotorisch therapeut)
Leo Huizer (manager SportVariant)
p/a Arnhemseweg 11
7331 BA Apeldoorn
055-5382700 / 06-44042140
a.v.kasteren@viareva.nl / l.huizer@viareva.nl
Korte beschrijving van de kans
Titel
Opstarten rolstoelbasketbal voor kinderen in Apeldoorn.
De kans
Opzetten van rolstoelbasketbal voor kinderen uit de regio Apeldoorn. Een
(wat, waarom, wie en eerste inventarisatie vindt plaats door SportVariant i.s.m.
waar?)
rolstoelbasketbalvereniging WSV. Vervolgens wordt er gekeken of er
mogelijkheden liggen dit structureel onder te brengen bij de basketbal
afdeling van WSV.
Kinderen moeten nu, als ze willen rolstoelbasketballen, uitwijken naar
anderen steden in de regio.
Rolstoelbasketbal kan door iedereen gespeeld worden (met of zonder
lichamelijke beperking), waarbij wij ons richten op de doelgroep in de
leeftijd van 8 tot 18 jaar is.
Op ViaReva wordt door SportVariant een eerste start gemaakt.
Uiteindelijke doel is te integreren bij de rolstoelbasketbal afdeling van
WSV. (Nu spelen daar alleen volwassenen rolstoelbasketbal)
Kosten, opbrengsten De volgende kosten zijn van toepassing:
en de dekking
Opstartkosten voor de clinics: personele kosten, materiaal kosten e.a.
Bij een structurele start betalen deelnemers een contributie/deelnemers
bijdrage.
Kosten: dekking hiervan deels (in de opstartfase) door SportVariant.
Opbrengst: het opzetten van nieuw aanbod voor kinderen met een
beperking in Apeldoorn. In dit geval rolstoelbasketbal.
Wat en wie heeft u
Medewerkers SportVariant.
nodig om te starten
Rolstoelbasketballers van WSV.
Risico’s /
Bij voldoende belangstelling is het structureel inbedden nog een
onzekerheden
onzekerheid en zal er overleg met sportvereniging WSV nodig zijn.
Overig
Vooralsnog denken wij dat er vraag is naar deze activiteit. Tijdens de
Sportoriëntatiedag voor jong en oud in het Omnisport en tijdens de clinics
op ViaReva zal gekeken worden of dit ook zo is. Aan de hand daarvan
wordt er een vervolg traject bepaald. Inmiddels zijn er drie clinics
verzorgd, waarvan de derde bij WSV plaatsvond in de samenwerking
tussen SportVariant/Viareva en WSV.
Expliciet bezien wat er vanuit WMO zou kunnen.
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19. Zwemmen voor mensen met een lichamelijke beperking
Uw gegevens
Organisatie

SportVariant (ViaReva, centrum voor revalidatie)

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Diana Krans (bewegingsagoog/ psychomotorisch therapeut)
Leo Huizer (manager SportVariant)
p/a Arnhemseweg 11
7311 BA Apeldoorn
055 – 5382700
d.krans@viareva.nl/l.huizer@viareva.nl
Korte beschrijving van de kans
Opstarten doelgroepen zwemmen voor mensen met een lichamelijke
Titel
beperking en chronisch zieken binnen Apeldoorn en omgeving.
We zien een kans om op donderdagmiddag in Malkander tussen de
De kans
huidige zwemgroepen Cesar therapie (1elijns behandeling) en ViaReva (
(wat, waarom, wie en 2elijns behandeling) een zwemgroep op te starten (eventueel) in
samenwerking met Malkander en Accres om de aansluiting/ doorstroom
waar?)
vanuit de bovenstaande groepen te bevorderen.
Het lijkt ons een goede zaak als mensen met een fysieke beperking
zelfstandig, onder begeleiding vanuit ViaReva, SportVariant en Malkander,
kunnen blijven zwemmen in Malkander.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

De volgende kosten zijn van toepassing:
Huur zwembadr (€ 86,41 per uur (2014))
Personele kosten
Kosten welke gemaakt worden om de opzet goed te kunnen borgen
Kosten t.a.v. reclamefolder danwel andere PR middelen
Kosten interne kennisoverdracht/ scholing

Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden

Overig

Opbrengsten; entree kaartje, te betalen door de deelnemers
Zwemwater
Intentie tot samenwerking Malkander en Accres
Financiële middelen
Er is een opzet gemaakt met aandachtspunten waar we rekening mee
moeten houden voordat we met deze activiteit opstarten. Dit gaat met
name om kennis op inhoudelijk niveau waarvoor een interne overdracht/
scholing mogelijk is en daarnaast de logistieke problemen waar je mee te
maken kunt krijgen.
Vooralsnog denken we te weten dat er voldoende vraag is naar deze
activiteit. Vanuit de revalidatie hebben we een lijst met namen van exrevalidanten welke graag in een groter bad willen zwemmen onder
deskundige begeleiding.
Daar er voor deze doelgroep weinig mogelijkheden zijn in Apeldoorn
bestaat de kans dat een uur op termijn niet toereikend is.
Doorontwikkeling is dan noodzakelijk.
Expliciet bezien wat er vanuit WMO zou kunnen.
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Dan een zevental kansen die de infrastructuur willen versterken:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Indoor trainingscentrum Apeldoorn Bike City.
Omnisportcentrum Winkewijertlaan.
Wegparcours voor wielrenners (Adelaar).
Ontwikkeling terrein ‘De Baan’ (gebied bij schaats- en skeelerbaan Omnisport).
Regionaal trainingscentrum volleybal.
Een ‘huis’ voor topsporters (woonruimte).
Sport Medisch Centrum Apeldoorn
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20. Indoor trainingscentrum Apeldoorn Bike City
Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Bar End
Han ten Hove / Peter Nieland

Korte beschrijving van de kans
Titel

Indoor trainingscentrum
Op dit moment is er geen mogelijkheid om indoor te kunnen trainen op de
De kans
locatie Sportpark Orderbos. In de winter liggen de fietsactiviteiten in de
(wat, waarom, wie en avonduren stil bij gebrek aan licht. Dit wordt door veel sporters
waar?)
individueel ingevuld door fitness centra te bezoeken.De huidige fitness
centra hebben of de focus op gezinsactiviteiten (familie abonnementen)
of hebben de focus op de prijs (budget fitness centra). In beide gevallen
hebben ze niet de focus op fietssport (wedstrijd) en ontbreekt de
specifieke begeleiding en de gewenste kwaliteit.
Fietsen is een vrij eenzijdige beweging. De indoor trainingen zijn daarom
belangrijk voor het ontwikkelen basic-movement skills. Tevens is het een
belangrijk FUNdament om jeugdsporters met potentie te ontwikkelen naar
talenten en vervolgens naar topsporters.
Hierbij moet worden gedacht aanFunctionalFitness,CoreStability, Kracht
trainingen en Powertrainingen die onder begeleiding van goed opgeleide
trainers en fysiotherapeuten worden uitgevoerd.
Het indoor trainingscentrum kan grote waarde hebben als het breed wordt
ingezet voor jeugdsporters, breedtesporters, talentontwikkeling en
topsportbegeleiding. Kennis van de topsport breed beschikbaar maken
voor de recreant om met meer kracht, een groter duurvermogen en meer
skills nog meer plezier beleeft aan alle aspecten van de fietssport.
De breedtesport genereerd het financiële draagvlak en maakt het
exploiteerbaar voor de talentontwikkelingsprogramma’s.
Omdat de kwaliteit hoog is kunnen hier tevens de talenten en topsporters
van andere sportverenigingen gebruikmaken van de kennis en de
faciliteiten. Dat geldt voor reguliere CS en Krachttrainingen, maar ook
voor blessure begeleiding en herstel. Te denken is aan Atletiek (AV’34 en
AV Veluwe), Hockey (AMHC) en Voetbal (CSV) verenigingen in de buurt.
Aanvullend zou het indoor trainingscentrum ingezet kunnen worden voor
jeugdwerk en andere sociale aspecten in de gemeente Apeldoorn.
Door deze elementen bij elkaar te brengen ontstaat de mogelijkheid om op
een grote locatie alle disciplines van fietssport bij elkaar te brengen.
Hierdoor zullen sporters eerder meerdere disciplines gaan beoefenen. Dit
sluit volledig aan bij de opleidingsfilosofie van de KNWU die renners Multi
Disciplinair wil opleiden.
Door deze faciliteiten bij elkaar te brengen geven we Apeldoorn ook de
mogelijkheid om meerdere evenementen te organiseren op fietsgebied.
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BMX, MTB, Weg en Baan van jeugdwedstrijden tot internationale
evenementen.
De fietssport is de kracht van Apeldoorn. Fietsen is niet alleen passie voor
sport. Fietsen is een lifestyle, een gezonde lifestyle in een gezonde,
groene omgeving.
We maken van Apeldoorn een Bike City!
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Op dit moment worden eerste schetsten gemaakt. Financiele doorkijk is
nog niet beschikbaar.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden
Adviesgroep

Ruimtelijke / planologische aspecten zijn kritisch. Uitwerken.
Dit initiatief vraagt nog veel nadere concretisering.
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21. Omnisportcentrum Winkewijertlaan
Uw gegevens
Organisatie

Columbia

Contactpersoon

EddieZeën,voorzitter Columbia, avvcolumbiavoorzitter@gmail.com

Korte beschrijving van de kans
Titel
De kans
(wat, waarom, wie en
waar?)

Kosten, opbrengsten
en de dekking
Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Omnisportcomplex
Omnisport complex aan de Winkewijertlaan 80 waar:
– Binnen en buitensporten voor voetbal, korfbal en handbal
mogelijk is
– (semi)Topsportevenementen kunnen worden gehouden
– Maatschappelijke functie van sport en sportverenigingen
geïntegreerd is in de wijk/dorp
– Kwaliteit en continuïteit van sportaanbieding wordt
gerealiseerd met verenigingen
–
Samenwerking tussen verenigingen, provincie, gemeente
en commerciele bedrijven vloeiend gaat

•

•

•

•
•

2014
–
–
–
–
–
–
2015
–
–
–
–
–
–
2016
–
–
2017
–
2019
–

Draagvlak creëren binnen AVV Columbia
Eerste schetsen nieuw opzet complex
Samenwerking starten met Korfbal
Samenwerking presenteren bij gemeente
Start zoeken geïnteresseerde verenigingen (turnen,
zaalsporten)
Exploitatie planning in hoofdlijnen
Realisatie kunstgrasveld
Planning en samenwerking opzetten realisatie sporthal
Samenwerking formaliseren met verenigingen
Uitbouwen samenwerking met gemeente
Samenwerking met provincie opzetten
Exploitatie planning verfijnen
Start bouw sporthal
Daadwerkelijk vormgeven van omnisport vereniging
In gebruik name sporthal
Honderdjarig bestaan AVV Columbia

Risico’s /
onzekerheden
Overig
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22. Wegparcours voor wielrenners
Uw gegevens
Organisatie

A.R. & T.V. De Adelaar

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

J. Schuitema, Prins Willem-Alexanderlaan 900, 7312 GD Apeldoorn
(secretaris)
Tel. 06-21838911 E-mail: secretaris@adelaar.org

Korte beschrijving van de kans
Titel

Wegparcours voor wielrenners

De kans
De vereniging heeft dringend behoefte aan een (veilig) wegparcours om
(wat, waarom, wie en met name met de jeugd te kunnen trainen en het houden van
waar?)
wegwielrenwedstrijden.
Overleg is hiervoor nodig met betrokken wegbeheerders en omliggende
bedrijven/bewoners.
Tot nu toe is het nog niet gelukt om een geschikte locatie hiervoor te
vinden en om alle partijen om de tafel te krijgen.

Kosten, opbrengsten
en de dekking

Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden

Budgettair neutraal

Betrokken afdeling(en) van de gemeente en instanties

Parcours dient veilig te zijn en wordt bij daglicht gebruikt in de avonduren
voor trainingen en in de weekenden voor trainingen en wedstrijden (e.e.a.
afhankelijk van de beschikbaarheid)

Overig
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23. De Baan ( naast Omnisport WSV)
Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Stichting io ‘De baan’
Alex Koopman

Korte beschrijving van de kans
Titel

De baan (naast Omnisport WSV)

De kans
Nadat WSV de exploitatie op zich heeft genomen, blijft er een onbenut
(wat, waarom, wie en sportgebied liggen. Uit dit gebied is meer uit te halen. Met dit idee zijn we
waar?)
gestart om een, laagdrempelig, eyecatcher te worden op het gebied van
sport, jeugd en ontmoeten.
Het plan is niet in fases te starten. Om het te laten slagen moet het in
een keer geplaatst worden zonder grote concessies.
Het plan:
De baan moet een sport en ontmoetingsplek worden voor heel Apeldoorn.
De focus ligt op de jeugd, scholen, sportieve kinderfeestjes, sportieve
bedrijfsarrangementen etc. Het past ook bij de JOGG-aanpak.
De tekening is definitief afgerond. Een onderdeel is Padel. Dit is een van
de grootste sporten in Spanje en waaiert over naar noord Europa. Het is
een mengeling van buiten squash en tennis.
De hardloopbaan om het veld is optioneel. M.a.w. de trainingelementen
onderweg worden in een cirkel geplaatst zonder hardloopbaan buiten de
ijsbaan of gerealiseerd. Alles afhankelijk van de inkomsten.
Horeca is in onderhandeling.
Doelgroep:
Jeugd van Apeldoorn
Mensen uit Apeldoorn die willen sporten en ontmoeten.
Bedrijven en scholen, en een ieder die gebruik wil maken van deze
voorzieningen.
Partners:
Buiten de grote bedrijven en instanties zijn we ook een beleid aan het
ontwikkelen qua donateurs.
Promotie:
Eigen website, folders met arrangementen, facebook en ander social
media, media zuil kruispunt etc.
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Uitvoering en beheer:
Het terrein is af te sluiten en goed te beheren. Doel is om het hele jaar
open te zijn op vaste tijden. Altijd beheer voor veiligheid, support voor
verhuur en horeca ( licht) en onderhoud van dagelijkse zaken. Ideeen
lopen nu.
Aanvullende ideeen:
Oneday events als skeelerdag, Olympische spelen bedrijven, Osso dag,
beach volleybal voor straten /buurten etc etc.
Er zijn al verzoeken ontvangen voor oneday events.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Inkomsten voor realisatie:
- Subsidies van gemeentelijke fondsen
- Subsidies van Provinciale of landelijke fondsen
Hier krijgen we steun, en hulp vanuit JOGG Apeldoorn, Stimenz en een
consultancy bureau die Yalp in dienst heeft genomen.
-Crowdfunding : gesprekken zijn gaande.
- Sponsor-pitch ( brief is in de maak voor directie nivo, adressen uit
bestanden EZ, pitch fimpje van 1 minuut is klaar, 25 bedrijven zijn al
geselecteerd). Doel: grote bedrijven uit Apeldoorn e.o. hun MVO
verantwoordelijkheid te laten realiseren.
We hebben al bezoek gebracht aan Windesheim in Zwolle waar soortgelijk
idee is gerealiseerd maar in minder grote omvang.
Inkomsten na realisatie:
- Jeugd kan, en moet, gratis kunnen sporten tot de leeftijd van 18 jaar.
- Arrangementen voor : scholen, bedrijven, kinderfeestjes,schaatsen, etc
tegen betaling.
- Huur van bijvoorbeeld: skeelers,schaatsen, verhuur beachvolley, etc
- Inkomsten uit subsidies vanuit UWV en andere re-intergratie projecten.
- Oneday events zoals OS spelen voor bedrijven in de zomer
- Lichte horeca

Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden
Overig

De stichting:
Er moet een onafhankelijke stichting komen die afdraagt aan WSV. De
belangen moeten niet verstrengeld worden met WSV op sportief en
financieel gebied. Dit kan de vereniging niet financieel dan wel
organisatorisch aan.

42
Sportagenda Apeldoorn 100915

24. Regionaal Trainingscentrum Volleybal
Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Novobo
Peter van Tarel, regiomanager

Korte beschrijving van de kans
Titel

Regionaal trainingscentrum volleybal

De kans
(wat, waarom, wie en De Nevobo start in september 2015 met een Regionaal Talentcentrum
Volleybal in Apeldoorn. Doel van dit RTC is om talenten de kans te geven
waar?)
zich optimaal te ontwikkelen op het gebied van sport, in combinatie met
onderwijs. Hiertoe gaan wij een samenwerkingsverband aan met het
Veluws College, dat als Topsport talent School de volleybaltalenten zal
faciliteren, evenals Topsport Gelderland. Nevobo en het Veluws College
hebben een gezamenlijke ambitie met dit RTC. We bouwen aan een
concept dat ook aantrekkelijk is voor RTC’s van andere sporten.
Kosten, opbrengsten
en de dekking
Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden
Overig
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25. Een huis voor topsporters
Uw gegevens
Organisatie

Living Top Sport Apeldoorn

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Jacob Brobbel
Kerklaan 13
7311 AA Apeldoorn, 06-53347796, Jacob.brobbel@online.nl

Korte beschrijving van de kans
Titel
De kans

Living Top Sport Apeldoorn
Permanent Topsporthuis in het centrum van Apeldoorn.

(wat, waarom, wie en Een permanente huis vesting voor topsporters in Apeldoorn waar ze met
waar?)
elkaar kunnen wonen en activiteiten rondom hun sport kunnen
uitoefenen. We sturen primair op de 3 Apeldoornse topsporten Volleybal,
Fietsen en Atletiek.
Living Top Sport stuurt op 3 thema’s:
• homogene huisvesting voor topsporters,
• werken aan hun maatschappelijke carrière
• fondsenwerving voor de top en breedtesport.
De kern van Living Top Sport Apeldoorn wordt gevormd door de
Apeldoornse topsporters: Gert Jan Liefers, Dennis Licht, Gert Jan
Wassink en Rene Smaal.
De vestiging van Living Top Sport zal plaats vinden in de Oude Gasfabriek
aan de Stationstraat Apeldoorn.
Kosten, opbrengsten 60% van de kosten worden gedekt door verhuur 24 sportappartementen.
en de dekking
20% van de kosten worden gedekt door bedrijfsactiviteiten sporters
20% van de kosten worden gedekt van sponsoring van de topsporters
Wat en wie heeft u
5 grote sponsors á € 4500,00 die als trigger moeten gelden voor andere
nodig om te starten
sponsors. Gemeente zou een mooi voorbeeld kunnen geven. Daarnaast
zoeken we veel kleinere sponsors om de betrokkenheid van het
bedrijfsleven te vergroten met de sport in Apeldoorn. Hoe succesvoller dit
wordt hoe eerder kunnen we de breedtesport gaan ondersteunen.
Eén van de projecten van waar de sporters mee willen starten is de
promotie van de grote sport evenementen in de stad zoals het
beachvolleybal en mogelijk de Giro. Mogelijk kan de gemeente een eerste
opdracht verstrekken aan de sporters om hier invulling aan te geven. Het
gebouw aan de Stationstraat kan vanaf begin volgend jaar ook als
permanente etalage gelden voor sportevenementen.
Risico’s /
onzekerheden

Dat we binnen drie jaar geen permanente bezetting van de 24
appartementen
Dat we de bedrijfsactiviteiten niet rendabel krijgen.
Dat er niet voldoende sponsoring los komt.
Deze risico’s zijn gewogen en getoetst met de behoeftes uit de markt. De
positieve uitkomst hiervan met het uitgesproken vertrouwen van de
belegger van het vastgoed zijn de risico’s aanvaardbaar.
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26. Sport Medisch Centrum Apeldoorn
Uw gegevens
Organisatie

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Ruud Mijwaart, Orthopedisch manueel therapeut, master
sportfysiotherapeut.
Momenteel Hoofd medische zaken FC Twente.
In samenwerking met:
Praktijk Fysiotherapie- Noordhuis, eigenaresse Mw A Noordhuis.
Mogelijke partner in overleg: maatschap orthopedie, Gelre ziekenhuis
Ruud Willem Mijwaart
Beemterweg 11b
Beemte Broekland
0618849429

Korte beschrijving van de kans
Titel

Sport medisch centrum (SMC) Apeldoorn / evt Sport medisch centrum
Omnisport

De kans
Apeldoorn kent een sportief imago en stimuleert haar burgers van jongs af
(wat, waarom, wie en aan in bewegen en sporten. Gezien de vele sportende burgers en de vele
sportverenigingen, op zowel amateur- als topsportniveau, binnen de
waar?)
gemeente Apeldoorn, wordt regelmatig een beroep gedaan op
sportfysiotherapeuten, sportartsen en orthopeden in de regio.
De kennis en kunde voor snelle revalidatie, preventie of het bereiken van
topsport, is in Apeldoorn gefragmenteerd aanwezig bij verschillende
praktijken. Door opzet van een Sport Medisch Centrum met unieke kennis
van de huidige sporters worden krachten gebundeld en ontstaat een
nieuw
klimaat voor topsporters en sportende burgers die de beste zorg willen
genieten om weer snel de geliefde sport te beoefenen.
Het SMC is daarmee een expertcentrum voor een breed sportpubliek.
Bundeling van wetenschappelijke kennis en klinische expertise van
sportartsen, sportfysiotherapeuten en orthopeden ten behoeve van
sporters
op ieder niveau staat garant voor snelle, effectieve beweegzorg
Binnen Apeldoorn is, vanuit de sporters, de vraag naar een plek waar de
sportfysiotherapie kan worden ondergaan zoals dit gewenst is per
individu.
Een regulier bezoek aan de sportysiotherapeut beslaat slechts een half uur
waardoor niet altijd optimaal resultaat wordt bereikt. Bovendien gaat
onnodig
veel tijd verloren met onderling doorverwijzen van patienten om elkaars
expertise in te roepen. Bundeling zal kostenreducerend zijn maar bovenal
zal
het aanbod veel beter voldoen aan de hulpvraag en verwachtingen van de
actieve Apeldoornse sporter.
Binnen een SMC zullen fysiotherapeuten, sportartsen en orthopeden nauw
met elkaar samenwerken. De maatschap orthopedie van het Gelre
ziekenhuis
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te Apeldoorn en Zutphen, is bereid mee te denken en mee te praten met
dit
project. Ook zij staan positief tegenover deze ontwikkeling. Deze
combinatie
van sportarts, Orthopeed en paramedische zorg zal zorgen voor een
TOPklimaat voor de sportende Apeldoorner.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Binnen de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn is voor ons het
Omnisport “DE” locatie om dit te vestigen. Omnisport ademt (Top)sport
en is
natuurlijk goed toegankelijk door de hernieuwde infrastructuur, locatie
binnen
Apeldoorn en uitstraling.De kosten binnen het Omnisport zijn zeer hoog.
Dit iseen groot struikelblok om een SMC in die locatie te vestigen.
Momenteel worden alternatieven onderzocht, zoals een combinatie van
sportschool Ten Tije, Fysiopraktijk Noordhuis en sportcentrum Matenhal.
Panden met een maatschappelijke bestemming zijn beperkt aanwezig en
Omnisport is de natuurlijke plek voor een SMC.
De kosten zullen bestaan uit aanschaf apparatuur, personeelskosten als
ook
huur van de locatie. Locatie en huur vormen een struikelblok.
Opbrengsten zullen primair komen vanuit de sporters zelf vanuit de
zorgverzekeringen of zijn eigen bijdrage., eventuele sponsorschappen van
leveranciers, huur delen met sportarts en/of maatschap orthopedie.
Bij verder behandeling van deze kans wordt een businesscase voorgelegd.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Het huidige Omnisport is nog niet geschikt voor een SMC. Los van de
huurkosten zullen behandelkamers, ontvangstruimten en dergelijke
aangepast moeten worden voor deze functie. Zo kan bijv ook efficiënt
gebruik
worden gemaakt van leegstaande ruimten overdag.
De gemeente wordt gevraagd om mee te denken met het vinden van een
geschikte locatie in het hart van sportend Apeldoorn en financiële
ondersteuning bij de opstart.

Risico’s /
onzekerheden

De bereidheid en het netwerk van de intiatiefnemers voor succes is ruim
voldoende voor succes. Zonder geschikte locatie in het hart van sportend
Apeldoorn heeft echter minder kans op succes.
Omnisport (lees Libema) hanteert flinke huurbedragen waardoor het voor
kleinere praktijken niet mogelijk is dit te blijven financieren.Een project als
deze zou op dit vlak ondersteund moeten worden door reductie van
huurkosten.

Overig

46
Sportagenda Apeldoorn 100915

Tenslotte nog zes kansen die verenigingen versterken:
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Apeldoorn zet in op vitale verenigingen (verlengde van onderzoek ‘Vitale verenigingen’).
Vrijwilligers voor de sport.
Bemiddeling bij ‘spanningen’ in de sport.
Gezamenlijke toekomstvisie (top-)voetbal Apeldoorn.
Schijnwerper op Apeldoorn-sport. Versterken van het vermarkten van de sport
Digitale sport- en beweegcommunity
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27. Apeldoorn zet in op vitale verenigingen
Uw gegevens
Organisatie

Sportraad Apeldoorn

Contactpersoon

Jan Schuitema ( j.schuitema@sportraad.nl) .

(naam, adres,
telefoon en mail)
Korte beschrijving van de kans

Titel

Apeldoorn zet in op de Vitale Verenigingen

De kans

De Sportraad Apeldoorn voert een onderzoek uit naar de vitaliteit van de
sportverenigingen in Apeldoorn. Inmiddels hebben ongeveer 40% van de
(wat, waarom, wie en
verenigingen aan het onderzoek deelgenomen. Het onderzoek wordt eind
waar?)
2015 afgerond. Op basis van de uitkomsten volgen per vereniging
gesprekken over het vervolg om – waar nodig - te komen tot grotere
vitaliteit.

Kosten, opbrengsten
en de dekking

Er is financiële dekking voor kosten onderzoek en voor de eerste
gesprekken. De vervolgacties zullen extra kosten met zich meebrengen en
worden binnen de Sportraadbegroting 2016 opgenomen en voorgesteld.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Loopt reeds.

Risico’s /
onzekerheden

Geen vervolgacties, wanneer geen dekking voor de extra kosten.

Overig

geen
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28. Vrijwilligers voor de sport
Uw gegevens
Organisatie

Verenigingsburo / Sportraad Apeldoorn / gemeente

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Bas van den Hoogen
Vosselmanstraat 300
055-5274820
bvdhoogen@verenigingsburo.nl
Korte beschrijving van de kans
Titel

Vrijwilligers voor de sport

De kans
Verenigingen kunnen steeds lastiger vrijwilligers vinden.
(wat, waarom, wie en Dit project realiseert wegen om vrijwilliger van buiten de verenigingen in
waar?)
te zetten, zoals mensen vanuit een vrijwilligerscentrale en vanuit
participatietrajecten.
Tijdens de grote Sportagenda-bijeenkomst op 2 maart zijn een aantal
verenigingen al in een eerste gesprek gegaan met Vrijwilligerscentrale en
Felua. Ook de kansen m.b.t. participatiebanen vormen onderdeel van dit
project. Evenals maatschappelijke stages.
Er zijn een aantal kansen.
- Zichtbaarheid van het vrijwilligerswerk vergroten;
- Verenigingen mensen vinden die betrokken zijn, een klus willen
doen en als ambassadeur fungeren;
- Voor de individuele vrijwilliger biedt dit kansen qua netwerk,
empowerment, ervaringen, kennis opdoen, algemene
ontwikkeling, inzetten, wat terugdoen voor de samenleving, rol
van betekenis.
- Talentplekken
- Maatschappelijke Stages in de sport
- Dagbesteding
Tools:
-

Digitale vacaturebank;
Adviseren verenigingen op het gebied van vrijwilligerswerk;
Talentenbank;
Samenwerking met verschillende media in Apeldoorn (Apeldoorn
Direct, Kabelkrant, RTV Apeldoorn, Stadsblad, De Stentor);
Training Vrijwilligersbeleid (Bestuurdersacademie);
Focustest;
Meetlat;
Individuele en groepsbemiddeling;
Informeren;
Deskundigheidsbevordering;
Samenwerking tussen bestaande aanbieders

Dit wordt verder en breder opgepakt en uitgewerkt om zodoende tot een
pakket te komen voor de verenigingen in Apeldoorn.
Kosten, opbrengsten
en de dekking
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Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Het Verenigingsburo biedt de vrijwilligersbank al aan. Bezien koppeling
met project Talent en de Maatschappelijke Stages/Jongerenparticipatie.
Bezien rol Felua en rol participatiebanen.
Goede afstemming tussen de afdelingen onderwijs, welzijn en sport.
Met een aantal ‘willende verenigingen’ praktijk-voorbeelden maken.
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29. Bemiddeling in de sport
Uw gegevens
Organisatie

Bureau Buurtbemiddeling gemeente Apeldoorn, samenwerking van de
Gemeente Apeldoorn, de Woningbouwcoöperaties, Politie en Stimenz

Contactpersoon

Theo Quist
Vosselmanstraat 300, 7311 VV Apeldoorn
06-20007334, t.quist@stimenz.nl

(naam, adres,
telefoon en mail)

Korte beschrijving van de kans
Titel

Bemiddeling binnen het verenigingsleven

De kans

Binnen verenigingen kan gedoe ontstaan, tussen bestuursleden, tussen de
trainer en ouders, tussen spelers etc. We kennen allemaal wel
(wat, waarom, wie en
voorbeelden van irritaties binnen en langs de lijn die uit de hand gelopen
waar?)
zijn. Voor veel sportverenigingen is er daarom focus op ‘sportiviteit en
respect’.
Buurtbemiddeling Apeldoorn heeft gekwalificeerde vrijwilligers die ingezet
worden als bemiddelaars bij conflicten. De bemiddelaars van
buurtbemiddeling hebben al jaren ervaring met het begeleiden van buren
in conflictsituaties.
De bemiddelaars willen zich ook inzetten ten gunste van de leden en
betrokkenen binnen het verenigingsleven.
Het doel is dat partijen tijdens het bemiddelingsgesprek zelf oplossingen
aandragen en dat de communicatie tussen partijen weer opgang wordt
gebracht. Horen en begrijpen wat de ander zegt en bedoelt..
Deze beproefde werkwijze wordt gratis aangeboden aan verenigingen.
Kosten, opbrengsten
en de dekking

Met de stuurgroep van buurtbemiddeling is afgestemd dat dit
budgetneutraal binnen het project buurtbemiddeling mogelijk is voor een
pilotperiode tot 31-12-.2015 (dan evalueren).

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

PR om verenigingen deze gratis dienstverlening aan te bieden.

Risico’s /
onzekerheden
Overig
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30. Toekomstvisie: naar top-voetbal Apeldoorn
Uw gegevens
Organisatie
Apeldoorn Voetbalstad
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)
Korte beschrijving van de kans
Titel

Naar top-voetbal Apeldoorn

De kans
De ambitie is het verhogen van het niveau van voetbal in Apeldoorn.
(wat, waarom, wie en De visiedat een hoog niveau uiteindelijk ook goed voor de breedtesport is.
waar?)
Een hoog niveau zal op alle vlakken meer mensen aantrekken.
Dit is een ontwikkelproject. Project zit nog in de eerste fase van partners
zoeken en verbinden en het daarna maken van een plan.
Een aantal partijen zijn al toegetreden tot de denktank van Apeldoorn
Voetbalstad. Verder volgen er oriënterende gesprekken tussen de
denktank van Apeldoorn Voetbalstad en de Federatie Apeldoornse
Amateurverenigingen (FAA).
Na de eerste gesprekken tussen deze partijen is het de bedoeling om een
globaal eerste plan met tijdlijn op te stellen, waarna met alle voetbal
verenigingen individueel gesproken zal gaan worden over hun visie op de
toekomst. Het gaat erom dat er zoveel mogelijk partijen bij worden
betrokken en er een lange termijn visie op papier komt waarbij uiteindelijk
iedereen in Apeldoorn en directe omgeving zal winnen.
Kosten, opbrengsten
en de dekking
Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden
Overig
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31. Schijnwerper op Apeldoorn-sport!
Uw gegevens
Organisatie

Sportraad Apeldoorn / Verenigingsburo / bedrijfsleven

Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)
Korte beschrijving van de kans
Titel

Schijnwerper op Apeldoorn-sport.

De kans
De Apeldoornse sport zit vol met pareltjes, uitstraling, energie, activiteiten
(wat, waarom, wie en en kansen. Dit kan sterker als ‘totaal’ worden vermarkt zodat het voor
waar?)
steeds meer sponsoren waard is om mee verbonden te zijn.
Het vraagt oa een sterke en consequente positionering via social media:
‘Wat hebben we allemaal’.
Daarnaast wellicht andere samenwerkingsvormen binnen sport en
bedrijfsleven, niet alleen om de uitstraling van Apeldoorn-sport maar ook
de effectiviteit van sponsoring te vergroten.
Wellicht een gezamenlijk sportfonds vanuit bedrijfsleven?
Dit is een ontwikkelproject. Stap 1 bestaat uit het bij elkaar brengen van
een aantal enthousiaste partijen, daarna volgt projectplan.
Kosten, opbrengsten
en de dekking
Wat en wie heeft u
nodig om te starten
Risico’s /
onzekerheden
Overig

53
Sportagenda Apeldoorn 100915

32. Digitale Sport- en Beweeg Community
Uw gegevens
Organisatie
Contactpersoon
(naam, adres,
telefoon en mail)

Verenigingsburo i.s.m. verenigingen en het Apeldoornse bedrijfsleven
Bas van den Hoogen
Vosselmanstraat 300
055-5274820
bvdhoogen@verenigingsburo.nl

Korte beschrijving van de kans
Titel

Digitale Sport- en Beweeg Community

De kans
Het bouwen van een digitale sport- en beweeg community.
(wat, waarom, wie en Waar bestuursleden, leden, actieve sporters, ongeorganiseerde sporters,
waar?)
bedrijven en commerciële sportaanbieders zich mee verbonden voelen /
thuis voelen.
De community biedt voor een ieder de mogelijkheid om te delen, te halen,
te netwerken. Oftewel een ieder in beweging krijgen.

Kosten, opbrengsten
en de dekking

Opstartsubsidie:
Opbrengsten:
Netwerk, ervaringen delen, enthousiasmeren, energie, activiteiten agenda,
mensen in beweging krijgen, pareltjes laten zien, en business vermarkten.
Dekking:
Opstartsubsidie en daarna worden de kosten gedekt door advertentie
inkomsten, sponsoren, partners etc.

Wat en wie heeft u
nodig om te starten

Handjes:
Community manager, Bloggers, Stagiair, vrijwilligers.
Opstartsubsidie:
Deskundigheidsbevordering:
Training, social media, bloggen.

Risico’s /
onzekerheden

Overig

-

Vinden van betrokken personen op lange termijn;
Overdragen aan de vrijwilligers;

Oriënterende gesprekken worden reeds gevoerd.
Als het goed loopt heeft het veel potentie.
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4.

Beleid (uit het veld)

Deze Sportagenda bestaat uit diverse kansen. Naast die concrete kansen zijn er door alle partijen ook
een aantal (beleids-)thema’s naar voren gebracht die overstijgend daaraan zijn. Thema’s die sterk
blijken te leven in het veld en door de diverse inbrengers als essentieel werden bestempeld.
Hier worden ze benoemd en gerelateerd aan de het Apeldoornse beleid en ambities.
Apeldoorn heeft ambitie. Apeldoorn wil een gezinsstad zijn en een toeristisch attractieve stad.
Een gemeente met vitale dorpen en wijken. Niet voor niets is een belangrijk thema in onze
citymarketing: ‘Groen en actief, met aandacht voor kwaliteit van leven, actief buitenleven, sportief
en gezond.’
Sport is belangrijk binnen deze ambities, en sport is meer dan sport.
Sport is meedoen, gezond leven, vrijwilligerswerk, actie, uitstraling, plezier!
Sport en bewegen is een belangrijk voertuig voor het realiseren van uiteenlopende doelen.
De volgende (beleids-)thema’s kwamen tijdens de maakfase van de Sportagenda naar voren.

Thema 1: sporten en bewegen van jongs af aan
Vanuit het veld wordt eensluidend gewezen op het belang om van jongs af aan kinderen te
stimuleren tot bewegen.Alle partijen realiseren zich dat ook voor bewegen geldt: ‘jong geleerd, oud
gedaan’. Voor de Ipad-generatie vraagt dat extra inspanning.
Het ‘sporten en bewegen van jongs af aan’ komt op verschillende plekken in de Sportagenda terug:
beweegdiploma, tennis op scholen, Apeldoorn Beweegt, De Derde gymles etc.
In het collegeprogramma ‘Door’ wordt hierover gezegd: “Sport raakt aan veel belangrijke zaken: het
stimuleert de gezondheid en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen.“
Het gemeentelijk beleid is hier dan ook op gericht. Apeldoorn doet dat onder andere via de
Sportstimulering van Accres en door deelname aan het project JOGG.
Ambitie: de sport-en-bewegen-lijn-voor-jongeren.
Idealiter heeft Apeldoorn straks op de kinder-levenslijn van 0 tot 18 jaar, bij elk leeftijdscluster
een aaneengesloten aanbod op het gebied van bewegen en sport.
Beginnend met babygym en met ouder-consultatie over bewegen.
Dan vanaf een jaar of twee van beweegdiploma’s tot peutergroepjes bij sportclubs.
Vanaf de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar natuurlijk het gym-aanbod van de school, actief in
beeld het sportaanbod van verenigingen, en beweegaanbod in de wijk (Accres).
Na dat twaalfde levensjaar het vasthouden van kids in het bewegen en sporten door als
sportaanbieders actueel en aansprekend te blijven, en door sport te verbinden met de leefstijl
van (jonge) pubers.
Als rode draden lopen door die jaren heen loopt het sportstimuleringsaanbod van Accres,
het aanbod van JOGG, de vernieuwing en aansprekende activiteiten van verenigingen en vanuit
de Sportagenda, en voor hen die het niet kunnen betalen de steun vanuit de stichting Leergeld.
Apeldoorn zet in op een stevige en aansprekende sport-en-bewegen-lijn-voor-jongeren.
Mocht blijken uit nadere analyse dat hier zwakke punten in zitten dan zullen we die verstevigen.
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Wat is er nodig ?
Zoals we zagen spelen ondermeer de verenigingen en Accres een actieve rol. Daarnaast zien we dat
kans één tot en met negen binnen de Sportagenda zich richten op bewegen van jongs af aan.
Dat bewegen van jongs af aan is helaas geen vanzelfsprekendheid. Hoewel er uiteenlopend aanbod is
blijkt de stap om te gaan bewegen nog steeds een lastige. Dit vraagt om extra inzet om daadwerkelijk
van jongs af aan in beweging te komen, om de vraag en het (soms wat gefragmenteerde) aanbod
beter en voor de doelgroep aansprekend bij elkaar te brengen, om scholen verder te stimuleren in
hun beweegtaak, om verenigingen te adviseren over hun aanbod en de zichtbaarheid daarvan, om
meer eenheid te brengen in de spelers en diverse initiatieven, om voorbeelden elders op te halen en
hier te laten landen en om partners te zoeken zoals OCW - die dit thema ook hoog op de agenda
heeft - en de provincie. Kortom, het verder ontwikkelen van een stevige sport-en-bewegen-lijn voor
jongeren, waaronder ook het samenbrengen en steunen van de Sportagenda-kansen, vraagt extra
inzet om de samenhang te versterken en dit programmatisch in orde te brengen.

Thema 2: sporten en bewegen iedereen doet mee
Een tweede thema dat naar voren kwam tijdens de rondgang door het veld, was de wens dat
iedereen mee kan doen en dat verenigingen zoveel mogelijk mensen mee kunnen laten doen.
Hoe dat voor jongeren is geregeld, staat hierboven vermeld. Veel voorkomende vragen waren:
kunnen ook mensen in zwakkere positie meedoen? Pakken we voldoende de kansen die de WMO
biedt? Zijn er voorbeelden, worden we hierin geholpen?
Een deel van de Sportagenda-acties gaat hier op in. Bijvoorbeeld het accommodaties openstellen,
maar ook de acties gericht op sporten met een beperking. En de actie gericht op het verhogen van de
vitaliteit van verenigingen.
Het gemeentelijk beleid is ook gericht op ‘iedereen sport mee (in de wijk)’. Het bestaande beleid stelt
de WMO open voor sport-en-meedoen initiatieven. Verschillende verenigingen hebben al aanbod
voor mensen die om welke reden dan ook een achterstand hebben. Verder zijn de aangepaste
sporten in beeld via het project ‘Kies je aangepaste sport’.
Wat is er nodig ?
Nodig is het blijven ondersteunen van hetgeen er al is.
Daarnaast wordt aan het genoemde thema bijgedragen vanuit diverse kansen uit de Sportagenda ,
dus ook het realiseren van die kansen is belangrijk.
Nodig is verder het stimuleren dat er meer sport-en-WMO initiatieven ontstaan (goede voorbeelden,
goede begeleiding) en dat ondersteuningsaanvragen simpel ingediend kunnen worden binnen de
regeling . Immers de WMO ziet sport als een belangrijk voertuig voor haar doelen. Sport haalt
mensen uit hun isolement, zorgt dat mensen weer meedoen in de samenleving als sporter en/of
vrijwilliger, geeft weer energie en iets om naar toe te leven. De sport wil voor alle groepen daar een
goed antwoord op geven maar dat kan niet zonder ondersteuning. Het bij elkaar brengen van deze
twee werelden, kansen samen oppakken, belemmeringen wegnemen, goede voorbeelden uitwerken
en hetgeen er is en nog komt op een samenhangende manier programmatisch versterken, dat vraagt
gemeentelijke inzet.

Naast de thema’s: de topsport
Tenslotte, veel van het tot nog toe besprokene heeft te maken met breedtesport.
Echter Apeldoorn vindt ook de topsport van belang en realiseert zich dat breedte- en topsport sterk
met elkaar samenhangen.
Topsport is inspiratie.
De tourrenners zien ploeteren en de dag daarna zelf op de fiets stappen.
Een topvolleywedstrijd zien en daarna zelf die smash proberen te maken.
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Topsport geeft inspiratie aan haar bewoners en bezoekers en versterkt op die wijze de breedtesport.
Bijvoorbeeld de WK Beach leidt tot 7.000 sportende Apeldoornse kinderen.
Apeldoorn heeft daarvoor uitstekende faciliteiten en een prima staat van dienst.
Apeldoorn Buitenstad en Omnisport blijken zeer aantrekkelijk te zijn voor de topsport.
De inzet op topsport vormt in Apeldoorn een onderdeel van het evenementenbeleid. Daar waar een
(topsport-)evenement past bij ons profiel en bijdraagt aan Apeldoorn, krijgt het een plek op de
evenementenkalender. Evenementen zorgen voor levendigheid en hebben economische en sociale
betekenis. Ze geven profiel, zijn toeristisch interessant en generen extra bestedingen. Apeldoorn is
Groen &Actief: … actief buitenleven, sportief en gezond.
In het bijzonder richten we ons daarbij qua sport op evenementen die aansluiten op de Apeldoornse
kernsporten:
- volleybal: denk aan EK volley en de WK Beachvolley
- (baan) wielrennen, zoals de EK baanwielrennen (en de Giro)
- Indoor atletiek: zoals de Nederlandse kampioenschappen
- tennis, zoals het AFAS tennis tournooi en Davis/Fed cup.
Voor topsportevenementen is er jaarlijks een budget van € 200.000 gereserveerd.
Bij de topsportevenementen wordt steeds een passend breedtesport aanbod gezocht, zodat het zijn
effect heeft op sporten in de breedte. De insteek hierbij is ook om meer betrokkenheid te realiseren
van het verenigingsleven en het bedrijfsleven.
De gemeente ondersteunt jaarlijks een deel van de exploitatie van Omnisport, een faciliteit die ook
zijn bijdrage heeft aan de topsport. Geconstateerd wordt dat de (topsport-)faciliteiten van Omnisport
intensiever gebruikt kunnen worden. Hiertoe worden vanuit de gemeente gesprekken gevoerd met
huidige en beoogde gebruikers en afspraken gemaakt. Uitgangspunt: geen nieuwe accommodaties zo
lang bestaande accommodaties niet volledig worden bezet.
Naast de ondersteuning van topsportevenementen en van Omnisport is er door de gemeente
gekozen de topsport niet nog op andere wijze financieel te ondersteunen, dit ziet de gemeente niet
als haar rol.

Wat is extra nodig omdat Sport meer is dan Sport?
Vanuit de ambitie van de comfortabele gezinsstad wordt er binnen het collegeakkoord en het
collegewerkprogramma sterk ingezet op sport. Om samen met het veld te bezien waar die inzet het
meeste rendement heeft, is in coproductie met de Sportraad en samen met verenigingen en andere
partijen, deze Sportagenda opgesteld. Tijdens het maakproces hiervan heeft het veld aangegeven –
in concrete acties – wat men zelf doet cq voornemens is. Vanzelfsprekend wordt daarbij ook gekeken
naar de rol die de gemeente daarin speelt.
De sport vervult op steeds meer beleidsvelden de functie van voertuig om beleidsdoelstellingen te
bereiken, denk aan gezondheid, participatie, vrijwilligerswerk, wijkontwikkeling, profilering et
cetera. In deze Sportagenda laat het veld zien deze rollen te willen oppakken, het motto is ‘Sport is
meer dan Sport’. Echter men vraagt daarbij ook de gemeentelijke overheid om enige steun om mede
de acties levend te houden, partijen te verbinden, voorbeelden uit het land te vinden en verbreiden,
netwerken te versterken, advies te geven, belemmeringen weg te nemen, kansen te pakken et
cetera. Ook de uit de Sportagenda voortkomend beleidsthema’s ‘sporten van jongs af aan’ en
‘iedereen doet mee/WMO’ vragen vanuit de gemeente een actieve aanpak.
Tenslotte vraagt ook een goed renderende verbinding tussen breedtesport en topsport
(-evenementen) extra inzet.
De Sportagenda laat zien hoeveel ‘het veld’ al doet binnen de sport en dat ‘sport meer is dan sport’.
Deze Sportagenda laat de vele kansen en thema’s zien die er liggen en die aandacht krijgen van ‘het
veld’. Tijdens het proces van het maken van de agenda kwam helder naar voren dat ‘het veld’ ook
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wat van de overheid vraagt. Dit is de fase om samen de agenda te blijven vasthouden en uitwerken.
Het past dan niet dat de gemeente met ‘de handen op de rug’ vanaf de zijlijn toekijkt.
Om de Sportagenda verder te begeleiden – zoals hierboven uitgewerkt - en de twee beleidsthema’s
‘sporten van jongs af aan’ en ‘iedereen doet mee/WMO’ uit te voeren, is er een verzoek ingediend
om een structurele bekostiging binnen de MPB vanaf 2016 voor extra inzet op de sport van
€ 100.000 en daarnaast een vooralsnog tijdelijk stimuleringsbudget van € 50.000 voor zowel
2016 als 2017. Het stimuleringsbudget is bedoeld om bij te dragen aan de realisatie van de
Sportagenda en de beide beleidsthema’s. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van Open-club
acties waarbij verenigingen hun accommodaties openstellen in het kader van de WMO. Bezien
moet worden of de inzet van een dergelijk budget op termijn moet worden gecontinueerd.
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5.

Hoe verder?

De partijen in Apeldoorn hebben de Sportagenda gevuld. Een goed begin van een document dat zich
steeds weer zal vernieuwen en ontwikkelen.
Het zijn uiteenlopende initiatieven die elk hun bijdrage leveren aan de versterking van de sport en
het bewegen in Apeldoorn. Hoe gaat dit nu verder en wat zijn de verschillende rollen?
Het doel
De Sportagenda is een tussenstap in het realiseren van het achterliggende doel. Dat doel is het
verder versterken van de sport en het bewegen in Apeldoorn vanuit initiatieven die uit het veld
komen.
Bij het realiseren van het doel onderscheiden we drie partijen.
1.
De initiatiefnemers
De belangrijkste partij van de Sportagenda is die van de initiatiefnemers die hun actie op de
Sportagenda hebben geplaatst. Zij zijn de eigenaren en trekkers van de bewuste actie. Het zijn de
mensen en organisaties waar Apeldoorn blij mee is.
Hun rol is het om de betreffende actie verder uit te werken, van een kans een concrete businesscase
te maken en tot uitvoering te komen.
2.
De Sportraad Apeldoorn en Adviesgroep
De tweede partij die we onderscheiden is de Sportraad Apeldoorn. Deze is, samen met de gemeente,
trekker en pleitbezorger van de Sportagenda. De Sportraad Apeldoorn ondersteunt zonodig de
initiatiefnemers en ziet toe op een de aansluiting van de acties uit de Sportagenda op de bestaande
situatie.
De Adviesgroep Sportagenda is een groep van ambassadeurs van de sport(-agenda) vanuit diverse
sectoren. Op stuurgroepniveau adviseert de Adviesgroep de samenstellers van de Sportagenda en
de initiatiefnemers binnen de Sportagenda omtrent het realiseren van de acties. De Adviesgroep
brengt daarbij de ontwikkelingen, expertise en netwerken uit de eigen sectoren in om daarmee
bestaande kansen verder helpen cq tot nieuwe kansen te komen.
3.
De gemeente Apeldoorn
De derde partij is de gemeente Apeldoorn. Naast de Sportraad Apeldoorn trekt ook deze – in
coproductie – de Sportagenda. De gemeente spiegelt de acties uit de Sportagenda aan haar eigen
beleidsambities binnen de sport en aanpalende beleidsterreinen waarin de sport als instrument
wordt genoemd, geeft ondersteuning bij het op peil houden en uitwerken van de Agenda en zet in op
de programmatische uitwerking van de twee naar voren gebrachte beleidsambities.
Hoe verder
De initiatiefnemers werken de komende tijd hun plannen uit tot concrete acties.
De Sportraad Apeldoorn, Adviesgroep en gemeente geven waar nodig ondersteuning.
De gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken over het extra ondersteuningsverzoek voor
sport en bewegen, vanuit de gedachte dat – zoals de ondertitel van deze notitie luidt- sport is meer
dan sport.
De communicatie over de voortgang verloopt via een maatschappelijk spoor en een politiek spoor,
namelijk via de ledenvergaderingen van de Sportraad Apeldoorn en per half jaar via een brief aan de
raad.
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