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Voorwoord 

Amersfoort heeft veel te bieden als het gaat om sport. Amersfoort is een stad met een grote verscheiden-

heid aan sportverenigingen.  Ook het individuele sporten heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht ge-

nomen. Sportieve evenementen worden goed bezocht, zowel qua deelnemers als qua toeschouwers. 

Kortom: sport en bewegen hebben een belangrijke plek in de samenleving. Het is goed voor de gezondheid, 

voor de mentale en sociale ontwikkeling van jongeren en het verbindt de mensen in de stad en in de wijk. 

 

De afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet in het wegwerken van de wachtlijsten voor sportvere-

nigingen. Dankzij investeringen in de aanleg van kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen, de uitbreiding 

van capaciteit van de atletiekbaan in park Schothorst en de extra hockeyvelden in Vathorst, kunnen meer 

mensen sporten en bewegen.  

 

We zijn trots op wat we hebben bereikt zonder uit het oog te verliezen wat er nog kan en moet gebeuren. 

We willen ervoor zorgen dat iedereen die in Amersfoort een sport wil beoefenen of wil bewegen in de bui-

tenruimte, dat kan doen. Zonder drempels of belemmeringen vanwege fysieke, verstandelijke of andere 

beperkingen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de sportverenigingen in de stad en de combina-

tiefunctionarissen. Met het sportbeleid willen we Amersfoortse verenigingen in staat stellen zelf hun ambi-

ties voor talentontwikkeling in de sport te realiseren. Daarnaast gaan we ook meer aandacht besteden aan 

het vroegtijdig betrekken van sport bij andere ontwikkelingen in de stad, bijvoorbeeld bij de inrichting van 

openbare ruimte. 

 

Deze nota ‘Amersfoort F!T’ is een actualisatie van de sportnota ‘De kracht van sport’ die de gemeenteraad 

in 2008 heeft vastgesteld. Hiermee spelen we in op nieuwe ontwikkelingen binnen de (financiële) rand-

voorwaarden en op een veranderende rol van de overheid. Sportbeleid is van en voor de stad, en de ge-

meente kiest daarin een regierol, zowel lokaal als regionaal. De gemeente wil ruimte bieden voor eigen 

verantwoordelijkheden en initiatieven van inwoners, sportverenigingen en bonden. 

 

Amersfoort F!T is het resultaat van een goede samenwerking met onze vele partners in de stad. Tijdens 

expertmeetings hebben we veel kennis en advies opgehaald van inwoners, de Amersfoortse SportFedera-

tie, sportverenigingen, sportexperts, gezondheidsinstellingen en SRO.  Een eerdere versie van Amersfoort 

F!T is in het voorjaar van 2013 met de gemeenteraad, expertteamleden en verschillende partners uit de 

stad besproken. De uitkomsten van deze gesprekken hebben inzicht gegeven in de focus die zowel de raad, 

de sportverenigingen als andere partners in het sportbeleid willen aanbrengen. Dat heeft ertoe geleid dat 

nu een herziene actualisatie voorligt. 

 

Bij deze bedank ik alle partijen voor hun waardevolle inbreng. Van de kracht en dynamiek die uitgaat van 

deze gebundelde expertise, werken we - samen met de vele partijen die binnen sport , beweging, onderwijs 

en gezondheid actief zijn - aan een gezond en vitaal Amersfoort! 

 

Hans Buijtelaar 

Wethouder Sport 

Oktober 2013 
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Leeswijzer 

 

Deze actualisatienota is als volgt opgebouwd: 

 

 In het eerste hoofdstuk gaan wij kort in op de achtergrond van de actualisatie en de relatie met de 

kadernota “De Kracht van Sport”.  

 In het tweede hoofdstuk gaan wij in op de stand van zaken en signaleren wij een aantal ontwikke-

lingen waar wij in ons sport- en beweegbeleid rekening mee dienen te houden.  

 In het derde hoofdstuk formuleren wij een viertal ambities met doelstellingen. Wij beschrijven per 

ambitie onze inzet bij de realisatie.    

 Het vierde hoofdstuk geeft het financiële kader voor de realisatie van deze ambities weer. 
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Samenvatting 

Amersfoort is een sportieve stad. De sportdeelname is relatief hoog. Er wordt veel gesport in verenigings-

verband, dit is de ‘harde kern’ van onze sportinfrastructuur waar wij trots en zuinig op zijn. Tegelijkertijd 

wordt ook buiten verenigingsverband steeds meer gesport. Een gezonde en vitale stad stelt zijn inwoners in 

staat om te kunnen sporten en bewegen, zonder toegangsdrempels. Om te kunnen sporten en bewegen 

zijn niet alleen ‘hardware’-(sport)voorzieningen en openbare ruimte- nodig, maar ook ‘software’, bijvoor-

beeld ondersteuning bij trainingen of bewegingsactiviteiten door middel van combinatiefunctionarissen 

en/of buurtsportcoaches.   

 

 Er is in de afgelopen jaren veel tot stand gebracht. Amersfoort beschikt over een accommodatiebestand 

dat in grote lijnen kwantitatief op orde is. Om de stad gezond en vitaal te houden moet ook rekening wor-

den gehouden met de ontwikkelingen en knelpunten die wij nu in beeld hebben, zoals - aandacht voor - het 

sportief-recreatief gebruik van de openbare ruimte, de achterstand in sportdeelname van verschillende 

doelgroepen, het versnipperde aanbod van buitensportaccommodaties, de belemmeringen bij de ontwik-

keling van ‘brede sportverenigingen’ en de gewenste afstemming van (sport) vraag en aanbod in de stad. 

 

Onze ambities voor de komende periode kunnen als volgt worden geformuleerd: 

1. Zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen  

2. Sterke, brede sportverenigingen die de ruimte krijgen 

3. Efficiënt en effectief gebruik van sportvoorzieningen 

4. Sportinclusief denken  

 

Het is onze hoofdambitie om zoveel mogelijk Amersfoorters aan het sporten te krijgen en te houden. 

Sterke, brede sportverenigingen hebben een belangrijke rol bij het realiseren van die ambitie. Daarvoor 

moet de basis op orde zijn en faciliteren wij de sport met de ‘hardware’. Deze voorzieningen zetten wij effi-

ciënt en effectief in. Omdat steeds meer sporters ook gebruik maken van andere ‘sportplekken’ dan de 

reguliere accommodaties, is sportinclusief denken nodig, bijvoorbeeld bij de herinrichting van de openbare 

ruimte. Bij de uitwerking van de ambities maken wij gebruik van de verschillende suggesties en adviezen 

die wij in het voortraject hebben verkregen van de expertteams, de georganiseerde sport en de twee Ron-

de Tafelgesprekken met de Raad in mei en juni 2013. Daarbij zoeken wij naar samenwerking in de stad en 

maken wij gebruik van het ‘sportnetwerk’ en van ‘best practices’, zoals bijvoorbeeld programma “B.Slim 

beweeg meer, eet gezond”.  

 

Vanuit onze visie dat sport primair zelforganiserend is, gaan wij uit van eigen kracht en zelfstandigheid van 

individu en organisatie. Dit betekent ook dat de rol van de gemeente bij het sport- en beweegbeleid veran-

dert. Wij zien voor de gemeente vooral een belangrijke taak bij het leggen van verbindingen als makelaar 

en regisseur. Dit betekent niet dat de gemeente alleen die rol vervult. De gemeente behoudt haar onder-

steunende rol rond sportaccommodaties en zwembaden ten behoeve van sportverenigingen en andere 

gebruikers. Nieuw is dat we bij de herontwikkeling en herinrichting van de stad gebruik willen maken van 

de kansen voor nieuwe ‘sportplekken’ waarvan alle Amersfoorters gebruik kunnen maken.  
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1 Amersfoort F!T: actualisatie van het sportbeleid 

In een gezonde en vitale stad wordt veel gesport. Amersfoort is zo’n sportieve stad. De sportdeelname is 

hoog, zowel onder volwassenen als de jeugd, en de sportieve prestaties mogen er zijn. Om heldere keuzes 

voor de sport te kunnen maken, heeft het college besloten het beleidskader sport uit 2008 te actualiseren. 

Dit is dus geen nieuw sportbeleid: binnen het brede palet maken we keuzes in de focus. In dit hoofdstuk 

gaan wij kort in op de sportnota ‘De kracht van sport’ en de voorliggende actualisatie. 

 

 

1.1 De Kracht van sport: Kadernota voor het sportbeleid 2008 – 2015 

Met de uitvoering van de doelstellingen uit de kadernota uit 2008 is de afgelopen jaren veel bereikt voor 

sport in Amersfoort. Nieuwe coalitieambities hebben de afgelopen jaren de accenten bepaald. Eén hiervan 

is het wegwerken van de wachtlijsten bij sportverenigingen. De doelstellingen uit de kadernota sportbeleid 

uit 2008 zijn: 

 

- Extra sportstimulering bij achterstanden in deelname 

- ondersteunen van sportverenigingen 

- stimuleren van topsporttalent ter versterking van de breedtesport 

- realiseren en in stand houden van sportaccommodaties 

- goede kwaliteit sportvoorzieningen 

- blijvende aandacht voor de ongeorganiseerde sport 

- handhaven huidig tarievenstelsel 

- de ASF als aanspreekpunt van de georganiseerde sport. 

 

 

De sinds 2008 veranderende omgeving vraagt dat wij deze doelstellingen opnieuw tegen het licht houden. 

Zo hebben wij sinds 2010 te maken met onder meer: 

 

- een forse bezuinigingsopgave; 

- nieuw rijksbeleid voor de sport (het programma “Sport en Bewegen in de buurt”) ; 

- coalitieakkoord 2013-2014 “Samenwerken in vertrouwen”.  

 

Een herijking en actualisatie van doelstellingen is nodig om ook voor de aankomende jaren binnen de gege-

ven financiële randvoorwaarden in te kunnen spelen op de (sport)wensen en behoeften uit de samenle-

ving. In deze actualisatie bezien wij de doelstellingen vanuit onze hoofdambitie om zoveel mogelijk 

Amersfoorters aan het sporten en bewegen te krijgen. 
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1.2  Amersfoort F!T: actualisatie sportbeleid 2013 e.v.  

1.2.1 Inleiding 

In deze actualisatie van het sportbeleid beschrijven we de ambities voor de komende jaren, die moeten 

bijdragen aan het versterken van de mogelijkheden om te sporten in Amersfoort.  

Ten opzichte van de kadernota uit 2008 richten wij ons er nu meer op zoveel mogelijk Amersfoorters aan 

het sporten te krijgen. Het is onze ambitie hen zoveel mogelijk ‘in beweging’ te krijgen, zowel in vereni-

gingsverband als daarbuiten. Het uitvoeringsplan bij deze actualisatienota volgt in het najaar en stellen wij 

samen op met onze partners, zoals ASF en SRO.  

  

Wij willen een gezonde en vitale stad waarin zoveel mogelijk Amersfoorters kunnen sporten. We willen 

sporters faciliteren om de sport van hun keuze uit te oefenen, en degenen die nog niet sporten en bewegen 

stimuleren om actiever te worden. Een vitaal Amersfoort betekent een stad waar het voor haar 150.000 

inwoners goed wonen, werken en recreëren is. Een gezonde, leefbare stad met ruimte om te verblijven en 

te sporten. Een stad in beweging waar inwoners zo lang mogelijk gezond en vitaal zijn.  

 

Sport leert de jeugd over sportiviteit, respect en weerbaarheid, met name in verenigingsverband. Mensen 

die jong beginnen met sport hebben daar ook in hun verdere functioneren profijt van, bijvoorbeeld op 

school of in hun werk. Ze zijn over het algemeen gezonder, leren over winst en verlies, de voldoening van 

presteren, samenwerking en teamgeest. Sport draagt verder in het algemeen bij aan het tegengaan van de 

overlast van hangjongeren, de bevordering van integratie, het op de kaart zetten van Amersfoort als spor-

tieve stad en de bewerkstelliging van een positief woon- en vestigingsklimaat. Dit alles maakt dat de maat-

schappelijke meerwaarde van de sport groot is. Een meerwaarde die wij graag willen benutten.   

Een gevarieerd en toereikend sportaanbod hoort bij een aantrekkelijke stad en draagt bij aan een gezonde 

levensstijl en een sociale samenhang in buurt en wijk. We willen de keuze om te gaan sporten en bewegen 

makkelijker maken en daarvoor belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen door ondernemende vereni-

gingen de ruimte te geven. Voor inwoners die niet of nog onvoldoende bewegen, hebben wij speciale aan-

dacht. Ook willen wij ruimte bieden aan talentontwikkeling en kansrijke sportieve initiatieven. 

 

1.2.2 De rol van de gemeente in sport en bewegen  

De gemeente ziet een belangrijke verantwoordelijkheid bij het mogelijk maken van sport , sportieve recrea-

tie en bewegen, zowel de georganiseerde sport in verenigingsverband als de anders of niet georganiseerde 

sportieve recreanten. In ons beleid onderscheiden wij verschillende vormen. Ten eerste de sport als een 

fysieke of mentale activiteit die veelal wordt beoefend volgens vastgelegde regels, doorgaans in een daar-

voor ingerichte omgeving, soms individueel en soms in teamverband. Het prestatie- en competitieaspect is 

bij sport belangrijk. Dat laatste is van minder belang  als het gaat om sportieve vormen van recreatie zoals  

bijvoorbeeld toerfietsen, skeeleren en wandelen. Meestal ontbreekt een competitie-element bij sportieve 

recreatie, maar is soms wel de ‘eigen prestatie’ belangrijk. Als wij spreken over sport bedoelen wij beide 

verschijningsvormen.  

 

Ten derde onderscheiden wij ook  activiteiten die te beschrijven zijn als (sportief) bewegen. Voor de goede 

orde: het gaat hier niet om tuinieren of een ‘ommetje’ met de hond, maar wel bijvoorbeeld om beweegac-

tiviteiten die gericht zijn op de vitaliteit en gezondheid of zelfs de eigen prestatie, waarbij ook sportvereni-
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gingen een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld een atletiekvereniging die wandelactiviteiten organiseert in 

samenwerking met een verzorgingstehuis. In ons sportbeleid om zoveel mogelijk Amersfoorters aan het 

sporten en bewegen te krijgen zijn deze drie verschijningsvormen van belang, waarbij wij beseffen dat een 

‘strakke’ indeling in categorieën per definitie arbitrair is.  

 

De ondersteuning voor sport en bewegen vanuit de gemeente bestaat voor het grootste deel uit de zorg 

voor gemeentelijke sportaccommodaties waar zowel de georganiseerde sport als ongebonden sporters 

gebruik van maken. Ook wil de gemeente een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sterke, brede 

sportverenigingen die naast hun sportieve functie ook een verantwoordelijkheid zien richting de wijk en 

onderwijs. Daarmee gaat sport in Amersfoort een solide toekomst tegemoet. Ook kan de gemeente bemid-

delen bij initiatieven of ondersteunen om drempels te helpen slechten, of een aanmoedigende rol pakken 

om sportambities waar te maken. Wij zien daarbij voor de gemeente ook een rol waar het gaat om (groe-

pen) inwoners die niet of onvoldoende sporten of bewegen.  

 

Sport is in onze visie primair zelforganiserend. Door sport en sporters te ondersteunen en faciliteren, wil de 

gemeente de sportwereld in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen en ruimte bieden aan talent-

ontwikkeling. De aard van gemeentelijke ondersteuning is aan het veranderen: tot op heden heeft de ge-

meente bij het sport- en beweegbeleid zowel financieel als qua regie een grotere rol gehad. De gemeente 

zal de komende tijd vaker een stapje terug doen en meer ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenle-

ving, zowel van sportverenigingen als van particuliere (eventueel commerciële) initiatiefnemers. 

 

De rol die de gemeente voor zichzelf ziet, is die van regisseur en makelaar. We hebben in de stad veel part-

ners die ieder op hun eigen wijze actief bezig zijn met sport en bewegen. Organisaties en verenigingen die 

ons vanuit verschillende disciplines kunnen helpen bij het realiseren van de doelstellingen en ambities, 

brengen wij met elkaar in contact om zo gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. Wat 

blijft is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke sportaccommodaties -de ‘hardware’-  

Wij willen dat deze op orde zijn en blijven: veilig, schoon en voor zoveel mogelijk verschillende sporters 

toegankelijk. Daarnaast houden wij een belangrijke taak op het gebied van de ondersteuning van de ‘harde 

kern’ van onze sportinfrastructuur, namelijk de sportverenigingen, door middel van de ‘software’.  

 

Ook vinden wij het belangrijk om het ‘sportinclusieve denken’ goed in te bedden, bij ontwikkelingen in de 

openbare ruimte en de planning van (met name onderwijs-)voorzieningen, maar ook bij andere beleidster-

reinen zoals gezondheid en welzijn.   

1.2.3 Sport en bewegen betreft zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde sport 

Wij blijven belang hechten aan de georganiseerde sport, omdat sporten in verenigingsverband positieve 

gevolgen heeft voor de sporters en de basis vormt voor een soms levenslange sportattitude. De vele sport-

verenigingen in Amersfoort en hun vrijwilligers die zich wekelijks en soms dagelijks inzetten voor de vrije-

tijdsbesteding van velen, maken deel uit van het fundament, het ‘cement’, van de sportinfrastructuur.  

Daarnaast zijn deze verenigingen de ‘kraamkamer’ voor de talentontwikkeling, prestatiesport en soms voor 

de topsportontwikkeling. De gemeente ziet talentontwikkeling als onderdeel van een sterke, brede sport-

vereniging.  
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Tegelijkertijd constateren wij dat het ‘speelveld’ voor het sport- en beweegbeleid breder is en wordt : 

sport- en beweeginitiatieven kennen meerdere verschijningsvormen en ‘spelers’. Er wordt zowel in vereni-

gingsverband gesport als daarbuiten. In het sportbeleid hebben we daarom ook te maken met organisato-

ren van sportevenementen, ongebonden sporters, gebruikers van de openbare ruimte, particuliere en 

commerciële sportvoorzieningen.  

 

Dit betekent dat wij over ons sport- en beweegbeleid en de uitvoering daarvan in gesprek willen zijn en 

blijven met alle partijen in de stad die actief zijn op het gebied van sport en bewegen, maar ook op het ge-

bied van bijvoorbeeld gezondheid en welzijn. Naast de Amersfoortse Sportfederatie zijn daarom de GGD, 

SRO en WELZIN onze partners, evenals organisaties die een actieve, sportieve en gezonde leefstijl willen 

helpen ondersteunen. Maar ook het bedrijfsleven is onze gesprekspartner, zowel voor hun rol als werkge-

ver als voor de bijdrage die zij kunnen leveren op het gebied van ondersteuning van sportverenigingen of -

evenementen. De gemeente beschouwt hen als partners bij de vormgeving van het sport -en beweegbeleid 

en de beweging naar een gezonde en vitale stad. 

 

1.2.4 Belang van samenwerking 

De gemeente beseft dat zij haar doelen voor sport en bewegen alleen kan realiseren in samenwerking met 

de partners in de stad en regio: sportverenigingen - vertegenwoordigd door de Amersfoortse Sportfedera-

tie -, organisatoren van sportevenementen, particuliere initiatieven, organisaties op het gebied van ge-

zondheid en welzijn. De kracht van ‘Amersfoort F!T’ zit in het gezamenlijk uitvoeren van onze sportambities 

voor de toekomst. Ons sportbeleid is er op gericht dat zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen, 

waarbij met de beschikbare middelen een maximaal effect wordt bereikt. 
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2 Sport en Bewegen in Amersfoort, nu en in de toekomst 

 

2.1 De cijfers 

2.1.1 Sportdeelname 

Amersfoort is een stad met sportieve inwoners. De sportdeelname is hoger dan het gemiddelde in Neder-

land. Het aandeel sporters dat minimaal één keer per week aan sport doet is in Amersfoort hoog, namelijk 

64 %. Landelijk bedraagt dit percentage 53 %. 1 

Jongeren in Amersfoort sporten nog vaker: 80 % van de jongeren tussen de 10 en 22 jaar is minstens één 

keer per week actief bezig met sport. 2   

 

Veel Amersfoorters sporten in verenigingsverband. Uit de KISS-rapportage van NOC*NSF blijkt dat Amers-

foort in 2010 42.055 lidmaatschappen telde van diverse sportbonden. In 2011 waren dat er 40.741. Inwo-

ners kunnen uiteraard ook buiten verenigingsverband sporten en dit doet ook een behoorlijk deel van de 

inwoners . Uit de Vrijetijdsmonitor en de Jongerenstadspeiling van 2010 blijkt dat 22 % van de volwassenen 

en 21 % van de jongeren die minimaal wekelijks sporten dit buiten een sportvereniging, sportschool of fit-

nessclub doet. Voor meer achtergrondkenmerken van de sportdeelname verwijzen we naar bijlage 1.  

 

2.1.2 Verscheidenheid aan voorzieningen en mogelijkheden 

Sporten en bewegen kan op veel verschillende plekken: bij de sportvereniging, op straat, in de parken, thuis 

of op de fitnessclub. Amersfoort telt een grote verscheidenheid aan (sport)- voorzieningen en mogelijkhe-

den. Vrijwel alle in Amersfoort beoefende teamsporten maken gebruik van gemeentelijke sportvoorzienin-

gen3. 

De openbare ruimte is een belangrijke ‘sportaccommodatie’ voor de ongebonden sporters. Van de volwas-

sen Amersfoorters maakt zo’n 44 % bij het sporten gebruik van de openbare ruimte. Sporten die veel in de 

openbare ruimte worden beoefend zijn: hardlopen/joggen, (toer) fietsen en wandelen.  

 

2.1.3 Motivatie om te sporten 

Er zijn allerlei redenen om aan sport te doen. Uit de Vrijetijdsmonitor4 blijkt wat de belangrijkste redenen 

zijn om aan sport te doen: 58 % noemt conditieverbetering en/of lichaamsontwikkeling als belangrijke re-

den. Maar even vaak sport men vanwege gezondheid. Drie op de tien sporters geeft als reden op ‘het op-

doen van sociale contacten, gezelligheid’. Bijna een kwart (23 %) noemt recreatief bezig zijn. Competitie en 

prestatie geldt voor 7 % van de sporters als belangrijk motief om aan sport te doen.   

 

                                                           
1
  Wij hanteren een ruime definitie van sport, zoals ook gehanteerd in landelijk onderzoek naar sportdeelname door Mulierinsti-

tuut en het Sociaal Cultureel Planbureau. Tot sporten zijn hier bijvoorbeeld ook de denksporten dammen, schaken en bridge 
gerekend, maar ook darten, danssport, zwemmen toerfietsen en wandelen.  

2
  Jongerenstadspeiling 2010 

3
  De gemeentelijke sportvoorzieningen omvatten: de buitensportaccommodaties (20), de sporthallen (6), sportzalen (5), gymlo-

kalen (15) en zwembaden (4). Zie ook bijlage 2.  
4
  Vrijetijdsmonitor 2010 
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2.1.4 Regionaal sporten 

Driekwart van de Amersfoorters sport in Amersfoort. Vooral fietsers, wandelaars of schaatsers en meer in 

het algemeen, mensen die niet in clubverband of via een sportschool aan sport doen, sporten buiten de 

gemeentegrenzen. Uit het recente onderzoek naar de behoefte aan zwemwater is ook gebleken dat veel 

Amersfoorters gebruik maken van zwembaden in de regio: met name de zwembaden in Nijkerk, Bunscho-

ten en Leusden trekken veel Amersfoortse deelnemers bij de zwemlessen en het recreatief zwemmen. 

 

 

2.2 Ontwikkelingen 

2.2.1 Ontwikkelingen in sporten en bewegen 

Er komen steeds meer ‘sportieve ouderen’ die aan duursporten doen. Omdat oudere sporters meer spor-

tief gebruik maken van de openbare ruimte (wandelen, fietsen) is het waarschijnlijk dat het gebruik van de 

openbare ruimte als ‘sportaccommodatie’ zal toenemen. In Amersfoort neemt onder volwassenen de deel-

name aan teamsporten af, terwijl de belangstelling voor individuele sporten nog steeds toeneemt. 

Andere factoren die van invloed zijn op het sport- en beweegpatroon van de toekomst: 

 Sport en bewegen als ‘kuur’ ten behoeve van de gezondheid (overgewicht, Alzheimer); 

 Meer individuele sporten, maar wel incidenteel in (groot) eenmalig collectief verband (prestatielo-

pen, cyclosportives, wandelprestatietochten); 

 Het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens. Alleenstaanden (jonger dan 40 jaar) doen meer 

dan gemiddeld aan sport.5 

 

2.2.2 Ontwikkelingen in gebruik van gemeentelijke sportvoorzieningen  

Verschillende ontwikkelingen zijn van invloed zijn op het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen. 

De ontwikkeling naar meer individueel sporten in de openbare ruimte leidt niet per se tot een afname van 

het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een wijziging (toename) van trainingsintensiteit of een verdere groei van 

het damesvoetbal of voetbalvarianten als 7 tegen 7 en het aanbod van sport voor ouderen overdag juist tot 

een toename van het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen gaat leiden. 

 

2.2.3 Het gemeentelijk sport en beweegbeleid beweegt mee 

Om de stad gezond en vitaal te houden, houden wij in ons beleid rekening met de ontwikkelingen en knel-

punten die wij nu in beeld hebben. Dat beeld is niet statisch, we spelen voortdurend in op nieuwe ontwik-

kelingen op het gebied van sport of veranderingen in de wijze hoe men sport bedrijft. Op die manier sluit 

het gemeentelijke beleid het beste aan op wat de stad nodig heeft.  

  

                                                           
5
  Deel 1, “Sportieve betrokkenheid gedurende het leven”, hoofdstuk  “Sportdeelname”, in: Rapportage Sport 2010, Sociaal Cultu-

reel Planbureau/Mulierinstituut, december 2010 



- 13 - 

 

3 Onze ambities  

Onze belangrijkste ambitie is dat zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen. Met de uitvoering van 

ons sportbeleid dragen wij daar aan bij. Niet als alleswetende en alles regelende overheid, maar samen met 

onze partners in de stad. Wat is er nodig om zoveel mogelijk Amersfoorters aan het sporten te krijgen en te 

houden? En wat is er nodig om sporters en sportverenigingen in staat te stellen het beste uit zichzelf te ha-

len? In deze actualisatie formuleren wij vier ambities voor het sportbeleid. Wij lichten deze ambities in dit 

hoofdstuk toe. Per ambitie wordt beschreven met welke middelen en instrumenten wij deze gaan realiseren. 

 

 

3.1 Zoveel mogelijk Amersfoorters sport en bewegen  

Het is onze hoofdambitie om zoveel mogelijk Amersfoorters aan het sporten te krijgen en te houden en hen 

daarbij in staat te stellen zelf die keuze te maken. De andere ambities staan ook ten dienste van deze 

hoofdambitie. ‘Sport voor iedereen’ is ons credo. 

De sportverenigingen vormen daarbij de basis van onze sportinfrastructuur. Via de sportverenigingen 

wordt jeugd en jongeren al op vroege leeftijd een ‘sportattitude’ bijgebracht. Dat betekent dat op latere 

leeftijd de drempel naar het individueel sporten voor het plezier en gezondheid niet bestaat.  

 

Talentontwikkeling  

Met onze focus op de breedtesport kiezen wij voor ‘sport voor iedereen'. Door ervoor te zorgen dat de ge-

meentelijke sportvoorzieningen op orde zijn en betaalbaar blijven en door de facilitering en ondersteuning 

van sportverenigingen stellen wij verenigingen in staat om op eigen kracht talenten te ontwikkelen. 

 

Het expertteam ‘topsport-breedtesport’ heeft geadviseerd om in het beleid de keuze te maken voor een aantal kernsporten 

en capaciteit vrij te maken voor talentontwikkeling (bijvoorbeeld ten behoeve van coördinatie en onderzoek). Met onze 

keuze van ‘sport voor iedereen ’ kiezen wij er voor dit advies niet over te nemen.  

 

Wij faciliteren vanuit de gemeente de breedtesport en een gezonde leefstijl. Het zijn uiteindelijk de vereni-

gingen zelf die vanuit deze basis hun eigen ambities ten behoeve van de talentontwikkeling en eventuele 

topsport verder vorm moeten geven om daarmee op eigen kracht het beste uit zichzelf te halen. In lijn met 

wat het expertteam heeft geadviseerd leggen wij waar mogelijk verbindingen met andere beleidsterreinen 

en/of bedrijfsleven, bijvoorbeeld waar het gaat om ondersteuning bij incidentele fondswerving door sport-

verenigingen ten behoeve van bijzondere talenten.  

 

Wij waarderen de bijzondere prestaties van onze talenten jaarlijks met de huldiging van de sportkampioe-

nen. Talentvolle sporters (‘Local Heroes’) betrekken wij als ‘rolmodel’ bij projecten, zoals nu reeds in het 

kader van het programma ‘B-Slim beweeg meer, eet gezond’ al gebeurt (Veerle Bakker en Brahim Darri).  
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Toegankelijkheid  

Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Dit betekent ook dat wij in ons sportstimuleringsbeleid 

extra aandacht schenken aan inwoners die nu nog onvoldoende bewegen en drempels ervaren bij de 

sportbeoefening, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (G-sport), ouderen met 

een sport- of beweegwens en inactieve jongeren. 

Wij vragen partijen in de stad, zoveel mogelijk met en via de sportverenigingen, een aanbod te ontwikkelen 

voor inwoners die nu nog onvoldoende bewegen. Wij willen ze met een op maat gesneden aanbod verlei-

den om te gaan sporten en bewegen. De toegang tot sportvoorzieningen of –aanbod mag niet worden be-

lemmerd vanwege fysieke, geestelijke of financiële beperkingen.  

 

3.1.1 Wat gaan we doen? 

Faciliteren en ondersteunen van sportverenigingen, voorzieningen en sportevenementen 

Het grootste deel van het sportbudget besteden wij aan de instandhouding en het betaalbaar houden van 

de gemeentelijke sportvoorzieningen. Dat blijven we doen. Daarmee faciliteren wij niet alleen het grootste 

deel van de ruim 40.000 verenigingssporters in Amersfoort, maar ook de vele andere gebruikers van deze 

voorzieningen en maken wij het mogelijk dat zoveel mogelijk Amersfoorters aan sport kunnen doen.  

Ook met de (te actualiseren) subsidieregelingen ten behoeve van de sportverenigingen (sporttechnisch 

jeugdkader, bijzondere sportevenementen, 1/3 –regeling) en de grootschalige evenementen wordt bijge-

dragen aan de realisatie van deze ambitie.   

 

Drempels slechten: Sportstimulering voor zover nodig en mogelijk 

De sportdeelname is in Amersfoort niet overal even hoog: zo is de sportdeelname in de aandachtswijken6 

lager dan het Amersfoorts gemiddelde. Voor sommige groepen in de stad zijn er drempels die sportdeel-

name belemmeren. Wij willen samen met onze partners in de stad die drempels slechten. Met ons stimule-

ringsbeleid richten wij ons op degenen die niet of weinig aan sport en bewegen doen. Wij willen daarbij 

sportaanbieders –en met name ook de sportverenigingen- ‘verleiden’ om ons daarin te ondersteunen. Wij 

menen dat dit een taak is die sportverenigingen -mits voldoende gefaciliteerd en ondersteund- op den duur 

ook zelf kunnen vervullen. Met het Jeugdsportfonds slechten wij de financiële drempels voor jeugd en jon-

geren.   

 

Met de vaststelling van de bezuinigingsvoorstellen 2012-2015 in mei 2011 is richting gegeven aan de keuze 

voor de komende periode, te weten: een focus op activiteiten voor jongeren, ouderen en op (nog) niet 

sportende Amersfoorters.  

 

Wij willen deze richting concreet maken door ons in het sportstimuleringsbeleid de komende tijd te focus-

sen op:  

 inactieve jeugd; 

 senioren, met name 65+; 

 mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. 

                                                           
6
  Aandachtswijken zijn: Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Rustenburg, Randenbroek en Schuilenburg.   
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Wij kiezen voor inactieve jeugd omdat wij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. 

Voor kinderen en jongeren is sport goed voor de leerprestaties, weerbaarheid en motorische ontwikkeling. 

De kans dat zij later ook blijven sporten is groter als zij daarmee vroeg beginnen. Wij kiezen voor ouderen 

en mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking omdat sporten en bewegen bijdraagt aan de 

zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en gezondheid. Bij 65-plussers neemt de sportdeelname 

snel af (58 % ten opzichte van het gemiddelde van 75 %). Uit de Gezondheidheidsmonitor 2012 blijkt dat in 

een aantal wijken in Amersfoort het percentage ouderen dat niet voldoet aan de beweegnorm, ruim onder 

het Amersfoorts gemiddelde ligt. 7  

 

Gemiddeld sporten mensen met een beperking 33 % minder dan mensen zonder beperking (zie ook bijla-

ge 1). De keuze voor deze doelgroepen draagt bij aan onze doelstellingen van het Lokaal Gezondheidsbe-

leid. Ontwikkelingen in de tijd, zoals bijvoorbeeld een verandering van sportdeelname, kunnen er overigens 

toe leiden dat de focus van het stimuleringsbeleid wordt verlegd naar andere doelgroepen. Door middel 

van een tussentijdse beleidsevaluatie na twee jaar houden wij hierbij de vinger aan de pols. 

 

Om het laagdrempelig sport- en beweegaanbod zoveel mogelijk vraaggericht met maatwerk af te stem-

men, voeren wij een sport-en buurtscan uit. Deze scan geeft ons onder meer inzicht in de verschillende 

sport- en beweegaanbieders, de voorzieningen (zowel gemeentelijke als particulier), maar ook in de vraag. 

Wij vragen sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen, fysiotherapeuten, fitness-scholen etc.) om 

aandacht te hebben voor de bovengenoemde groepen die wij in ons stimuleringsbeleid een ‘extra steuntje’ 

willen geven. 

 

Versterking van de relatie onderwijs en sport 

De relatie tussen onderwijs en sport is belangrijk omdat daarmee ook de jeugd die niet aan sport doet 

wordt bereikt. Met de ASF en SRO wordt de koppeling van schoolsport en verenigingsondersteuning verder 

vorm gegeven. Zo heeft de ASF een plan voor een integrale benadering van de schoolsportkampioenschap-

pen ontwikkeld. Met dit plan worden verenigingen effectiever onder de aandacht gebracht van de school-

jeugd en worden de schoolsportkampioenschappen onderling verbonden. Daarmee gaan wij graag aan de 

slag.  

 

Speciale aandacht voor G-sporten 

Wij beschouwen G-sport als een onderdeel van het reguliere sportbeleid. Mensen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking sporten en bewegen minder dan andere inwoners. Wij willen dat alle Amersfoor-

ters zoveel mogelijk sporten en bewegen. Juist voor mensen met een -lichamelijke of verstandelijke- beper-

king is dat extra belangrijk vanwege vergrote zelfredzaamheid, het tegengaan van isolement en de bijdrage 

aan de gezondheid in het algemeen. In ons sportstimuleringsbeleid is dit daarom één van de doelgroepen 

waarop wij ons gaan focussen.  

Van integratie is bij sommige sportverenigingen al sprake. Ook zijn in Amersfoort mensen met een beper-

king actief in competitiesport en wordt op een hoog niveau gesport. De paralympische zwemploeg heeft 

                                                           
7
  Beweegnorm: gedurende 5 dagen in de week minimaal een half uur matig intensief bewegen. Het Amersfoorts gemiddelde 

voor 65-plussers dat voldoet aan de norm bedraagt 66 %. De wijken Soesterkwartier/Isselt (58 %), Kruiskamp/Koppel (55%), Li-
endert/Rustenburg (62%) en Randenbroek/Schuilenburg (61 %)  en Zielhorst (65 %) ‘presteren’ onder dit gemiddelde.  (Ge-
zondheidsmonitor senioren 2012, GGD Midden Nederland)   
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Amersfoort inmiddels als thuisbasis. Wij geven meer bekendheid aan het sportaanbod voor G-sporters -oa. 

via het WMO-loket en door de speciaal ontwikkelde website www.aangepastsporten.nu, maar ook bijvoor-

beeld door de inzet van buurtsportcoaches bij verenigingen die graag een aanbod voor G-sport willen ont-

wikkelen. Aangepast sporten stopt niet bij de stadsgrens en vindt vooral in regionaal verband plaats. Voor 

de regionale afstemming nemen wij deel aan het regionaal overleg aangepast sporten.  

 

Netwerk aangepast sporten in de praktijk  

De consulent aangepast sporten, werkzaam bij de SRO, organiseert de samenwerking en afstemming tussen sportverenigin-

gen die een aanbod voor sporters met een beperking hebben. Op dit moment zijn dat: GymXl (aanbod Special Gym), Altis, 

CJVV ( G-voetbal), SRO (club extra), AMHC (G-hockey), AZ&PC (zwemmen voor kinderen met autisme) en natuurlijk GSVA. 

Samen met speciaal onderwijs in Amersfoort zijn er ook initiatieven om een gezamenlijke sportdag te organiseren i.s.m. bo-

vengenoemde verenigingen. Nieuwe initiatieven van sportverenigingen worden ondersteund. Via gezamenlijke promotie en 

inzet van de combinatiefunctionaris is er het afgelopen jaar een groei geweest in het aantal leden. 

 

Extra aandacht voor seniorensport 

Wij schenken extra aandacht aan de categorie ouderen die weinig bewegen. Daarbij kiezen wij voor de ou-

deren boven de 65 jaar en sluiten daarmee aan bij de leeftijdsindeling van het Lokaal Gezondheidsbeleid. 

Vanuit het oogpunt van effectiviteit richten wij ons op de ouderen die aangeven wel een sport- of beweeg-

wens te hebben.  

Door de uitvoering van een (pilot) ‘maatjesproject’ voor ouderen en de inzet van buurtsportcoaches -

bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een aanvullend aanbod via sportverenigingen- geven wij dit voorne-

men concreet invulling. Wij maken daarbij ook graag gebruik van de expertise van sportverenigingen.  

 

Gebruik maken en koppelen van initiatieven uit de stad 

Wij hechten veel belang en waarde aan initiatieven vanuit de stad zelf, vooral waar het gaat om initiatieven 

waarbij meerdere partijen en organisaties betrokken zijn, maar ook als het gaat om ondernemers die een 

particuliere voorziening willen ontwikkelen. Dit betekent niet dat de gemeente altijd een financiële bijdrage 

zal leveren, maar wel dat wij actief meedenken met initiatiefnemers en hen voor zover mogelijk faciliteren, 

bijvoorbeeld in medewerking aan vergunningverlening. Het gaat om denken in mogelijkheden in plaats van 

denken in problemen.    

 

Hierbij past ook een facilitering van initiatieven voor toernooien, evenementen cq. belangrijke wedstrijden.  

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van initiatieven voor evenementen door subsidie te verlenen voor 

grootschalige en bijzondere sportevenementen. Wij vinden het belangrijk dat de samenwerking tussen ver-

enigingen en andere partijen in de stad verder vorm krijgt. Bij subsidiëring van evenementen gaat onze 

voorkeur uit naar evenementen met een breed draagvlak waarin die samenwerking tot uiting komt.  

Initiatieven vanuit de stad, zowel van bewoners als bedrijfsleven, bieden kansen, juist als het gaat om het 

bevorderen van een gezonde leefstijl. Voor ons kan in het sport- en beweegbeleid en in het 

gezondheidsbeleid, samenwerking interessant zijn om de communicatiekracht en de marketingexpertise te 

benutten, naast extra financiële middelen. 

Aan de hand van de eerste ervaringen met het programma “B.Slim beweeg meer, eet gezond “ 8 gaan wij 

bedrijven interesseren om zo’n samenwerking te starten. Wij zien graag dat organisaties, bedrijven en 

                                                           
8
  Zie ook de website http://www.bslim.nu/ 

http://www.aangepastsporten.nu/
http://www.bslim.nu/
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instellingen in de stad hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de rol als ‘sponsor’ van 

activiteiten in de stad op zich nemen.  

Vanuit de (aan te passen) subsidieregelingen voor sportevenementen en “B.Slim” haken we tevens aan bij 

de grote sportevenementen, zoals de Marathon en de Cityrun. Ook leggen we vanuit dit programma 

contacten met de sportverenigingen om in de kantines een gezonde leefstijl te promoten. De 

sportverenigingen gaan dan deel uitmaken van een netwerk dat voor de toekomst extra kansen biedt. 

Netwerken  

Bij het realiseren van onze doelstellingen staat de gemeente in een groot netwerk van partners.  

Er zijn al veel partijen in de stad actief op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. De gemeente 

haalt, in de rol van regisseur en makelaar, de banden met hen aan en breidt het netwerk zoveel mogelijk 

uit. Daarbij staan wij ook open voor ondersteuning van partners die zelf initiatief nemen en de regie 

voeren, zoals bijvoorbeeld in het geval van de Stichting Marathon. Het ‘sportnetwerk’ ziet er in grote lijnen 

als volgt uit: 
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3.1.2 Welke middelen en instrumenten zetten we in? 

 Sport-combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches;  

 Subsidieregeling(en); 

 Toegankelijke gemeentelijke sportvoorzieningen; 

 Samenwerking en initiatieven vanuit de samenleving; 

 Tweejaarlijkse beleidsevaluatie; 

 Jeugdsportfonds. 

 

3.1.3 Onze doelstelling(en) 

 In 2018 zien wij een duidelijke toename van het aantal jongeren tussen 10 en 22 jaar9 dat minstens 

één keer per week actief is in een sport- of beweegactiviteit. Wij streven naar 82 % (2010: 80 %)  

 In 2018 is het percentage senioren ouder dan 65 jaar dat voldoet aan de beweegnorm10 in alle 

Amersfoortse wijken minimaal 66 % (2012: in 8 van de 13 wijken voldoet meer dan 66 %11) 

 In 2018 zijn minimaal tien sportverenigingen in Amersfoort ondersteund bij de ontwikkeling van 

een sport- en beweegaanbod voor sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking. (in 

2012: vijf sportverenigingen in Amersfoort).  

 

 

3.2 Sterke, brede sportverenigingen die de ruimte krijgen  

Sportverenigingen hebben een belangrijke rol bij onze ambitie om zoveel mogelijk Amersfoorters te laten 

sport en bewegen. Sportverenigingen vormen een continue factor in het sport- en beweegaanbod in 

Amersfoort. Wij vinden dat de continuïteit vooral gewaarborgd is bij sterke, brede sportverenigingen. Dit 

kunnen zowel grotere als kleinere verenigingen zijn. Belangrijk is dat er sprake is van bestuurlijke continuï-

teit, die blijkt uit een heldere organisatiestructuur, en waarbij de zaken financieel op orde zijn. Sterke, bre-

de sportverenigingen hebben evenals traditionele sportverenigingen uiteraard in eerste instantie een 

trainings- en wedstrijdaanbod voor de eigen leden en zorgen voor de ontwikkeling van de eigen talenten.  

 

Deze verenigingen onderscheiden zich van de traditionele verenigingen door meerdere van onderstaande 

kenmerken: 

- Aandacht voor een veilig sportklimaat door de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers;  

- Een verbindende rol bij de samenwerking met school, wijk en andere verenigingen; 

- Een dagelijkse openstelling van de accommodatie, ook overdag; 

- Een actieve rol bij een beweeg- en activiteitenaanbod voor verschillende doelgroepen en leeftijden, 

met name waar het gaat om de groepen met een achterstand in deelname;  

- Het creëren van leerwerkplekken voor studenten en/of langdurig werklozen; 

- Ook toegankelijkheid voor niet-leden; 

- Aandacht voor duurzaamheid op en rond de accommodatie; 

                                                           
9
  De periodieke meting voor de Jongerenstadspeiling vindt plaats onder jongeren in de leeftijd van 10-22 jaar. Vanwege de verge-

lijkbaarheid van gegevens  wordt deze leeftijdscategorie ook in de doelstelling aangehouden. 
10

  Gedurende minimaal 5 dagen per week een half uur matig intensief bewegen. 
11

  Gezondheidsmonitor 2012, GGD Midden Nederland.  
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- Leefstijlinterventie en gezonde voeding in de sportkantine; 

- Verbinding met onderwijsinstellingen in de nabijheid; 

- De inzet van de buurtsportcoach/combinatiefunctionaris als vliegwiel/aanjager bij trainingen, het 

aanbod overdag en het leggen van verbindingen met buurt en onderwijs zodanig dat dit wordt ‘inge-

bed’ bij de vereniging en kan worden overgedragen. 

 

Door de structuur, de continuïteit en de kracht van het potentieel aan vrijwilligers komt vooral in vereni-

gingsverband de maatschappelijke meerwaarde van de sport tot uiting. 

Om die groei tot een brede sportvereniging te kunnen maken geven wij ondernemende verenigingen de 

ruimte om hun maatschappelijke meerwaarde optimaal te benutten. Deze sterke, brede verenigingen zijn 

onze belangrijkste partners waar het gaat om het verder vormgeven van sport- en beweegbeleid, met 

combinatiefunctionarissen die in de dagelijkse praktijk vanuit de vereniging actief de school-, wijk- en 

sportverenigingsactiviteiten ondersteunen in hun onderlinge samenhang. Deze krijgen van ons de ruimte 

om activiteiten te ontplooien die de gemeente vanuit haar doelstellingen in het kader van de sport wil sti-

muleren.   

 

3.2.1 Wat gaan we doen? 

Vanaf 2008 hebben zich in Amersfoort verschillende sportverenigingen ontwikkeld tot zogenoemde brede 

sportverenigingen12. Deze verenigingen zijn niet alleen gericht op aanbod ten behoeve van de leden, maar 

zij vervullen ook een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk. De maatschappelijke meerwaarde van 

de sport komt bij deze verenigingen optimaal tot uiting. 

Verenigingen die dat willen en waarvan wij vinden dat de bestuurlijke en financiële continuïteit gewaar-

borgd is, worden in staat gesteld zich te ontwikkelen totbrede sportverenigingen. Wij doen dit door deze 

verenigingen te faciliteren en ondersteunen met de instrumenten en middelen die ons ten dienste staan. 

Subsidies en ondersteuning in de ‘software’(bijv. door buurtsportcoaches) zijn steeds van tijdelijke aard en 

niet structureel. 

  

Brede sportverenigingen hoeven niet per se grote sportverenigingen te zijn: ook kleinere sportverenigingen 

kunnen bestuurlijk en financieel de zaken op orde hebben en een belangrijke verbindende rol in de wijk 

spelen en als ‘spin in het sportnetwerk’ fungeren. Dit geldt ook voor verenigingen zonder eigen accommo-

datie, zoals de meeste zaalsportverenigingen. 

 
In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma werken wij samen met de ASF de criteria verder uit.  

 

                                                           
12

  ASC Nieuwland, AMHC, Gym XL,  AZ&PC, MIA.   
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3.2.2 Welke middelen en instrumenten zetten we in? 

Ondersteuning van brede sportverenigingen door: 

 

Software: Inzet combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches en subsidie sporttechnisch jeugdkader 

Verenigingen die invulling geven aan deze ambitie kunnen dat niet altijd alleen doen met het beschikbare 

vrijwilligerskader. Voor het leggen van verbindingen met andere partijen zoals bijvoorbeeld school en buurt 

is ondersteuning nodig.  

 

In het ‘expertteam brede sportverenigingen’ is het belang van ondersteuning door combinatiefunctionarissen en buurt-

sportcoaches benadrukt. Dit advies nemen wij graag over.  

 

De voor sport beschikbare combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches (in totaal 15,4 fte, en met te 

verkrijgen cofinanciering 17,0 fte) zullen in overleg met de sportorganisaties en de Amersfoortse Sportfede-

ratie daarom onder meer worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van de ‘brede sportverenigingen’, 

op basis van de in het uitvoeringsprogramma uit te werken criteria. Wij willen dat zij vanuit de verenigingen 

het ‘sportnetwerk’ met vereniging, wijk en onderwijs verder vormgeven. 

Het is niet de bedoeling dat de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches structureel worden ‘aan-

gehaakt’ bij deze verenigingen. Wel moeten de verenigingen met ambitie gedurende langere tijd in staat 

worden gesteld de ‘stap’ naar een brede vereniging te zetten. Op basis van een door gemeente en ASF 

goedgekeurd beleidsplan kan een vereniging vanaf 2014 een beroep doen op tijdelijke ondersteuning door 

de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach. Maatwerk vinden wij daarbij belangrijk. 

Incidenteel moeten deze functionarissen ook een rol kunnen spelen bij het revitaliseren van verenigingen, 

bijvoorbeeld in wijken met weinig alternatief sportaanbod.  

Een ander onderdeel van de ‘software’, namelijk de subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader wordt ge-

actualiseerd zodat gerichter op de doelstelling kan worden gestuurd. 

Subsidie(s) 

De bestaande subsidieregelingen (1/3e-regeling, Bijzondere sportevenementen en Grootschalige sporteve-

nementen) willen wij gerichter inzetten ten behoeve van het realiseren van onze ambities.  

Zowel accommodatievraagstukken, als eventuele kaderondersteuning en evenementen worden in een na-

der te ontwikkelen regeling ondergebracht. Met de inzet van onze subsidieregelingen focussen wij nadruk-

kelijk op de facilitering van de ontwikkeling van sterke en brede sportverenigingen. Dit zal in verder uit te 

werken criteria worden vorm gegeven.  

Wij denken hierbij concreet aan ondersteuningsmogelijkheden voor : 

 

 Facilitering en ondersteuning bij fusie en samenwerking met andere verenigingen, bijvoorbeeld bij 

gezamenlijke accommodatieplannen; 

 Het inspelen op actuele accommodatie- en beleidszaken, zoals bijvoorbeeld (maatregelen voor de 

aanpak van) veiligheid in en om sportkantines; 

 De ontwikkeling van een sport- en beweegaanbod voor ouderen en sporters met een lichamelijke 

of verstandelijke beperking.  

 Het stimuleren van inactieve jeugd en jongeren om structureel te gaan sporten.  
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Garantstellingen 

Onderdeel van het accommodatiebeleid vormt de gemeentelijke garantstelling voor een door de vereniging 

af te sluiten geldlening bij de bank. Daarmee kunnen verenigingen plannen voor nieuwbouw of aanpassing 

van de accommodatie (makkelijker)realiseren. Deze garantstelling was en is vaak een voorwaarde voor de 

bank om de sportvereniging ten behoeve van uitbreiding of aanpassing van de clubacccommodatie een 

lening te verschaffen. Garantstelling wordt alleen verleend indien de Stichting Waarborgfonds Sport SWS 

een positief advies heeft uitgebracht en als de vereniging ook naar oordeel van de gemeente beschikt over 

voldoende financiële en bestuurlijke draagkracht. Met dit instrument faciliteren wij de accommodatie-

ambities(s) van brede sportverenigingen.    

 

Sterke, brede sportverenigingen krijgen de ruimte  

Om de maatschappelijke meerwaarde van de sport ten volle te benutten en verenigingen de mogelijkheid 

te geven optimaal activiteiten te ontplooien die bijdragen aan de doelstellingen van het gemeentelijke 

sportbeleid, geven wij sterke, brede sportverenigingen ‘de ruimte’ voor onderverhuur binnen de fiscale en 

juridische mogelijkheden. Daarbij past ook dat wij verenigingen die dit willen de mogelijkheid geven om 

onderhoud zelf ter hand te nemen. Verenigingen die zelf de ‘handen uit de mouwen’ willen steken om 

‘hun’ accommodaties te beheren, moeten daarvoor de ruimte krijgen.     

Daarover maken wij binnen de bestaande kaders afspraken met de SRO, onze uitvoeringsorganisatie.  

Deze afspraken worden vertaald in de huurovereenkomsten die de SRO met de verenigingen vanaf 2014 

afsluit.  

De gemeente hoeft overigens daarbij niet per se eigenaar te blijven van accommodaties: wij sluiten ook 

andere eigendomsconstructies niet uit en willen deze graag verkennen. De gemeente wil optimaal gebruik 

maken van het bij de verenigingen aanwezige (maatschappelijk) ondernemerschap. Behoud van capaciteit 

met minder overheidsbetrokkenheid is voor ons een nadrukkelijke optie.  

 

Doel daarvan is de verenigingen (meer) ruimte te bieden om zelf ondernemend te zijn.  

 

3.2.3 Onze doelstelling(en) 

 In 2018 telt Amersfoort minimaal 10 sportverenigingen die beschikken over een sport- en activitei-

tenaanbod dat ook toegankelijk is voor niet-leden en die een actieve (en structurele) verbinding 

hebben gelegd met de wijk en het onderwijs (2012: 5).    

 In 2018 telt Amersfoort minimaal 3 sportverenigingen die de door hen gehuurde accommodatie 

zelf beheren. (2012: 0)  

 
 

3.3 Efficiënt en effectief gebruik van sportvoorzieningen 

Om de ontwikkeling van sterke, brede sportverenigingen mogelijk te maken, moet de basis op orde zijn. 

Daarom faciliteert de gemeente de sport met de ‘hardware’: verreweg het grootste deel van het sportbud-

get besteden wij aan de realisatie, instandhouding en het betaalbaar houden van de gemeentelijke sport-

voorzieningen. Wij willen onze middelen zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. Efficiënt betekent voor 
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ons dat wij voor onze sportvoorzieningen streven naar een zo hoog mogelijke bezettingsgraad, niet alleen 

in de piekuren op de doordeweekse avonden, maar ook overdag en op zondag. 

 

Effectief betekent dat dit niet eenmalig is, maar beklijft. Geen losse activiteiten maar een samenhangend 

en doelgericht aanbod. Wij gaan er in ons beleid van uit dat intensiever en ook multifunctioneler gebruik 

van de accommodaties mogelijk is door meer samenwerking (tussen verenigingen bijvoorbeeld door de 

ontwikkeling van omniverenigingen en andere partijen in de stad) en een breder aanbod - bijvoorbeeld 

overdag - maar ook door een meer flexibele regelgeving waarbij sportverenigingen de ruimte krijgen. Wij 

zien daarom de ontwikkeling van sterke, brede sportverenigingen ook als een voorwaarde voor de realisa-

tie van deze ambitie. Een ander en efficiënter gebruik van de accommodaties is verder ook mogelijk door 

een actieve medewerking van de sportbonden, bijvoorbeeld door het stimuleren van competities doorde-

weeks of op zondag. 

 

Als ‘stip op de horizon’ zien wij in de toekomst een aantal accommodaties als spil en ontmoetingsplek in de 

stad met gedurende de dag verschillende sportieve en andere activiteiten voor jong en oud, goed bereik-

baar en met een efficiënt gebruik van de aanwezige ruimte in de stad. De hoofdgebruikers van deze voor-

zieningen, tevens ‘gastheer’, zijn sterke verenigingen die zich hebben ontwikkeld tot een brede 

sportvereniging. Omniverenigingen met een aanbod voor velen.  

 

3.3.1 Wat gaan we doen?  

Afspraken met de exploitant en beheerder , de SRO 

De gemeente draagt zorg voor de ‘hardware’ en ondersteunt de sport vooral door de gemeentelijke ac-

commodaties schoon, veilig en betaalbaar beschikbaar te stellen aan sportverenigingen en andere gebrui-

kers. De gemeente hecht er daarbij belang aan dat de accommodaties aansluiten op de behoefte van de 

sportverenigingen en andere gebruikers. Hierover maken wij jaarlijks afspraken met de exploitant en be-

heerder van deze voorzieningen, de SRO.   

In gesprek met de sportbonden 

Wij gaan in gesprek met een aantal sportbonden (hockey/voetbal) om de mogelijkheden van alternatieve 

competities op tijdstippen dat de (buiten)sportaccommodaties niet gebruikt worden, te verkennen. Wij 

stemmen dit voor zover mogelijk af met de regiogemeenten.   

Toegankelijkheid voorzieningen 

 Aan de toegankelijkheid van de gemeentelijke sportvoorzieningen wordt in belangrijke mate bijgedragen 

door betaalbare tarieven: SRO brengt de Amersfoortse sportverenigingen voor alle sportactiviteiten onge-

acht dag en tijdstip, het maatschappelijk tarief in rekening. De gemeenteraad stelt deze tarieven vast. Voor 

kinderen uit niet draagkrachtige gezinnen nemen wij de financiële drempel weg met het Jeugdsportfonds. 

De gemeentelijke sportvoorzieningen moeten niet alleen voor alle inwoners betaalbaar zijn, ze moeten ook 

toegankelijk zijn voor sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

Bundelen van krachten  

Een efficiënter gebruik van de bestaande voorzieningen is mogelijk door samenwerking, concentratie, in-

tensivering en koppeling met andere functies als bijvoorbeeld buitenschoolse opvang van sportcomplexen 

in combinatie met stadsparken. Daardoor kan de ruimte vaker en door meer doelgroepen gebruikt worden. 
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Een aantal bestaande accommodaties wordt op dit moment al multifunctioneel gebruikt en hebben de po-

tentie om in de toekomst zich verder te ontwikkelen tot ‘sportspots’ met een actief sport / buurt / onder-

wijsgebruik.  

 

Op de lange termijn is een efficiënter gebruik van de middelen mogelijk door concentratie en bundeling. 

Het zijn de verenigingen zelf die vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan 

deze ontwikkeling. Niet op basis van dwang, maar op basis van vrijwilligheid.    

 

 De ontwikkeling van een aantal grotere multifunctionele complexen is niet van vandaag op morgen gerea-

liseerd. Op het moment dat wij voor de keuze staan, maken wij daarbij gebruik van het ‘natuurlijk mo-

ment’. Wij willen dit in de ruimtelijke plannen verder vorm geven. Het is daarom belangrijk dat sport van 

meet af aan een factor is in nieuwe gebiedsontwikkelingen en bij kansen die zich daarbij voordoen. Verder 

bestaat de rol van de gemeente vooral uit het enthousiasmeren van mogelijke initiatiefnemers, het bij el-

kaar brengen van relevante partners en het faciliteren van ontwikkeltrajecten.  

 

Het kiezen voor een beperkt aantal grotere locaties betekent dat op termijn voor deze voorzieningen meer 

ruimte beschikbaar moet komen. Daar staat tegenover dat elders ook ruimte vrij komt die kan worden her-

ontwikkeld.  

Regionale afstemming voorzieningenaanbod 

Gemeenten staan de komende jaren voor een zware opgave. Het is daarom vanzelfsprekend dat wij met 

onze regiogemeenten kijken naar mogelijke samenwerking op velerlei terreinen, zo ook de sport. 

Voor accommodaties op wijk en buurtniveau is dit niet mogelijk, wel voor accommodaties die voorzien in 

een bovengemeentelijke behoefte. Met de regiogemeenten zoeken wij daarom naar een goede en 

efficiënte afstemming, met name voor voorzieningen voor sporten met een regionale signatuur (bijv. 

wielrennen en atletiek, zwembaden). Op korte termijn gaat onze aandacht in het uitvoeringsprogramma uit 

naar de actuele afstemming van het zwemwateraanbod in de regio. Met de gemeente Nijkerk zijn wij 

hierover in gesprek. 

3.3.2 Welke middelen en instrumenten zetten we hierbij in? 

 Beheer en onderhoud van bestaande accommodaties waarbij binnen de financiële 

randvoorwaarden nadrukkelijk wordt ingezet op de wensen van de sportverenigingen en overige 

gebruikers, via de afspraken met SRO; 

 Realisatie/aanpassing van accommodaties bij gebleken behoefte en beschikbaar budget; 

 Sport- en buurtscan om inzicht te krijgen in sport- en beweegaanbod en -vraag;  

 Directe betrokkenheid en inbreng sport bij gebiedsontwikkelingen; 

 Subsidieregeling ten behoeve van het stimuleren van samenwerking; 

 Overleg met sportbonden over mogelijkheden van efficiënter gebruik door bijv. andere tijdstippen 

van competities. 

 

3.3.3 Onze doelstelling(en) 

 In 2018 is op minimaal 5 buitensportcomplexen sprake van een intensiever en efficiënter gebruik 

door een vanuit meerdere sportverenigingen gerealiseerd overdags aanbod van sportactiviteiten 
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voor niet-leden. Deze accommodaties zijn minimaal 56 uur per week gedurende 40 weken per jaar 

ín ‘bedrijf’. 

 

 

3.4 Sportinclusief denken  

Als wij onze ambitie om zoveel mogelijk Amersfoorters laten sporten en bewegen willen waarmaken, is het 

ook nodig om aandacht te schenken ontwikkelingen die in bredere zin bij kunnen dragen aan het realiseren 

van die hoofdambitie en de sport (en bewegen) op het netvlies te krijgen van andere beleidsterreinen. Een 

goed voorbeeld kan zijn het sportief gebruik van de openbare ruimte: individualisering en vergrijzing geven 

een toenemende behoefte op dit vlak. Een ‘beweegvriendelijke’ inrichting van de openbare ruimte zien wij 

daarom als een aanvulling op het sport- en beweegaanbod. Dit betekent niet dat met het sportbudget de 

aanleg van fietspaden wordt betaald, maar wel dat we zoeken naar een manier om het met een slimme 

inrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken dat deze ook voor sportief / recreatief gebruik benut 

kan worden. Bij de herontwikkeling en herinrichting van de openbare ruimte zijn er veel kansen om de stad 

beter geschikt te maken voor sporters (wielrenners, hardlopers, etc.) die voor hun sport van keuze gebruik 

willen maken van de openbare ruimte en voor inwoners die op deze wijze een laagdrempelige vorm van 

bewegen kunnen kiezen (wandelen, fietsen). Dit sportinclusief denken is bij de herinrichting en herontwik-

keling van belang. Sportinclusief denken is echter ook van belang als het gaat om andere beleidsterreinen, 

zoals onderwijs, gezondheid en welzijn. Bij de toekomstige planning van onderwijsvoorzieningen willen wij 

bijvoorbeeld aan de voorkant ook de wensen vanuit de sport betrekken zodat bij het gebruik van de ac-

commodaties zoveel mogelijk sprake kan zijn van een win-winsituatie voor sport(verenigingen) en onder-

wijs.  

 

3.4.1 Wat gaan we doen? 

 

We betrekken de sport actief bij de inrichting van de openbare ruimte en andere beleidsterreinen, zoals 

onderwijs(huisvesting) en gezondheid.  

 

 In overleg met andere betrokken beleidsvelden (ruimtelijke ordening, verkeer, beheer, recreatie ) 

gecombineerde (hardloop)wandelroutes in de stad te faciliteren die zoveel mogelijk aansluiten op 

elkaar en het buitengebied . We stemmen dit in regionaal verband af;  

 In (de uitwerking van) het Verkeer- en vervoerplan aandacht besteden aan het stimuleren van 

fietsgebruik. Op basis van het verkeersbeleid wordt het fietspadennet in de stad verbeterd, zodat 

het ook geschikt is voor recreatief/sportief gebruik. Dat gaan we doen door in de uitwerkingsplan-

nen van het Verkeer- en vervoersplan de bewegwijzering en de ontsluiting naar het buitengebied 

aan te pakken. Ook hier stemmen we af in regionaal verband; 

 In samenwerking met de gemeente Soest te streven naar de ontwikkeling van een mountainbiker-

oute vanuit bos Birkhoven; 

 In de informatievoorziening over de sportief/recreatieve mogelijkheden in en om de stad meer be-

kendheid te geven aan geschikte routes;  

 Het gebruik van de recreatieve infrastructuur te stimuleren; 
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 Directe inbreng vanuit sport bij planontwikkeling onderwijshuisvesting; 

 Afstemming met van uitwerkingsplannen en doelstellingen sport en bewegen met gezondheid.    

 

3.4.2 Welke middelen en instrumenten zetten we daarbij in? 

 Sport- en buurtscan: deze biedt inzicht in de beweegmogelijkheden en behoefte in de wijken en 

buurten; 

 Directe inbreng vanuit sport bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en mobiliteitsplannen in 

stad en regio; 

 Directe inbreng vanuit sport bij plannen voor onderwijshuisvesting; 

 Informatievoorziening: sociale media, Stadsberichten;  

 Initiatieven vanuit de samenleving voor zover mogelijk faciliteren.    

 

 

3.4.3 Onze doelstelling(en) 

 In 2018 is 75 % van de Amersfoorters, tevreden over de sportief-recreatieve mogelijkheden in en 

rond Amersfoort. (2010: 73 %) 
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4 Financieel Kader 2014 en verder  

 

4.1 Met welke financiële middelen realiseren wij onze ambities? 

De uitvoeringsplannen dienen te passen in de beleidskaders van de nota Amersfoort F!T. Deze worden op-

gesteld met onze partners, de ASF en SRO. Wij willen geen losse initiatieven zonder samenhang, maar uit-

voeringsplannen die beklijven en goed aansluiten bij de huidige sportinfrastructuur. Onderstaand het 

financiële kader voor het sport- en beweegbeleid voor de komende periode. Het grootste deel van het 

sportbudget bestaat uit de exploitatiebijdrage voor de gemeentelijke sportvoorzieningen en de kapitaallas-

ten. Hiermee houden wij deze voorzieningen betaalbaar en toegankelijk.  

In 2013 is in het subsidie aan SRO een taakstelling van € 0,12 miljoen verwerkt. Met de SRO is afgesproken 

dat deze laatste taakstelling niet wordt doorberekend aan de gesubsidieerde gebruikers of ten koste gaat 

van het kwaliteitsniveau.  

Bezuinigingen  

In het kader van de bezuinigingen waarover in 2011 is besloten, wordt in 2014 het budget exploitatie en 

beheer voor de sporthallen (€0,1 miljoen) en de zwembaden (€ 0,03 miljoen) verlaagd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaalbedrag is incl. nog toe te voegen bedrag van € 90.000 voor combinatiefuncties, dat is gedekt uit te ontvangen  

Rijksmiddelen (taakmutaties n.a.v. septembercirculaire 2013, zie Raadsvoorstel bij Begroting 2014-2017) 
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Bijlage 1 - Kenmerken sportdeelname 

 
Op basis van de onderzoeken van bureau Onderzoek en Statistiek13 kan voor wat betreft de kenmerken van 

de sportdeelname14 in Amersfoort het volgende worden geconstateerd: 

 

 Jongeren sporten meer dan ouderen en vaker bij een sportvereniging;  

 Hoogopgeleiden sporten meer dan lager opgeleiden;  

 Mannen doen meer aan teamsporten;  

 In ‘aandachtswijken’15 blijft de sportdeelname achter ten opzichte van het gemiddelde in Amers-

foort; 

 Ouderen sporten en bewegen meer in de openbare ruimte;  

 In de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder neemt de sportdeelname snel af; 

 Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking sporten veel minder16.  

 

Sportbeoefening naar persoonskenmerken en stadsdeel  

 

De figuren 1 en 2 illustreren de sportdeelname in Amersfoort naar persoonskenmerken. Deze hangt onder 

meer samen met sekse, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en woonwijk. 

 

 
Figuur 1: Sportdeelname naar sekse en leeftijd (bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010) 

                                                           
13

  Jongerenstadspeiling en Vrijetijdsmonitor 2010  
14

  Sport is in het onderzoek van O&S breed gedefinieerd: ook wandelen, toerfietsen en zwemmen worden gerekend tot sport. 
15

  Aandachtswijken zijn Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Rustenburg, Randenbroek en Schuilenburg 
16

  Gemiddeld sporten mensen met een handicap 33 % minder dan mensen zonder handicap, bron: Gehandicaptensport Neder-
land. Voor Amersfoort zijn geen separate onderzoeksgegevens beschikbaar.  
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Figuur 2: Sportdeelname naar opleidingsniveau, etniciteit, arbeidsachtergrond en woonwijk (bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010) 
 

 

Jongeren in Amersfoort sporten en bewegen veel: 80 % van de jongeren tussen de 10 en 22 jaar is minstens 

één keer per week actief bezig met sport. Slechts een kleine groep jongeren doet in het geheel niet aan 

sport (en bewegen), namelijk circa 10 %.17. De sportdeelname, dat wil zeggen: minimaal 1x per jaar, is in de 

periode 2006-2010 onder alle verschillende doelgroepen gestegen: 

 

 
Figuur 3: Ontwikkeling bij groepen met lagere sportdeelname (bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010) 

 

Hoe en waar wordt gesport ? 

Vrijwel alle in Amersfoort beoefende teamsporten maken gebruik van gemeentelijke sportvoorzieningen 18. 

Dit zijn over het algemeen ook de voorzieningen die voor het (bewegings)onderwijs van belang zijn. Onder 

de jongeren is vooral het sporten in teamverband populair en binnen de teamsport vooral veldvoetbal. 

                                                           
17

  Jongerenstadspeiling 2010 
18

  De gemeenteliijke sportvoorzieningen omvatten: de buitensportaccommodaties (20), sporthallen (6), sportzalen (5) en gymlo-

kalen (15), zwembaden (4) 
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Daarnaast zijn fitness (conditie en kracht) hardlopen, tennis en zwemmen populaire sporten of beweegacti-

viteiten voor de jeugd. 

Van de volwassen sporters is 28 % lid van een sportvereniging . Onder de jongeren tussen 8 en 18 jaar is het 

percentage dat sport bij een vereniging beduidend hoger: 59 % van de jongeren die aan sport doet is lid van 

een sportclub.19 Dit is ongeveer hetzelfde percentage als in 2004. Wel zijn meer jongeren buiten vereni-

gingsverband gaan sporten. In onderstaande figuur wordt de top tien van de hoofdsporten onder de vol-

wassen bevolking weergegeven. 

 

 

Figuur 4: Top-tien van beoefende hoofdsporten 2006 en 2010 (Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010) 

 

De top tien van de hoofdsporten onder jongeren geeft een ander beeld:  
 

 
Figuur 5: Meest beoefende sporten door jongeren (Bron: O&S, Jongerenstadpeiling 2010) 
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Regionaal sporten  

Driekwart van de Amersfoorters sport in Amersfoort. Circa 14 % sport meestal in een andere gemeente en 

12 % sport niet in een specifieke gemeente. Dat laatste geldt vooral voor fietsers, wandelaars of schaatsers 

en meer in het algemeen, mensen die niet in clubverband of via een sportschool aan sport doen. Degenen 

die in een andere gemeente sporten kiezen voor Leusden (3%), Soest of Baarn (3%) of een gemeente buiten 

de regio (7%)20. Uit het recente onderzoek naar de behoefte aan zwemwater is ook gebleken dat relatief 

veel Amersfoorters gebruik maken van zwembaden in de regio: met name de zwembaden in Nijkerk, Bun-

schoten en Leusden trekken veel Amersfoortse deelnemers bij de zwemlessen en het recreatief zwemmen. 

 

Vooral de mensen die lid zijn van een sportschool/fitnessclub of een sportvereniging sporten in Amersfoort, 

zoals onderstaande figuur illustreert. 

 

 
 

Figuur 6: Gemeente waar men meestal sport, naar lidmaatschap sportclubs, (Bron: O&S, Vrijetijdsmonitor 2010) 
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Bijlage 2 - Gemeentelijke sportvoorzieningen 
 

Buitensportaccommodatie Vereniging Sport 
 

Sportpark Bokkeduinen Posthoorn Voetbal 
 RC Eemland Rugby 
 Untouchables American Football 
   
Sportpark Birkhoven AMHC Hockey 
 AV Triathlon Atletiek 
 De Volharding Hondensport 
 HSV Amersfoort Hondensport 
   
Sportpark Soesterkwartier KV Soesterkwartier Korfbal 
   
Sportpark Dollard KVVA Voetbal 
   
Sportpark Dorresteijn AFC Quick Voetbal 
 BSC Quick Honk- en softbal 
   
Sportpark Emiclaer VVZA Voetbal 
   
Sportpark Fithorst vv Hooglanderveen Voetbal 
 HC Eemvallei Hockey 
   
Sportpark Koppel APWC Voetbal 
 Centaur Handboogschieten 
   
Sportpark Nieuwland asc Nieuwland Voetbal 
   
Sportpark Nimmerdor Amsvorde Voetbal 
   
Sportpark Liendert ASC’91 Handbal 
 tv Metgensbleek Tennis 
 jbc Randenbroek Jeu de Boule 
   
Sportpark Olympus VOP Voetbal 
 HC Eemvallei (vanaf 2013) Hockey 
   
Sportpark Vermeerkwartier CJVV Voetbal 
   
Rubensstraat AIJV Schaatsen 
   
Sportpark Schothorst ckv MIA Korfbal 
 Altis Atletiek 
   
Sportpark Langenoord vv Hoogland Voetbal 
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Buitensportaccommodatie Vereniging Sport 
 

Sportpark Zielhorst wv Eemland Wielrennen 
 HVC Voetbal 
 Fidelitas Handbal 
 Cobu Boys Voetbal 
   

           

 

 Binnensportaccommodatie 
 

Naam Adres 
 

Sporthal Juliana van Stolberg Graaf Hendriklaan 166 
 Midland Zangvogelweg 138 
 Nieuwland Zeldertsedreef 3 
 Schuilenburg Leonorehof 3 
 Zielhorst Trompetstraat 3 
 Icoon Lovink 6-10 
   
Sportzaal Bieshaar Breelandhof 8 
 De Brink Wezeperberg 6 
 De Dissel Disselplein 6 
 Rustenburg Furglerplein 3 
 De Bron Oceaan 2 
   
Gymlokaal  Ariaweg 111 
  Bisschopsweg 177 
  Dollardstraat 121 
  Dopheide 1 
  Engweg 7 
  Huygenslaan 41 
  Koning Arthurpad 25 
  De Laak 
  Raadhoven 1 
  Reinaartpad 25 
  Spinetpad 10 
  Twentseweg 5 
  Van Marnixlaan 47 
  Wezeperberg 6 
  Zevenhuizerstraat 46 
   

 

Bovenstaand overzicht is exclusief particuliere sportaccommodaties die eigendom zijn van sportverenigin-

gen of derden.  
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Bijlage 3 - Proces actualisatie sport- en beweegbeleid  

 

Op verschillende momenten is input voor de actualisatie geleverd. 

 

Ronde 6 maart 2012  

In de Ronde van 6 maart 2012, als bijeenkomst “Het gesprek” in het kader van de nieuwe planning en con-

trolcyclus, hebben wij in het kader van ons voornemen voor een geactualiseerd beleid een aantal ambities 

voor de toekomst voorgelegd. Het realiseren van deze ambities moet een bijdrage leveren aan onze ‘stip 

aan de horizon’, te weten een gezonde en vitale stad. Daarbij hebben wij de volgende ambities voor de 

toekomst geformuleerd. 

  

Amersfoort is een: 

 Gezonde en vitale stad met een openbare ruimte die beweegvriendelijk is en uitnodigt tot sport, 

bewegen en spelen; 

 Stad waar een ieder snel en gemakkelijk toegang heeft tot multifunctionele voorzieningen, waarvan 

we er een aantal hebben binnen de randen van de stad; 

  Vitale stad met een passende relatie tussen breedtesport en topsport; 

 Stad waar sterke sportverenigingen in contact zijn gebracht contact met scholen en welzijnswerk 

om zo jongeren en ouderen die (nog) niet sporten te bereiken.  

 

Vanuit de Ronde is een aantal suggesties meegegeven voor verdere uitwerking van deze ambities, zoals: 

 Verbinding met wijk, scholen en gezondheid. Sport en spelen dicht bij de inwoners, inzet van buurt-

sportcoaches/combinatiefunctionarissen daarbij;  

 Een goede buurtanalyse/buurtscan; 

 Gebruik schoolopleidingen (ROC’s ) in de stad; 

 Stimuleer fusie en samenwerking tussen sportverenigingen; 

 Meer bekendheid aan aanbod en voorzieningen: draag uit waar Amersfoort goed in is;  

 Geen topsport via de gemeente. Voorrang aan breedtesport;  

 Stel eisen aan verenigingen, bijv. maatschappelijke rol in de buurt bij subsidie of investering in de 

accommodatie.  

 

 

Expertteams juni-juli en september 2012  

Op weg naar onze ‘stip’ aan de horizon willen wij de ambities zoals bovenstaand geformuleerd, graag reali-

seren. Niet tegelijk, maar stap voor stap. Kwaliteit gaat in dit geval voor kwantiteit. 

Het thema ‘gezonde stad’ biedt daarbij voor ons aanknopingspunten om een nieuwe slag te slaan in het 

sportbeleid en dit ook in een meer integraal kader in te passen, waarbij tegelijkertijd gebruik wordt ge-

maakt van de ‘kracht van de stad.’ 

De vraag ‘hoe deze ambities te realiseren?’ hebben wij ook voorgelegd aan een vijftal expertteams, samen-

gesteld uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties op het gebied van de sport, gezondheid en 

onderwijs. Een samenvatting van deze adviezen is opgenomen in bijlage 4.  
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Uit de input van de verschillende expertteams blijkt een onderlinge samenhang voor een aantal thema’s: 

 

 Zo hebben bijvoorbeeld sterke sportverenigingen, multifunctionele voorzieningen en op de wijk ge-

richte activiteiten alles met elkaar te maken. 

 worden buurtscan en inzet van buurtsportcoach belangrijk gevonden (maatwerk); 

 wordt van de gemeente een actieve rol gevraagd waar het gaat om het leggen van ‘verbindingen’ 

tussen verenigingen, organisaties en wijken; 

 zijn verschillende teams van mening dat de gemeente voor het realiseren van haar doelstellingen 

eisen kan stellen aan de sportverenigingen; 

 is er behoefte aan een goede informatievoorziening over het aanbod van activiteiten, 

(sport)evenementen en sportvoorzieningen in de stad; 

 willen de expertteams dat de gemeente een actieve(re) rol speelt waar het gaat om talentontwik-

keling.   

 

In de bijeenkomst met de expertteams op 17 september 2012 is vervolgens op basis van voorgelegde stel-

lingen getracht te komen tot duidelijke keuzes voor het beleid van de komende periode (zie kort verslag 

bijlage 4). 

 

De conceptversie “Amersfoort F!T” is vervolgens op 14 mei en 11 juni 2013 in een Ronde Tafelgesprek met 

de Raad en vertegenwoordigers uit de sport en andere organisaties besproken. 

Ook in de ledenvergadering van de ASF op 23 mei 2013 is de actualisatie van het sportbeleid in de paneldis-

cussie aan de orde gekomen. Op basis van de input die is verkregen uit de Ronde Tafelgesprekken en de 

paneldiscussie met de ASF is de actualisatienota aangepast.  

 

Onderstaand een overzicht van verwerkte en niet verwerkte opmerkingen, adviezen en suggesties na het 

Ronde Tafelgesprek van 11 juni 2013.    

 

 Belangrijk kritiekpunt van zowel Raad als ASF was dat het belang van de georganiseerde sport niet 
is onderkend in het eerste concept. De rol en betekenis van de georganiseerde sport (en de maat-
schappelijke meerwaarde daarvan) is nu op verschillende plekken in de tekst benadrukt.   

 Er zijn door de ASF en SRO opmerkingen gemaakt over beweringen in het ‘statistisch gedeelte’ van 
hoofdstuk . Dit gedeelte is aangepast en herschreven.     

 De ASF wenst een concreet ingevulde “zeer actieve regierol” van de gemeente. Deze visie verschilt 
van die van de gemeente. Dit advies van de ASF is niet overgenomen.  

 De ASF geeft aan dat de accommodaties op orde zijn en dat nu voor een optimale bezetting de vol-
gende slag moet worden geslagen. ASF vindt daarbij op de inzet van buurtsportcoach (BSC) en 
combinatiefunctionaris (CF) voor aanbod overdag belangrijk. Dit standpunt van de ASF wordt door 
ons gedeeld. In de aangepaste tekst wordt is hier zowel bij de ambitie “sterke, brede sportvereni-
gingen” als bij de ambitie “efficiënt en effectief gebruik van sportvoorzieningen” invulling aan ge-
geven. 

 ASF had veel kritiek op de oorspronkelijke paragraaf “Sporten en bewegen is breder dan de geor-
ganiseerde sport”. In de herschreven versie komt in de tekst nadrukkelijk de belangrijke rol van de 
sterke, brede sportverenigingen bij het sport- en beweegaanbod aan de orde.  

 Vanuit ASF en Raad was kritiek op het ontbreken van aandacht voor talentontwikkeling. --> Onder 
de eerste ambitie “Zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen” is daar nu extra aandacht 
aan besteed.    
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 In de oorspronkelijk tekst was niet duidelijk of met “Sterke, brede sportverenigingen” ook kleinere 
verenigingen bedoeld worden. In de tekst is nu toegevoegd is dat dit ook kleinere verenigingen kan 
betreffen. De verbindende rol van sterke, brede sportverenigingen in de wijk, waar expertteam en 
ASF de nadruk op leggen, is in de tekst verwerkt.   

 SRO adviseert om in de nota ook aandacht te besteden aan de gevolgen van het beleid voor respec-
tievelijk verenigingen met en zonder eigen accommodatie. In de tekst is verwerkt dat facilitering en 
ondersteuning ten behoeve van de ontwikkeling tot sterke, brede vereniging ook mogelijk is voor 
kleinere verenigingen en verenigingen zonder eigen accommodatie.    

 De oorspronkelijke ambitie “efficiënte en effectieve multifunctionele sportvoorzieningen” is geheel 
herschreven. De nadruk ligt nu op een efficiënter en effectiever gebruik van de sportvoorzieningen 
door gebruik overdag en de rol van de sterke, brede sportvoorzieningen daarbij. Concentratie en 
bundeling is de ‘stip’ voor de toekomst op lange termijn.  

 Bij de ambitie ” een beweegvriendelijk ingerichte openbare ruimte” is verduidelijkt dat deze ambi-
tie bijdraagt aan ambitie 1 en dat het hierbij vooral gaat om het ‘meeliften’ van sport en recreatie 
bij plannen die in de stad de ruimte betreffen.  

 Opmerkingen bij de doelstellingen: 
De ASF plaatst vraagtekens bij de doelgroepen onder ambitie 1 en wil aandacht voor de meerdere 
leeftijdsgroepen. (12+, 35+, 45 +). Vanuit de financiële randvoorwaarden moeten keuzes worden 
gemaakt. De keuzes die nu zijn gemaakt sluiten aan bij de richting die de Raad heeft meegegeven 
bij de bezuinigingsvoorstellen 2012 e.v. 

 Voor wat betreft de senioren wordt in de aangepaste versie gekozen voor aansluiting bij de leef-
tijdscategorie die wordt vermeld in het Lokaal Gezondheidsbeleid: -Ambitie 1: senioren 70 jaar ge-
wijzigd in 65 +; Ook de doelstellingen onder ambitie 1 zijn aangepast. 

 SRO vindt een groei van 1 vereniging met een G-aanbod per jaar realistisch en de ambitie van 20 
verenigingen in 2018 te hoog gegrepen. Dit is in de tekst aangepast. In de doelstelling wordt nu uit-
gegaan van 10 Amersfoortse verenigingen in 2018 (nu 5).    

 SRO adviseert om de doelstellingen/ambities ook voor te leggen aan de expertteams omdat deze 
vooraf niet besproken zijn. Op 19 september is de aangepaste versie voorgelegd aan de expert-
teams.  

 ASF heeft kritiek op de G-sport: “De G-sporters komen in de hele nota terug, daarmee ontstaat de 
indruk dat welzijnsactiviteiten voortaan met sportgeld dienen te worden gefinancierd.”  
Reactie: Wij beschouwen G-sport als een onderdeel van het reguliere sportbeleid (is ook verwerkt 
in de tekst). Daarmee sluiten wij aan bij het Rijksbeleid. Vanuit het Rijk wordt door middel van de 
Sportimpuls en de inzet van buurtsportcoaches ook gestimuleerd om ook mensen met een beper-
king in staat te stellen mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten.   

 Inzet van CF en BSC: de ASF vindt de inzet van maximaal 1 sportseizoen onvoldoende. In de tekst is 
de termijn aangepast: “Op basis van een door gemeente en ASF goedgekeurd beleidsplan kan een 
vereniging vanaf 2014 een beroep doen op tijdelijke ondersteuning door de combinatiefunctionaris 
of buurtsportcoach. Maatwerk vinden wij daarbij belangrijk” 
Wij willen graag bezien of langere inzet bij meerdere verenigingen of per wijk tot de mogelijkheden 
behoort. Inzet dient dan wel plaats te vinden op basis van een gezamenlijk ingediend plan. 

 Zowel ASF als SRO willen een nadere invulling van de rollen van gemeente, instellingen en sport-
verenigingen. Wie beschouwen wij als partner, wat is hun inbreng, in welke mate onderschrijven zij 
de ambities en hoe kunnen ze worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en dergelijke. SRO adviseert een dergelijke analyse in de nota op te nemen. 
 Reactie: Deze invulling wordt uitgewerkt in het uitvoeringsplan. Bovendien zal eerst een 
sport/buurtscan meer inzicht moeten verschaffen in de mogelijkheden van samenwerking, behoef-
tes en dergelijke. SRO en ASF worden uiteraard betrokken bij de verdere uitwerking hiervan. 
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Bijeenkomst experts 19 september 2013  

De herschreven versie van de nota “Amersfoort F!T” is op 19 september ter bespreking aan de experts die 

in het voortraject een bijdrage hebben geleverd voorgelegd.  

Uit de reacties van deze bijeenkomst en de vooraf ontvangen schriftelijke reacties kan worden geconclu-

deerd dat de ambities en doelstellingen zoals geformuleerd in de herschreven versie in grote lijnen door de 

experts worden onderschreven. Een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de inzet van combinatiefunctionaris-

sen en buurtsportcoaches en de ontwikkeling van de brede sportvereniging, wordt in overleg met de ASF 

en SRO uitgewerkt in een uitvoeringsplan. 
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Bijlage 4 - Adviezen expertteams  

 

Adviezen Expertteams juni–juli 2012  
Onderstaand een korte weergave van de belangrijkste door de expertteams ingebrachte adviezen per am-
bitie. 
 
Ambitie 1: Amersfoort is een gezonde en vitale stad met een openbare ruimte die beweegvriendelijk is en 
uitnodigt tot sport, bewegen en spelen  

Het team ‘gezonde en vitale stad’ kent met name de buurtsportcoach (de ‘nieuwe’ combinatiefunctiona-
rissen) bij het leggen van verbindingen tussen scholen (ROC’s) , wijken, verenigingen en zorgaanbieders. 
Zo kan een integraal sport- en beweegaanbod in de wijken worden gerealiseerd, dat in eerste instantie 
gericht is op jeugd en de ouderen. Voorafgaand aan de vormgeving van het aanbod gaat een ‘buurtscan’. 
Voor elke wijk/buurt kan op die manier maatwerk worden geleverd. 
Een ‘beweegvriendelijke’ inrichting van de openbare ruimte is een aanvulling op dit sport- en bewee-
gaanbod, in feite de fysieke component daarvan. Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen 
voorzieningen op stedelijk- en op wijkniveau. Het ‘beweegvriendelijk’ maken van wijk en buurt kan met 
eenvoudige middelen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door de inrichting van hardloop- en wandelrou-
tes in verschillende wijken. 

 
Ambitie 2: Amersfoort is een stad waar een ieder snel en gemakkelijk toegang heeft tot multifunctionele 
voorzieningen waarvan we er een aantal hebben binnen de randen van de stad. 

Het expertteam ‘multifunctionele sportvoorzieningen’ adviseert om vooraf een keuze te maken voor één 
stedelijke en vijf wijkgerichte voorzieningen. Deze dienen goed geografisch afgebakend en omschreven te 
worden. Vooraf dient de vraag gesteld te worden: voor welk probleem is een multifunctionele accommo-
daties een oplossing? Een multifunctionele voorziening kan op verschillende wijzen worden ingevuld: zo-
wel fysiek (meerdere sporten op één accommodatie) als gericht op samenwerking (sportvereniging met 
school, naschoolse opvang en welzijn). Een ‘buurtscan’ kan vooraf inzicht verschaffen over de mogelijkhe-
den en het gewenste maatwerk. Het expertteam adviseert de gemeente ook om de haar ten dienste 
staande instrumenten in te zetten om samenwerking en bijvoorbeeld de totstandkoming van omnivereni-
gingen te bevorderen. 

 
Ambitie 3: Amersfoort is een vitale stad met een passende relatie tussen breedtesport en topsport 

Het expertteam ‘Topsport-Breedtesport’ adviseert de gemeente onder meer te kiezen voor een aantal 
kernsporten en deze kernsporten in haar beleid extra te ondersteunen. Het expertteam noemt als moge-
lijke kernsporten: zwemmen, waterpolo, judo, tennis, rugby en badminton. Voor de definitieve keuze is 
echter de uitwerking van nader vast te stelen criteria nodig, bijvoorbeeld volgens de lijst van Olympisch 
Steunpunt Midden Nederland. De keuze voor kernsporten dient ook vormgegeven te worden in de subsi-
diëring van sportevenementen. Het expertteam ‘Topsport-breedtesport’ is van mening dat topsportont-
wikkeling begint met een goede breedtesportbasis. Die is in Amersfoort ook al aanwezig. Het expertteam 
spreekt eerder over talentontwikkeling dan over topsportontwikkeling. Er is in Amersfoort al sprake van 
topsportontwikkeling. Het gaat er nu om dit duidelijk te benoemen, verbanden te leggen en te erkennen. 
Kiezen voor talentontwikkeling betekent volgens het expertteam op voorhand ook dat daar vanuit de ge-
meente budget en (ambtelijke) capaciteit vrijgemaakt dient te worden. 

 
Ambitie 4: Amersfoort is een stad waar sterke sportverenigingen contact leggen met scholen en welzijns-
werk om zo jongeren en ouderen die (nog) niet sporten te bereiken 

Het expertteam ‘Sterke sportverenigingen’ adviseert de term ‘sterke sportverenigingen’ nader uit te wer-
ken. De experts zijn van mening dat het hier gaat om alle clubs met een gezonde financiële basis en hel-
dere organisatiestructuur, die naar buiten treden en zich ook richten op Amersfoorters die nu niet 
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sporten. Een sportclub dient sterk te zijn voordat kan worden doorgegroeid naar een brede sportvereni-
ging. Het expertteam ziet voor de gemeente een aanjagende en regisserende rol bij de totstandkoming 
van brede sportverenigingen weggelegd. 
 
De sleutel voor een succesvolle brede sportvereniging wordt gevormd door de inzet van de buurtsport-
coach en een goede communicatie door de sportvereniging. De gemeente wordt geadviseerd om criteria 
op te stellen voor het inzetten van buurtsportcoaches en geeft daarbij het advies mee dat de gemeente er 
voor dient zorg te dragen dat de inzet tbv. de sport ook gewaarborgd is en blijft.  

 
 

Verslag bijeenkomst actualisatie Sportbeleid, maandag 17 september 2012 
 
Deelnemers: Juliette van Balen, Juliette Neomagus, Josien Felix, John Machiels, Willem van der Craats, Re-
ne Leppink, Ad Guldemeester, Wim Mosterd, Geke Buwalda, Robbert Jaspers, Ben Echten, Freek Abma, 
Arno Innemee  
Gemeente: Jenny du Pon, Els Speelman, Marcel Snippe 
 
Werkwijze 
Jenny du Pon licht de werkwijze voor deze avond toe: eerst worden de belangrijkste uitkomsten van alle 
expertteams toegelicht . In het tweede deel worden een aantal stellingen doorgenomen. 
 
Vervolgtraject 
Op de vraag van Freek Abma of er een nieuwe sportnota komt of dat de huidige nota wordt geactualiseerd 
antwoordt Jenny de Pon dat het een actualisatie betreft, waarbij duidelijk is dat er grote wijzigingen in zul-
len staan, vanwege de veranderde financiële situatie van de gemeente. 
Aanvullend wordt gevraagd wat de overkoepelende visie, ofwel de droom van de gemeente is. Aangegeven 
wordt dat de visie een politieke keuze is. Die keuze wordt later in het traject gemaakt. De deelnemers kun-
nen in de Ronde met de raadsleden over deze keuzes praten. Pas dan wordt duidelijk waarvoor er wordt 
gekozen en waar dit ten koste van gaat.    
 
Expertteams 
De leden van de expertteams lichten de belangrijkste uitkomsten per team toe:  
1. Gezonde en vitale stad: kansen voor buurtsportcoach om buurt - zorg - wijk te verbinden, focus op 

schoolsport en seniorensport. Aandachtspunt: effect beleid op zorgconsumptie duurt jaren; 
2. Sportieve recreatie in de openbare ruimte: wordt naar verwachting alleen maar meer. Verdient daarom 

meer aandacht te krijgen in sportbeleid. Concrete stap: Zuidkant stad beter bewegwijzeren. 
3. Multifunctionele voorzieningen: voorstel is één hoofdsportpark (met topsportfaciliteiten) en verschil-

lende sportpunten als clusters in de wijk. Meer dan sport alleen, naast verschillende sportdisciplines ook 
onderwijs en zorg faciliteren. Tip voor het oplossen van wachtlijsten: spreek van te voren af met de club 
dat aanleg kunstgras dient om wachtlijsten op te lossen, niet om met bestaande teams meer te sporten.   

4. Topsport- breedtesport: breedtesport leidt tot topsport. Nadruk niet leggen op topsport maar op ta-
lentontwikkeling. Maak iemand binnen de gemeente verantwoordelijk voor talentontwikkeling. 

5. Sterke sportverenigingen: belang van rol buurtsportcoach wordt onderstreept voor verbinden school, 
welzijn en sport. Alleen sterke sportverenigingen met een heldere organisatiestructuur komen voor zo’n 
coach in aanmerking. Aanhaken bij rijksimpulsen, zoals de tweede tranche van de Sportimpuls in 2013. 

 
Stellingen 
Aan de deelnemers worden stellingen voorgelegd. Aan hen wordt gevraagd om een rood papier omhoog te 
houden als ze tegen de stelling zijn en een groen papier als ze voor de stelling zijn. Vervolgens schrijven de 
deelnemers hun argumenten op papier. De argumenten worden daarna besproken.  
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Expertmeeting 19 september 2013 n.a.v. herziene versie “Amersfoort F!T”  
 
Aanwezigen 
Gemeente Amersfoort: wethouder Hans Buijtelaar, Nynke Dijkstra, Els Speelman, Ruud Dijkman. 
Expertteam: Marjon van Vilsteren, Arno Innemee, Jan Hardeman (SRO) Jost Bos, Juliette van Balen , Marcel 
Snippe (ASF), Mik Borsten (Stichting Marathon), Pieter Breuer. 
 
Bespreking 
Wethouder Hans Buijtelaar leidt het overleg in: naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties die zijn 
gedaan in de Rondes van 14 mei en 11 juni en overleggen met de ASF is de conceptversie van “Amersfoort 
F!T” herzien. De ambities zijn aangescherpt en de tekst verduidelijkt. Dit overleg is gepland om van de ex-
perts te horen of ‘het huiswerk’ goed gedaan is. Zijn we compleet en hebben we alles meegenomen? 
Een aantal experts heeft al (positief) schriftelijk gereageerd. 
 

 De gemeente zou de doelstellingen waar mogelijk explicieter moeten maken en ook voor zover mogelijk 
aangeven met welke netwerken deze worden gerealiseerd. ASF geeft aan belang te hechten aan het 
benoemen van groepen waar zij zich op kunnen richten. 

Cijfers en doelstellingen worden nogmaals gecheckt door Bureau Onderzoek en Statistiek. De cijfers van de 
KISS-rapportage worden geactualiseerd zodra NOC*NSF deze beschikbaar heeft. Bezien zal worden of een 
verdere differentiatie (groepen, wijken, gezondheid ed.) tot de mogelijkheden behoort. 
 
Sportinclusief denken 

 Het ‘sportinclusief denken’ moet ruimer worden opgevat: niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook 
onderwijs, welzijn en gezondheid dienen ‘aangehaakt’ te worden. 

 Er bestaat een wens voor een overkoepelende visie bij de inzet van combinatiefunctionarissen en buurt-
sportcoaches. Een visie die gezamenlijk wordt uitgedragen door de betrokken beleidsterreinen: sport, 
welzijn, onderwijs, cultuur. 

Het sportinclusief denken wordt in de tekst aangescherpt. De gemeente licht toe dat de verbinding in de 
praktijk al wordt gelegd, bijvoorbeeld met het nieuwe lokale gezondheidsbeleid. Per netwerk kunnen ande-
re verbanden worden gelegd. 
 
G-sport 

 Moeten activiteiten voor mensen met een beperking vanuit het sportbudget betaald worden?  

 Overkoepelende visie nodig op gezondheid, onderwijs, sport en welzijn. Ook wil men een bundeling van 
middelen hierbij te betrekken. 

De gemeente vindt het onverminderd belangrijk dat alle drempels worden weggenomen zodat iedereen 
kan sporten. Hoe we dat gaan vormgeven en hoe het betaald moet worden, moet nog worden uitgewerkt 
in het uitvoeringsplan. Daarin worden ook de budgetmogelijkheden vanuit gezondheid bezien. 
In de nota wordt een toelichting opgenomen over de inzet van buurtsportcoach bij speciaal onderwijs om 
de brug te slaan tussen leerlingen en sportverenigingen. 
 
Brede sportverenigingen 

 Welke vereniging gaat de gemeente wel en welke niet ondersteunen? 
De gemeente vindt bestuurlijke en financiële continuïteit belangrijk en zal kijken of dat in het stuk scherp 
genoeg is opgeschreven. 
 
Rol van de gemeente en sportnetwerken 

 De gemeente zou niet te veel een stapje terug moeten doen. 
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 De gemeente moet de regie houden op de netwerken binnen de sport, zodat verenigingen weten waar 
zij wat aan hebben en hun beleid er aan op kunnen hangen. 

 Gemeente kan meer doen aan publiciteit bij initiatieven uit de samenleving, zoals dat ook gebeurt bij 
het efficiënt en effectief inzetten van sportvoorzieningen. 

 Gemeente moet een actieve rol hebben voor moeilijk bereikbare doelgroepen. 

 Gemeente moet een actieve rol hebben bij het registreren en monitoren van evenementen, of een prijs 
uitreiken voor het ‘leukste evenement’. 

 ‘Inbedding’ van activiteiten bij organisaties nodig, zodat sport- en/of maatschappelijke activiteiten niet 
te veel afhangen van de inzet van individuen. 

 
De gemeente ziet bovenstaande punten niet uitsluitend als gemeentelijke taken. Ook SRO of ASF kan hier 
een rol in spelen. Het gaat erom er samen voor te zorgen maatschappelijke voorzieningen zo goed mogelijk 
te gebruiken. Ook gesprekken met de bonden kunnen gezamenlijk worden gevoerd. 
De gemeente gaat niet zelf evenementen of activiteiten organiseren. Wel kan de gemeente ondersteunen 
in de publiciteit; dat gebeurt op dit moment ook al regelmatig. De gemeente kiest bewust voor een facilite-
rende en ondersteunende rol om ruimte te laten aan initiatieven uit de stad. In de praktijk blijft de rol van 
de gemeente op verschillende terreinen in de sport indirect nog vrij groot: inzet van buurtsportcoaches en 
combinatiefunctionarissen, subsidieregelingen en de realisatie en instandhouding van de sportaccommoda-
ties. 
 
Sportverenigingen kunnen ook van belang zijn voor mensen die in het lokaal gezondheidsbeleid centraal 
staan. Omdat niet iedereen zal willen sporten of sommigen het lidmaatschap van een vereniging een brug 
te ver vinden, is voorzichtige toeleiding wenselijk, bijvoorbeeld via de Beweegkuur. Verenigingen kunnen 
hier een rol in spelen (bijv. laagdrempelig sportaanbod) en daarmee een ‘nieuwe markt’ aanboren. Dan is 
er voor zowel de sport als gezondheid sprake van een win/win. 
 
Ook de markt van de recreatieve, eenmalige sporters ligt open voor de sportverenigingen. Sportverenigin-
gen kunnen gebruik maken van de ‘spin-off’van activiteiten en evenementen door zichtbaar aanwezig te 
zijn. Dat geldt ook voor de plannen voor interscholaire kampioenschappen. De gemeente kan hieraan bij-
dragen door het signaal af te geven dat zij er belang aan hecht. 
 
Bovenstaande punten kunnen in het uitvoeringsplan worden uitgewerkt. 


