
Scoor als club met een ‘Brede en Sterke’ sportvereniging’ ppelijke 

appelijke stages

Stad met een hart 

Fotograaf: Tania van den Berghen 

Zo ontwikkelt uw club zich tot een maatschappelijk partner van de buurt  
met behulp van een checklist. 



 
Wat is het idee achter de checklist?  

In opdracht van de gemeente Amersfoort is, door studenten van de 

Hogeschool Utrecht, begin 2016 onderzoek gedaan naar de 

ontwikkeling van een ‘Brede sportvereniging’. De centrale vraag 

was: Hoe willen verenigingen ondersteuning door de gemeente bij 

deze ontwikkeling? Uit het onderzoek kwam naar voren dat 

verenigingen niet goed weten wat de gemeente verstaat onder het 

begrip een ‘brede vereniging’. Een brede vereniging is een sportclub 

die, naast de (sport)activiteiten voor eigen leden, ook activiteiten 

organiseert voor de buurt, nabijgelegen scholen en die de 

accommodatie ook buiten piekuren (tijd dat de vereniging door de 

leden wordt gebruikt) beschikbaar stelt. Deze folder biedt een 

checklist met voorbeelden wat de gemeente onder een brede 

sportvereniging verstaat.   

Waarom een brede sportvereniging?  

- Het zorgt voor meer naamsbekendheid in de buurt, wat kan 

resulteren in het werven van meer leden.  

- Potentiële leden krijgen een goed beeld van wat de 

sportvereniging voor hen kan bieden.  

- Buurtbewoners kunnen zich als vrijwilliger inzetten voor de 

club en de buurt raakt betrokken.  

- Optimaal gebruik van de accommodatie.  

- Subsidieregeling  

  

De nieuwe subsidieregeling Sport en Bewegen draagt bij aan de 

ontwikkeling naar een brede sportvereniging. Dit doet de regeling 

door onder andere subsidiemogelijkheden voor bewoners 

beschikbaar te stellen, die een activiteit willen organiseren in 

samenwerking met een sportvereniging. De subsidieregeling kan 

ook worden gebruikt voor de organisatie van een sportevenement, 

een sportactiviteit en kaderscholing of een samenwerkingstraject 

van sportverenigingen.  

 



1. De vereniging heeft een aanbod voor doelgroepen van het 

gemeentelijk sportbeleid  

Wat bedoelt de gemeente 

hiermee?  

Onder de doelgroep van het 
sportbeleid vallen jongeren t/m 
17 jaar die niet meer sporten 
(inactieve jeugd), mensen met 
een verstandelijke of 
lichamelijke beperking en 
senioren boven de 65 jaar. De 
doelstelling van de gemeente is 
dat 88% van de jongeren en 72% 
van de volwassenen tenminste 
1x per week sport. 66% van de 
senioren voldoet aan de 
beweegnorm. Dit houdt in dat er 
gedurende 5 dagen in de week 
minimaal een half uur matig-
intensief wordt bewogen,  
zoals bijvoorbeeld stevig 

doorwandelen of grote 

afstanden fietsen. 

Wat zijn de voordelen van deze 

ontwikkeling?  

- Kans op extra leden   

- Kans op extra 

vrijwilligers  

- Betrokkenheid van    

buurtbewoners 

Voorbeelden van deze 

ontwikkeling:  

De vereniging kan 

walkingfootball of 

wandeltrainingen organiseren 

voor senioren of hun 

accommodatie beschikbaar 

stellen voor groepen uit de 

jeugdzorg die daar kunnen 

sporten. 

  

  



2. De vereniging werkt samen met één of meerdere scholen 

en/of andere partners binnen de wijk  

Wat bedoelt de gemeente 

hiermee?  

Door partner te worden van 

bijvoorbeeld een school, kunnen 

kinderen kennismaken met de 

sport die de vereniging aanbiedt. 

Dit draagt bij aan de doelstelling 

van het sportbeleid om 88% van 

de jongeren te laten sporten. 

Wat zijn de voordelen van deze 

ontwikkeling?  

-Kinderen en ouders komen in 
aanraking met de vereniging  
-Genereert meer 
naamsbekendheid  
-Zorgt voor optimaal gebruik 

accommodatie  

Voorbeelden van deze 

ontwikkeling:  

De vereniging kan klassen 

uitnodigen voor sportmiddagen 

of clinics waar leerlingen 

kennismaken met de sport die 

daar wordt aangeboden. Een 

ander voorbeeld is om de 

accommodatie beschikbaar te 

stellen voor bedrijven.   
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3. De vereniging biedt aan niet-leden overdag een sport- en 

beweeg aanbod   

Wat bedoelt de gemeente 

hiermee?  

Eén van de doelstellingen van de 

gemeente is dat 

sportverenigingen de 

accommodaties beschikbaar 

stellen voor niet leden. Op die 

manier wordt de accommodatie 

ook buiten trainings- en 

wedstrijd uren optimaal gebruikt.  

Wat zijn de voordelen van deze 

ontwikkeling?  

-Kans op extra vrijwilligers  

-Optimaal gebruik 
sportaccommodatie  
-Mensen van buitenaf krijgen een 
kijkje in de club  
-Extra omzet, als de kantine vaker 

open is  

Voorbeelden van deze 

ontwikkeling:  

Een vereniging biedt overdag 

sport of haar accommodatie aan 

voor senioren of volwassenen die 

bijvoorbeeld werkloos zijn. 

Scholen kunnen de velden ook 

gebruiken om gymles te geven of 

voor BSO-activiteiten gebruiken. 

Sommige verenigingen doen dit 

al in samenspraak met de SRO. 
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4. De vereniging werkt actief mee aan het openbaar 

toegankelijk maken en houden van de sportvoorziening  

Wat bedoelt de gemeente 

hiermee?  

Naast dat er in de piekuren 

wordt gesport, is een 

doelstelling van de gemeente 

om ook overdag, zondag en in 

de zomer de accommodatie 

open te houden.  

Wat zijn de voordelen van deze 

ontwikkeling?  

-Meer betrokkenheid van 
buurtbewoners  
-Kans op nieuwe leden  

-Kans op nieuwe vrijwilligers  

Voorbeelden van deze 

ontwikkeling:  

Inwoners kunnen op dagen dat 
verenigingen normaal 
gesproken dicht zijn, de deuren 
open doen, zodat 
buurtbewoners het terrein 
kunnen gebruiken voor sport  
en spel. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan 

voetbalverenigingen die alleen 

zaterdags competitie hebben. 

Deze verenigingen kunnen op 

zondag de deuren open doen 

voor buurtbewoners.   
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Meer informatie over het sportnieuws?  

Ga naar www.sportamersfoort.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor de  

rschijnt een digitale versie van de dynamische  nieuwsbrief. Binnenkort ve 

checklist op de website van de ASF. 

Voor vragen over de dynamische checklist voor brede maatschappelijke  

ontwikkelingen kunt u terecht bij S. Nijdam of E. Speelman van de  

gemeente Amersfoort: saa.nijdam@amersfoort.nl of e.speelman@ 

amersfoort.nl, of 033-4695447. 

Fotograaf: Breda Nu 

Voor vragen over de checklist voor brede, maatschappelijke         Foto: Breda Nu 

ontwikkelingen kunt u terecht bij Sebastian Nijdam  

( saa.nijdam@amersfoort.nl  / 033-4695447) of Els Speelman  

e.speelman@amersfoort.nl)  ( 


