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De Amersfoortse Sportfederatie ASF is de vereniging van de 120 sportverenigingen en 

sportorganisaties in Amersfoort. De ASF behartigt de gezamenlijke belangen van de 

sport, stimuleert sport en zet zich in voor een doelmatig sportbeleid in Amersfoort. Met 

haar leden, de verenigingen en sportorganisaties zonder winstoogmerk, werkt ASF 

samen met andere belanghebbenden aan een sportief, vitaal en gezond Amersfoort. 

 

 

Hier staan wij voor 

Alle inwoners van Amersfoort moeten kunnen genieten van sport. Niemand 

uitgezonderd. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is heel gezond. Sport 

haalt het beste in mensen naar boven, het zorgt voor vriendschap en voor respect.  

 

Ons doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Amersfoorters doen aan, genieten van, 

en winnen door sport.  

 

Door optimale sportomstandigheden te creëren voor iedereen in Amersfoort, door 

meedoen te faciliteren, door ruimte te geven aan ondernemende en sterke clubs, en 

sporttalent de kans te geven zich te ontwikkelen. 

 

De verenigingen vormen de kern van de sportinfrastructuur in onze stad. Honderden 

vrijwilligers steken duizenden uren in ´hun club´.  Maar sporten bij en lid worden van 

een vereniging is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Er wordt steeds meer 

gesport buiten verenigingsverband. Een sterke en ‘open’ sportvereniging kan op deze 

ontwikkelingen anticiperen. Maar wij moeten ze daarbij helpen.  

 

 

Aanleiding 

In de afgelopen maanden zijn diverse publicaties en onderzoeken gepresenteerd die 

het belang van sport en bewegen voor een gezonde en sociale maatschappij 

benadrukken. Zo overhandigde NOC*NSF ‘e-zine’ onder de titel ‘Investeren en 

meedoen’ met daarin de aanbeveling voor gemeenten om nadrukkelijk te investeren 

in sport. De koepel adviseert hierin onder meer te investeren in een buitenruimte die 

uitnodigend werkt om te bewegen; zorg voor kwalitatief hoogstaande 

sportaccommodaties, richt de publieke ruimte directer in op sportbeoefening, 

verbeter de mogelijkheden voor buitensport, en help verenigingen bij het 

verduurzamen van hun sportaccommodaties.  
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Wij staan achter de ambities van Amersfoort F!T 

Lokaal is het belang van sport al in 2013 onderkend. De sportnota van de gemeente 

Amersfoort, “Amersfoort F!T” (2013) vermeldt een viertal ambities waar wij volledig 

achter staan:  

o Stimuleer Amersfoorters tot sporten en bewegen;  

o Geef de ruimte aan sterke en brede sportverenigingen;  

o Zorg voor een effectief en efficiënt gebruik van sportaccommodaties;  

o Sportinclusief denken bij openbare ruimte, onderwijs en gezondheid.  

 

De relatie tussen sporten (bewegen) en gezondheid kreeg landelijk onlangs weer 

publieke aandacht door het advies van de Gezondheidsraad. Kijken we lokaal, dan zien 

we dat sport en bewegen een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de doelen van 

de onlangs gepubliceerde beleidsnota Gezondheid en Uitvoeringkader 2017-2022 van 

de gemeente Amersfoort: meer jeugdigen met een gezond gewicht; meer volwassenen 

met een gezond gewicht, een afname van depressieve volwassenen en senioren, een 

afname van eenzame senioren.  Kortom, iedereen is zich bewust van de relevantie van 

sport voor onze samenleving. We zien genoeg adviezen en plannen. Nu is het tijd om 

de daad bij het woord te voegen. Helpt u mee?  

 

Gemeenteraadverkiezingen 2018 

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. In aanloop naar deze 

verkiezingen stellen de lokale partijen in het najaar van 2017 hun 

verkiezingsprogramma´s op. Het 10-puntenplan van de ASF kan dienen als inspiratie 

voor de paragraaf sport van de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen.  

 

 

 

 

 

 

U kunt ons helpen door onze aanbevelingen als hieronder samengevat  

in ons 10-puntenplan te gebruiken voor het schrijven van uw partijprogramma. Want u 

kunt als politieke partij een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren en 

faciliteren van een gezond en sportief Amersfoort waar het prettig (samen)wonen is.  
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ALLE AMERSFOORTERS FIT EN GEZOND  

[SOCIAAL DOMEIN 04]*) 

 

Volgens de Sportnota Amersfoort F!T is Amersfoort een sportieve stad en doet 64% 

van de Amersfoorters minimaal 1x week aan sport (een onderzoek van het Mulier 

Instituut uit 2003 geeft aan 60%). Het landelijk gemiddelde ligt op 52%. Naarmate de 

leeftijd vordert neemt dit percentage af. De provincie Utrecht is de op één na 

sportiefste provincie van Nederland (na Drenthe). Hoewel in Amersfoort ruim 40.000 

inwoners in verenigingsverband sporten, blijkt uit de Stadspeiling en Vrijetijdsmonitor 

dat 22% van de volwassenen en 21 % van de jongeren wekelijks sporten buiten een 

sportvereniging, sportschool of fitnessclub. Het percentage ongebonden sporters 

groeit in Nederland. Dat 64% van de Amersfoorters aan sport doet willen we graag zo 

houden en stimuleren. Daarom pleiten wij ervoor gelden voor de sport te investeren in 

de grote groepen Amersfoorters. Voor iedereen.  

 

Voor inwoners met een beperking 

Iedereen moet op eigen niveau kunnen sporten; zowel toptalent, als de mensen die 

aangepast moeten sporten vanwege een chronische aandoening. 

 

Sport moet betaalbaar zijn 

Sport moet voor iedereen betaalbaar zijn.  Dit is te realiseren door samenwerking met 

de sportverenigingen en logische verbindingen in het sociaal domein (het 

Jeugdsportfonds is een voorbeeld). Geld voor welzijn en gezondheid kan worden 

gebruikt om sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen te bekostigen. Zodat alle 

Amersfoorters door beweging fit en gezond mogen blijven.  

 

 

*) 

De hyperlinks onder de titels van de 10 punten verwijzen naar ‘Amersfoort Telt’, waar u 

recente gemeentebegrotingen en jaarstukken van de gemeente Amersfoort kunt 

raadplegen, in dit geval de programma’s binnen de gemeentelijke Begroting 2015-

2018.  

 

https://www.amersfoort-telt.nl/2015-v2/4-sociaal-domein/raad?nrd=1
https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=810784/type=pdf/Actualisatie_sportbeleid_Amersfoort_F_t.pdf
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GELD VOOR DE SPORT BLIJFT IN DE SPORT  

[FINANCIËN 12] 

 

De jaarwinsten van de SRO (gemeente is opdrachtgever én aandeelhouder van de SRO) 

horen terug te stromen naar de Amersfoortse sport. Geld uit de sport moet ook in de 

sport blijven, en mogen niet terugvloeien in de Algemene Middelen van de gemeente.   

Gelden voor sport moeten worden besteed aan sport. Kwetsbare groepen kunnen 

sporten door programma’s uit het sociale domein en gezondheidsbeleid. De 

programma’s sluiten aan op elkaar, zodat we samen een win-win situatie kunnen 

creëren. 

 

Sport verdient een gelijkwaardig budget 

Sport verdient het tenminste een gelijk budget als cultuur. De gemeente Amersfoort 

reserveert jaarlijks 17 miljoen Euro voor cultuur en 6 miljoen Euro voor sport. Van deze 

6 miljoen Euro gaat het leeuwendeel naar onderhoud van de sportaccommodaties. En 

hiervan gaat 1 miljoen Euro naar de buurtsportcoaches. Slechts 500.000 Euro is 

jaarlijks variabel beschikbaar (o.a. subsidies). Voor alle financiële gegevens van de 

gemeente Amersfoort raadpleegt u de jaarstukken, Zie ook de links [ ] onder de 

koppen.  

 

 

 

3 

TALENT ERKEND EN HERKEND IN AMERSFOORT  

[TALENT ONTWIKKELING = ECONOMIE 10 / WONEN 08] 

 

Topsport inspireert wel degelijk. Uit onderzoek van GfK dat 40 procent van de actieve 

sporters geïnspireerd raakt om structureel te blijven sporten. Daphne Schippers (Hellas 

Utrecht) heeft voor een boost gezorgd onder de jeugd. In korte tijd kon Hellas 125 

nieuwe jeugdleden toelaten. Talent inspireert nieuw talent. Vandaar dat wij vinden dat 

sporttalent de ruimte moet krijgen in Amersfoort (in het domein cultuur heeft de 

gemeente gezegd talentontwikkeling nadrukkelijker te ondersteunen, binnen het 

domein sport wordt in de gemeentebegroting niet gerept over talentontwikkeling).  

 

Voor Amersfoort pleit de ASF voor: 

 

https://www.amersfoort-telt.nl/2016/12-financi%C3%ABn-en-belastingen/raad?nrd=1
https://www.amersfoort-telt.nl/2016/11-cultuur/raad?nrd=1
https://www.amersfoort-telt.nl/2016/10-economie-en-duurzaamheid/raad?nrd=1
https://www.amersfoort-telt.nl/2016/8-wijken-en-wonen/raad?nrd=1
https://www.amersfoort-telt.nl/2016/kunst-en-cultuur/raad?nrd=1
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- Te investeren in buurtsportcoaches en trainer/coaches die binnen 

talentontwikkelingsprogramma’s en onder regie van de sportbonden en de 

sportverenigingen aan de slag kunnen. 

- Het ondersteunen en faciliteren van regionale trainingscentra (zie onder). 

- Met het formuleren van de ambities voor topsportactiviteiten, -accommodaties en -

evenementen werkt de ASF nauw samen met de VSU (de organisatie voor top- en 

breedtesport in de regio Utrecht).  

 

Onze stad is uniek in haar ligging; centraal gelegen en uitstekend bereikbaar met trein 

en auto. Om een platform te bieden voor de ontwikkeling van talent moeten we 

investeren in (om te beginnen een drietal) centrale trainingscentra.  

 

3 nieuwe sportcolleges  

De vorming en start van drie Regionale Trainingscentra kunnen we als Amersfoort 

perfect ondersteunen.  De ASF adviseert te starten met een Rugbycollege op Sportpark 

Bokkeduinen en een Volleybalcollege en Zwem- en Waterpolocollege in Amerena. 

De hoogwaardige keeperstraining die AMHC op dit moment aanbiedt met een eigen 

‘keepersclub’ is een mooi voorbeeld hoe een lokale club een regionale functie vervult.  

De gemeente kan deze (regionale) talentcentra actief ondersteunen door het 

beschikbaar stellen van de accommodatie tegen verenigingstarief of minder en het 

ondersteunen van trainers. Atleten hebben beperkte financiële middelen. De 

gemeente kan er eenvoudig voor zorgen om een percentage van het sociale 

woningaanbod beschikbaar te stellen voor deze sporttalenten. 

 

Samenwerking met het Olympisch Steunpunt Utrecht 

De ASF wil hét contactpunt zijn voor talenten in Amersfoort; zodat we samen met onze 

collega’s van het Olympisch Steunpunt Utrecht onze Amersfoortse talenten de weg 

kunnen wijzen. In huisvesting, in scholing en meer. ASF wordt hierin actief 

ondersteund en krijgt jaarlijks tenminste het budget van 1 fte (tarief buurtsportcoach) 

toebedeeld. Zodat verenigingen en clubs die actief met talentontwikkeling en 

talentherkenning bezig zijn kunnen worden ondersteund in hun ambities om ook 

talent op eigen niveau te kunnen laten sporten. 

 

Sportgala Amersfoort: verbinding met cultuur en bedrijfsleven 

Tijdens het Sportgala Amersfoort kunnen sporters en inwoners van Amersfoort de 

talenten en toppers van onze stad eren en waarderen. Het jaarlijkse sportgala maakt 

mede de verbinding van sport met cultuur en bedrijfsleven zichtbaar op een feestelijke 

manier en verdient de blijvende ondersteuning van de gemeente Amersfoort.  

 

 

http://www.sportutrecht.nl/
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STERKE EN BREDE SPORTVERENIGINGEN  

[WIJKEN EN WONEN 08] 

 

Verenigingen zijn de spil in betaalbaar en laagdrempelig sportaanbod voor alle 

Amersfoorters. Zij vervullen tevens een belangrijke maatschappelijke functie in de 

wijk. Met 20.000 vrijwilligers zorgen onze Amersfoortse clubs voor ca. 50.000 sporters 

voor een wekelijks betaalbaar sport- en beweegaanbod. Deze vrijwillige structuur is 

uniek en die willen we borgen. Maar dat gaat niet vanzelf.  

 

Buurtsportcoaches inzetten als trainer bij sportclubs 

Op weg naar de toekomst moeten de clubs worden ondersteund door opleiding, 

scholing en door de werving van kader, bijvoorbeeld door de inzet van 

buurtsportcoaches als hoofdtrainer van een jeugdafdeling. Zo kunnen ook ouders en 

nieuwe vrijwilligers worden opgeleid als trainer. Denk hierbij ook aan een hoofdtrainer 

van de trim/master afdeling, waarmee weer andere doelgroepen (kwetsbare groepen, 

senioren) kunnen worden ondersteund en gefaciliteerd. De kwaliteit van de trainers 

kan worden gestimuleerd, door behoud en uitbreiding van de regeling Subsidie 

Technisch Kader (STK). En wat betreft het bestuurlijk kader moet worden geïnvesteerd 

in opleidingen en bijscholingen door middel van een subsidie of een fonds voor 

deskundigheidsbevordering. Dit biedt jonge bestuurders de kans om te groeien. 

 

Kennis van experts binnen handbereik 

Zorgdragen voor een intensieve verenigingsondersteuning betekent naast inzet van de 

bestaande 6 fte buurtsportcoaches, ook de inzet van een actieve pool van oude en 

nieuwe verenigingsbestuurders. Zodat als het even tegen zit, interim-bestuurders 

vanuit de pool van oud-bestuurders en jonge nieuw opgeleide bestuurders (bekend bij 

de ASF) kunnen worden benoemd. Expertkennis is bij ons binnen handbereik is, of dat 

nu fiscaal advies is of bijvoorbeeld juridische kwesties betreft.  

 

  Vernieuwing en verduurzaming 

Verenigingen worden ondersteund om actief nieuw en vernieuwend aanbod te 

realiseren aan leden en niet-leden (lees ook de Open Club gedachte van NOC*NSF). 

Verenigingen worden ondersteund in het verduurzamen van de accommodaties waar 

zij gebruik van maken en de zaken waarover zij beheer hebben. Ook het verduurzamen 

van materiaalgebruik hoort hierbij. Denk aan teamkleding te gebruiken tijdens 

meerdere seizoenen, of het doneren van gebruikte materialen -ook bijvoorbeeld 

https://www.amersfoort-telt.nl/2016/8-wijken-en-wonen/raad?nrd=1
https://www.nocnsf.nl/openclubs
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kunstgrasvelden- aan onder meer ontwikkelingslanden.  

 

 Budget voor interim verenigingsondersteuning 

De ASF moet in deze rol actief worden ondersteund en krijgt jaarlijks tenminste het 

budget van 1 fte (tarief buurtsportcoach) toebedeeld, zodat de ASF de continuïteit van 

haar organisatie in de samenwerking met partners (SRO en gemeente) en verenigingen 

kan borgen.   

 

 

 

5 

GEZONDE SCHOLEN  

[ONDERWIJS 05] 

 

De ASF heeft enkele jaren geleden een plan ontwikkeld voor uitvoering van een 

integrale benadering van de schoolsportkampioenschappen. Hiermee worden de 

verschillende takken van sport en sportverenigingen effectiever onder de aandacht 

gebracht bij de schooljeugd. Deze schoolsport-kampioenschappen vormen een 

verbindende schakel tussen sport(verenigingen) en onderwijs. Via deze 

kampioenschappen en via Kiesjesport.nl kunnen kinderen kennismaken met diverse 

sporten die in de vorm van clinics worden aangeboden door verenigingen.  

 

Het bewegingsonderwijs op basisscholen is van groot belang voor de motorische 

ontwikkeling van kinderen. De kwaliteit van de gymlessen en de kennis van de docent 

zijn cruciaal om bij kinderen al in een vroeg stadium sport en spel te stimuleren en een 

gezonde motoriek te bevorderen.  

 

  Vak-gymleerkrachten op basisscholen 

De ASF is een voorstander van vak-gymleerkrachten op basisscholen. Bijvoorbeeld 

door inzet van de buurtsportcoaches of een gezamenlijke pool van vak-

gymleerkrachten, en dat die diezelfde vertrouwde gezichten ook het vertrouwde 

gezicht in de vereniging zijn. Zo ontwikkelen we samen met sociale partners (GGD) 

gezonde scholen, waar aandacht is voor voldoende beweegonderwijs en waar 

zwemmen weer op het roosters staat. 

 

  Schoolzwemmen terug in het basisonderwijs 

In 2012 is het schoolzwemmen in Amersfoort afgeschaft. In 2015 riepen de 

Reddingsbrigade Nederland en de KNZB op om het schoolzwemmen terug te krijgen in 

https://www.amersfoort-telt.nl/2016/5-onderwijs/raad?nrd=1
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het basisonderwijs. Een kind is volgens de KNZB pas zwemvaardig als het alle drie de 

diploma´s A, B en C heeft gehaald. In een waterrijk land als Nederland kan het niet zijn 

dat de zwemvaardigheid van kinderen afneemt. Recent zijn we gewaarschuwd door 

het verdrinken van jonge kinderen, vaak van allochtone afkomst. Als geld een rol 

speelt moet de gemeente de helpende hand toesteken. De ASF wil het 

schoolzwemmen terug in het basisonderwijs, voor alle leerlingen. Een diploma alleen is 

niet genoeg. Zwemvaardigheid borg je door te doen en te blijven doen.  

 

 

6 

GROENE EN SPORTIEVE STAD  

[RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 07] 

 

Steeds meer mensen sporten in de openbare ruimte. Om meer mensen te laten 

hardlopen, wandelen en fietsen is het belangrijk om die openbare ruimte zo in te 

richten dat ze uitnodigt tot bewegen en sporten. Maar liefst 41% van de Nederlanders 

sport in de openbare ruimte. Het betreft hier vooral hardlopen, fietsen en wandelen. 

De nieuwe omgevingswet vraagt gemeenten ook nadrukkelijk sportinclusief te denken 

bij uitbreiding en herinrichting van de stad. De gemeente Amersfoort is een aantal 

jaren geleden begonnen met het aanleggen van beweegrondjes in de stad (een idee 

van de stichting Marathon Amersfoort). Inmiddels zijn er vijf van dergelijke rondjes 

uitgerold.  De ASF is voorstander van de beweegrondjes, mits ontworpen door 

ervaringsdeskundigen en met gebruikmaking van de expertise van andere gemeenten 

(o.a. Amsterdam) en met inachtneming van beschikbare data over sportgebruik van de 

openbare ruimte in Amersfoort. Veilig, zoveel als mogelijk goed verlicht en uitstekend 

bewegwijzerd zodat ook mensen van buiten de stad er gebruik van kunnen maken.  Bij 

de uitrol van de beweegrondjes moet ook rekening gehouden worden met ouderen, 

bijvoorbeeld door het regelmatig plaatsen van een bankje.  

 

  Zorg voor open sportvoorzieningen dichtbij 

De ASF pleit ervoor dat sport in Amersfoort toegankelijk en bereikbaar wordt. Vooral 

voor de jeugd en 65-plussers is dit van groot belang. De ASF is voorstander van het 

ontwikkelen van een plan van aanpak voor een lokaal, kleinschalig en divers netwerk 

van sportvoorzieningen zodat sport voor iedereen dichtbij is. Afgesloten 

sportvoorzieningen kunnen ontsloten worden (zie voorbeeld sportvelden CJVV) door 

bijvoorbeeld openbare routes over parken aan te leggen en de veiligheid rond deze 

parken te verbeteren. 

 

https://www.amersfoort-telt.nl/2016/7-ruimtelijke-ontwikkeling/raad?nrd=1
https://www.marathonamersfoort.nl/beweegroutes-amersfoort/
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Ook urban sports horen erbij! Urban sports is een verzamelnaam voor de meer 

spectaculaire sporten, zoals skaten, bmx-en, boulderen (ongezekerd klimmen) en 

freerunning. Amersfoort heeft al een skatepark (in 2007 het grootste van Europa), een 

nieuwe indoor klimhal aan de Soesterweg en een mogelijkheid voor freerunners om de 

trainen bij GymXL. Amersfoort heeft een Cruyff Court in het Soesterkwartier 

(Dollardstraat), een Krajicek playground in de wijk Kruiskamp en een aantal 

pannaveldjes verspreid over de stad.  

  

 

 

7 

GEZONDE EN VEILIGE ACCOMMODATIES  

[VEILIGHEID EN HANDHAVING 02] 

 

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort zet zich in voor een Hartveilig 

Amersfoort, door burgerhulpverleners zich aan te laten melden bij Hartslagnu.nl en 

mensen te enthousiasmeren om te leren reanimeren. De stichting is bezig om alle 

bestaande AED's aan te laten melden en bedrijven, verenigingen van eigenaren, 

buurthuizen, sportverenigingen, etc. te overtuigen van het belang van een AED die 

buiten hangt en 24/7 beschikbaar is. Op die manier is hulp altijd dichtbij.  

 

  Op elke sportclub een AED  

De ASF pleit ervoor dat op iedere sportaccommodatie in Amersfoort een AED 

aanwezig is, en die ook bereikbaar is als de sportaccommodatie gesloten is. Hierbij 

kunnen wij nauw samenwerken met de stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, die 

ook de reanimatietrainingen kan verzorgen (samen met Rode Kruis Amersfoort). De 

gemeente moet zorgdragen voor het onderhoud. De verenigingen dragen bij door 

opnieuw de inzet van hun vrijwilligers. De kosten mb.t. het trainen van de vrijwilligers 

van de verenigingen in het gebruik van een AED worden gedragen door de gemeente. 

Zodat als het mis gaat, er altijd mensen op de club zijn die weten hoe een AED te 

gebruiken. 

  

  Veilig bereikbare sportparken 

Alle sportparken en hallen in Amersfoort moeten veilig bereikbaar zijn. Je moet als 

ouders je kinderen met een gerust hart op de fiets naar de trainingen kunnen laten 

gaan. De fietspaden zijn in de eerste plaats goed verlicht. Verder zorgt de gemeente 

voor een goede bewegwijzering naar alle sportaccommodaties in de openbare ruimte 

en online. We zijn trots op onze accommodaties en de routes daar naar toe laten dat 

https://www.amersfoort-telt.nl/2016/2-veiligheid-en-handhaving/raad?nrd=1
http://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/
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zien! De sportparken en hallen zijn hiermee voor Amersfoorters en bezoekers vanuit 

het hele land makkelijk te vinden.  

 

VOG voor medewerkers die met kinderen werken en vertrouwenspersoon 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een maatregel die de sportverenigingen 

kunnen nemen om de kans op seksuele intimidatie te verkleinen, voorkomen van 

agressie en geweld, alsmede financiële malversaties. Het geeft meer zekerheid over 

het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders, bestuurders of verzorgers en 

het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij 

de sportvereniging kunnen uitoefenen. Veel verenigingen werken al met een VOG, 

maar nog niet iedereen. De gemeente stelt budget beschikbaar voor de opleiding van 

vertrouwenspersonen en voor de ondersteuning van clubs om de VOG in te voeren 

voor trainers en coaches die binnen de sportclub werken met kinderen en jong 

volwassenen werken, of met kwetsbare inwoners als bijvoorbeeld ouderen of mensen 

met een beperking (G-teams). 

 

 

8 

EVENEMENTEN  

[CULTUUR 11] 

 

Volgens het Mulier Instituut zijn sportevenementen van grote maatschappelijke 

betekenis, bieden zij deelnemers een podium, liefhebbers vermaak en inspiratie, 

vrijwilligers een unieke ervaring, en sponsoren en politici een gelegenheid om hun 

betrokkenheid bij de sport te tonen.  

 

  Steun de grote sportevenementen in de stad 

De ASF pleit voor het reserveren van budget voor tenminste drie grote 

sportevenementen in Amersfoort per jaar. Wij hebben al de Marathon Amersfoort met 

6.000 deelnemers en daarmee het grootste jaarlijkse sportevenement van de stad. 

Passend bij de uitrol van de nationale trainingscentra (zie punt 3) denkt de ASF ook aan 

jaarlijkse grootschalige sportevenementen binnen rugby, volleybal, zwemmen en 

waterpolo.  Bij evenementen moet het niet alleen gekeken worden naar groot en 

aantallen, maar ook naar de (nationale en internationale) exposure en 

naamsbekendheid van Amersfoort als aantrekkelijke sportstad. 

 

 

https://www.gratisvog.nl/
https://www.amersfoort-telt.nl/2016/11-cultuur/raad?nrd=1
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9 

DATA EN KENNIS DELEN  

[DUURZAAMHEID EN INNOVATIE / BESTUURLIJKE VERNIEUWING 01] 

 

De samenleving verandert. We krijgen te maken met een andere leeftijdsverdeling, 

consumenten gaan bewuster om met geld, kiezen vaker voor hergebruik en delen, de 

etnische samenstelling verandert, het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe, 

personalisering en maatwerk neemt toe, etc etc.  Ook zien we wijzigingen in de 

demografische context als we kijken naar onze stadswijken.  

Allemaal trends waarmee we rekening moet houden als we praten over sport en de 

richting waarheen we willen, welke initiatieven we kunnen ontwikkelen en wat wel en 

niet duurzaam is.  

 

De ASF is voorstander van het actief delen van data en kennis over deze ontwikkeling 

met het sportkader in de stad. Zo kunnen wij initiatieven op gebied van sport beter 

laten aansluiten op wat onze samenleving straks nodig heeft en waar zij naar vraagt. 

En meer. 

 

´Frístundskortíd` een activiteitenkaart voor jonge Amersfoorters 

Naar voorbeeld van een succesvolle aanpak in IJsland, is de ASF voorstander van het 

invoeren van een ´frístundskortíd´. Deze door de overheid opgezette actie was het ter 

beschikking stellen van een activiteitenkaart voor ieder kind. De kaarten hebben een 

waarde van 35 duizend kronen (300 euro) en kunnen bij elke sportclub 

(toneelvereniging of muziekschool) worden ingewisseld. Op deze manier wordt sport 

(en cultuur) bereikbaar, laagdrempelig en toegankelijk voor alle jonge Amersfoorters  

 

 Van niet bewegen naar bewegen, en van bewegen naar meer bewegen. 

 

Met de kwaliteiten van de verenigingen en de kennis van data kunnen we samen deze 

doelstelling realiseren. 

 

https://www.amersfoort-telt.nl/2016/overzicht-bestuur-en-dienstverlening/raad?nrd=1
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10 
COMMUNICATIE 

 

Een gezamenlijke (online) agenda op sportgebied ontbeert. Wij willen dat sport 

toegankelijk is voor iedereen, ook en juist online. Online, met een agenda van alle 

sportevenementen in de stad, waarop alle sportverenigingen en sportaccommodaties 

(ook huren van) te vinden zijn, en waar nieuws (verdieping) te vinden is over alles wat 

met sport te maken heeft binnen onze stad. Specifieke social media kanalen kunnen 

ondersteunend worden ingezet. Amersfoort City Marketing is een mooi voorbeeld hoe 

het Amersfoortse cultuuraanbod onder de aandacht wordt gebracht.  

 

  Eén portal voor alle sport in Amersfoort 

De ASF wil (in samenwerking met de gemeente en SRO) de communicatie over sport 

verbeteren, uitbreiden en onderhouden. Door inzet van de juiste data en actuele 

content. Daarmee een actuele website waar alle Amersfoorters kunnen vinden wat zij 

zoeken. Of dat nu gaat om zelf meedoen aan evenementen, lid worden bij een 

vereniging of kijken naar de mooie wedstrijden van onze clubs in Amersfoort.  

 

Om sport te stimuleren, en om “niet bewegen naar bewegen, van bewegen naar meer 

bewegen” te faciliteren, en daarmee groei van ledenaantallen bij de clubs te 

ondersteunen, vervult de ASF graag deze centrale sport communicatierol.  

 

De ASF wil graag in deze communicatie rol worden ondersteund door de gemeente.  

Zodat de continuïteit van communicatie over sport, over meedoen, over lid worden 

van een vereniging en over evenementen in samenwerking met partners (SRO en 

gemeente) is geborgd.   
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Leeswijzer 

de Sportnota oktober 2013, Amersfoort F!T 

NOC*NSF pamflet 2017, 'Investeren en meedoen',  

beleidsnota Amersfoort, Gezondheid 2017-2022 & Uitvoeringskader 

Kadernota Amersfoort 2018-2021 

Begroting gemeente Amersfoort 2016/2019, sport 

Visie KNZB, over schoolzwemmen 

Mulier Instituut, over evenementen 

´De stad als speelveld´, gemeente Amsterdam 

Frístundskortkíd, de activiteitenkaart voor jonge IJslanders 

http://reanimatienetwerk-amersfoort.nl/ 

http://www.track-landscapes.com/ 

 

 

 

 

 

Meer inlichtingen? Neem contact op met:  

 

Jaap Hengeveld; publiciteit Amersfoortse Sportfederatie 

communicatieasf@sportamersfoort.nl  

tel 06 53 698 644 

 

 

 

https://www.sportzaken.pro/wp-content/uploads/2016/01/Amersfoort-Ft.pdf
https://www.nocnsf.nl/stream/ezine-gemeenteraadsverkiezingen2018.pd
https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/Definitieve%20beleidsnota%20Gezondheid%20en%20Uitvoeringskader%202017-2022.pdf
https://amersfoort.notubiz.nl/document/5325674/1/07an_Kadernota_2018-2021
https://www.amersfoort-telt.nl/2016/sport/raad?nrd=1
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000039697/steeds_meer_nederlanders_zien_belang_van_blijven_zwemmen_en_c_diploma_voor_zwemveiligheid/
http://www.mulierinstituut.nl/projecten/sportevenementen/
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/727536/planam-03-2015-web_art1.pdf
http://www.volkskrant.nl/buitenland/hoe-ijslandse-tieners-drank-en-sigaretten-inruilden-voor-sport~a4503620/?hash=b6ac1c528bd257932bd8f0fa6b591f8c433f2e4d
http://reanimatienetwerk-amersfoort.nl/
http://www.track-landscapes.com/
mailto:communicatieasf@sportamersfoort.nl

