Sport en Gezond Bewegen
op Noord-Beveland

Nota sportbeleid 2012-2015

Inhoudsopgave

Inleiding

Sport op Noord-Beveland

3

Hoofdstuk 1. De subsidie kaders
1.1 Combinatiefuncties
1.2 NASB

4
4
4

Hoofdstuk 2. Inzet 2012 – 2015
2.1 Jongeren
2.2 Ouderen en inactieven
2.3 Doelgroep 20-50
2.4 Algemeen

5
5
5
6
6

Hoofdstuk 3. Activiteitenoverzicht en financiën

8

2

Inleiding Sport op Noord-Beveland
De successen van de afgelopen jaren uitbouwen binnen nieuwe kaders.
De gemeente heeft op het gebied van sport de rol van aanjager, doormiddel van activiteiten
probeert de gemeente mensen te stimuleren te gaan sporten bij de reguliere
sportvoorzieningen.
Het sportbeleid heeft raakvlakken met het jeugdbeleid, ouderenbeleid en het
gezondheidsbeleid.
De afgelopen jaren is in samenwerking met de gemeente Veere het sportbeleid uitgevoerd in
het kader van de regeling breedtesport. Waar mogelijk zal deze samenwerking blijven
voortduren, dit gebeurt met name door de gezamenlijke inzet van de
combinatiefunctionarissen.
In het kader van de breedtesport is er de afgelopen jaren ingezet op sport voor ouderen,
sportstimulering, verbetering kwaliteit bewegingsonderwijs en versterking sportverenigingen.
Het resultaat op deze gebieden was wisselend.
Sportstimulering en verbetering van kwaliteit van bewegingsonderwijs bleek een succes,
deze twee zijn samengevoegd en worden momenteel in overleg met het onderwijs
uitgevoerd door de coördinatoren breedtesport.
De jaarlijkse Sport Doe Mee actie is hier een voorbeeld van. Via Sport Doe Mee komen de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in contact met de diverse sporten en verenigingen. Voor
senioren is er in 2009 een boekje uitgebracht met het sportaanbod voor deze doelgroep.
Het bereiken van de sportverenigingen voor cursussen bleek lastig. Vanuit de gemeente is er
meerdere malen initiatief genomen om een cursus voor het ondersteunen van verenigingen
uit te zetten, hier was echter weinig animo voor.
Diverse verenigingen worden momenteel ook ondersteund middels subsidie, hiervoor dienen
de verenigingen een aanvraag in te dienen.
In het kader van Sport voor Ouderen zijn er Small cursussen georganiseerd. De hieruit
voortkomende beweeggroepen zijn ondergebracht bij het reguliere aanbod van Allévo.
Daarnaast is er zoals hierboven beschreven een boekje met het sportaanbod van NoordBeveland uitgebracht.
Op basis van de hierboven genoemde ervaringen van de afgelopen jaren en de
subsidiemogelijkheden zullen hieronder de grote lijnen van het sportbeleid voor de komende
jaren worden besproken.
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Hoofdstuk 1. De subsidie kaders
In 2010 zijn er 2 subsidies aangevraagd, de subsidie voor de combinatiefuncties en de
subsidie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), een subsidie om inactieven aan het
sporten te helpen.
1.1 Combinatiefuncties
Over de subsidie combinatiefuncties zijn er al adviezen in het college geweest: (besluit 2303-2010, besluit 7-12-2010 en besluit 14-06-2011)
Deelname aan de regeling combinatiefuncties houdt in dat er voor de gemeente een 0,9 fte
gerealiseerd moet worden. Hiervoor dient de gemeente 60% te cofinancieren en krijgt de
gemeente 40% subsidie
Met het inzetten van de jongerenwerker als combinatiefunctionaris is er 0,5 fte gerealiseerd
hiermee is de gemeentelijke cofinanciering geregeld.
Met de subsidie die de gemeente ontvangt, worden de coördinatoren breedtesport
aangesteld als combinatiefunctionarissen. Momenteel wordt er samen met de gemeente
Veere en het onderwijs over deze inzet gesproken.
Jaarlijks zal er een werkplan worden opgesteld waarin staat welke activiteiten er
georganiseerd worden. Dit zullen beweeg- en sportactiviteiten in en om de scholen zijn.
Daarnaast worden de locale verenigingen betrokken bij de sportkennismakingsactiviteiten.
1.2 NASB
Het NASB is een subsidie om inactieven aan het sporten te helpen.
Deze subsidie is in 2010 aangevraagd (zie college besluit 24-08-2010)
In 2010, 2011 en 2012 wordt er respectievelijk € 20.801,-, € 43.602 en € 20.801,- ontvangen.
In 2012 en in de jaren erna (tot en met 2014) dient de gemeente zelf te financieren wat
tevens als cofinanciering dient. Het aangevraagde bedrag is echter te hoog, dit vraagt te veel
(50%) cofinanciering van de gemeente, daarnaast is het door de schaal van Noord-Beveland
erg veel om voor dit bedrag activiteiten te organiseren. Hierdoor zal er waarschijnlijk subsidie
terugbetaald moeten worden.
De hoogte van het aangevraagde bedrag is tot stand gekomen in overleg met en op advies
van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De VSG organiseert namens de ministeries
de NASB subsidie.
Het subsidiebedrag zal op een tussenrekening geplaatst worden zodat dit, in het geval dat er
terug betaald moet worden, geen financiële problemen oplevert.
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Hoofdstuk 2. Inzet 2012 – 2015
Gezien de ervaringen met het project breedtesport wordt er voorgesteld om in te zetten op
jongeren, ouderen en inactieven. Activiteiten bij deze doelgroepen blijken het meeste succes
te hebben. Daarnaast sluit het ook aan bij het landelijke beleid en de daarbij horende
subsidies (zoals hierboven beschreven). Voor de volledigheid wordt ook de sportstimulering
voor de doelgroep 20 – 50 besproken.

2.1 Jongeren
Met de sportkennismakingsactivieiten door de combinatiefunctionarissen worden de kinderen
van de basisscholen benaderd en krijgen ze de mogelijkheid om kennis te maken met de
diverse sporten.
Elk voorjaar worden aan de groepen 3 t/m 8 in een boekje (SportDoeMee) de deelnemende
sportverenigingen gepresenteerd, bij deze verenigingen kunnen de leerlingen dan
kennismakingslessen volgen.
Naast Sport Doe Mee worden er ook andere sportkennismakingsactiviteiten georganiseerd.
Ook de oudere doelgroep zal benaderd worden door middel van een jaarlijks te houden
sportkennismakingsactiviteit in samenwerking met Jongerenraad. Doelgroep van deze
activiteit is jongeren van 12 jaar en ouder.
Op deze manier worden de jongeren van verschillende leeftijden benaderd en gestimuleerd
om te sporten.
Bekostiging
De bovengenoemde activiteiten kunnen uitgevoerd worden door de
combinatiefunctionarissen.
De huidige regeling loopt in ieder geval door tot en met 2012 maar bij de regeling wordt
aangegeven dat deze structureel is. Op deze manier is dit dus voor de komende jaren
geborgd.

2.2 Inactieve ouderen
Hieronder staan een aantal activiteiten bedoelt om inactieve ouder te stimuleren om meer te
gaan bewegen. Over de kosten en de dekking hiervan is meer te lezen in hoofdstuk 3 op
pagina 8.
Small
Tijdens het project breedtesport zijn er twee Small cursussen georganiseerd op NoordBeveland. Eén cursus voor Kortgene en Geersdijk en één in Wissenkerke. De hieruit
voortkomende ouderbeweeggroepen sporten inmiddels bij de reguliere beweeggroepen van
Allévo.
Uit het onderzoek van de Taskforce 50+ dat in 2009 uitgevoerd is blijkt dat er veel aanbod is
voor sport voor ouderen. Er blijken nog wel inactieve ouderen te zijn die via de Small aan het
sporten geholpen kunnen worden.
De georganiseerde Small cursussen zijn inmiddels weer meer dan 4 jaar geleden. Door een
Small cursus voor heel Noord-Beveland, met beweeggroepen in diverse kernen (maximaal 4,
in ieder geval Colijnsplaat en Kortgene) te organiseren kan ervoor gezorgd worden dat er
een gemeente breed Small-aanbod is.
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Uit de ervaringen met Small blijkt wel dat het van belang is om aan te sluiten bij de
bestaande verenigingen en als gemeente geen uitvoerende taken te doen. Voorheen werd
door de gemeente voor de Small de administratie bijgehouden, dit bleek tijdrovend en
inefficiënt.
Een ander bijkomend voordeel is, dat als er wordt samengewerkt met de huidige
verenigingen, deze wellicht op termijn meer leden krijgen. De organisatie van de Small
cursus kan deels worden uitgevoerd door SportZeeland.
Valpreventie
De cursus valpreventie is er op gericht om doormiddel van een cursus ervoor te zorgen dat
ouderen minder snel vallen.
Deze cursussen zijn al enkele jaren georganiseerd. In samenwerking met de
ouderenadviseur wordt de cursus georganiseerd en worden de ouderen benaderd.
Sportinformatieboekje
Uit het onderzoek van de taskforce 50+ blijkt dat er ten aanzien van sport een grote
informatiebehoefte bestaat. Om hierin te voorzien is er in 2009 een boekje uitgegeven.
Dit boekje is volgend jaar echter weer verouderd. Om in de informatiebehoefte te voorzien
wordt geadviseerd om in 2012 op basis van het huidige boekje opnieuw het aanbod te
inventariseren en om een nieuwe versie uit te brengen.
Vanwege de integraliteit kan dit worden opgepakt in samenwerking met ouderenbeleid en
kan dit samen uitgebracht worden met de Zilveren Gids. Hierdoor is er in één keer één
boekje met alle informatie, voor de duidelijkheid is het wel van belang dat sport een apart
katern wordt.
Om het boekje extra aandacht te geven kan de presentatie van het boekje worden gedaan
tijdens een avond over gezondheid en sport in het Zorgcafé. Daarnaast kan het boekje op de
website geplaatst worden.

2.3 doelgroep 20-50
Het organiseren van sportstimuleringsactiviteiten voor de doelgroep 20-50 is lastig. Deze
doelgroep sport vaak zelf al of weet zelf de weg naar de diverse sportverenigingen. Er is
echter wel een groep die meer zou kunnen gaan sporten, maar deze groep is lastig te
vinden. Een mogelijkheid om deze doelgroep te bereiken is het plaatsen van informatie op
de website.
Informatievoorziening via website
Door de informatie van de sportverenigingen te verzamelen en door deze informatie op de
website te zetten kan ervoor gezorgd worden dat de sportverenigingen beter te vinden zijn.
Dit vraagt alleen wel een uitgebreide inventarisatie van de sportaanbieders, daarnaast dient
de informatie up to date gehouden te worden. De mogelijkheden hiervan zullen de komende
tijd onderzocht worden.
2.4 Algemeen
Sportverenigingen informeren over subsidiemogelijkheden.
Een onderdeel van het breedtesportbeleid van de afgelopen jaren was het versterken van
het verenigingsleven. Hierbij is vooral geprobeerd om doormiddel van cursussen de kennis
en de structuur van de verenigingen te versterken (door o.a. cursus IVA, blessurepreventie
en werven vrijwilligers) het bleek echter lastig om de verenigingsleden hiervoor enthousiast
te maken.
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Momenteel worden verenigingen ondersteund doormiddel van subsidies, de afgelopen jaren
blijkt echter dat niet alle verenigingen subsidie aanvragen. Om ervoor te zorgen dat alle
verenigingen op de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden kan er een mailing uitgedaan
worden waarbij alle sportverenigingen informatie krijgen over de subsidiemogelijkheden.
Tevens kan het declaratiefonds worden aangekaard, zodat men ook op de hoogte is van de
mogelijkheden voor de leden die minder te besteden hebben.

7

Hoofdstuk 3. Activiteitenoverzicht en financiën
Activiteiten en uitgaven

doelgroep
Jongeren

Ouderen,
inactieven

Ouderen

50 +ers

Algemeen

Totaal kosten
t.l.v. NASB
(50%
cofinanciering)

activiteit
uitvoer
kosten
actie
Sportkennismakings Combinatiefunctionaris Betaald uit In overleg met
activiteit
subsidie, onderwijs,
Jaarlijks
jaarlijks werkplan
€ 14.000,- opstellen
(Comb)
Small
Gymvereniging,
€ 10.000 Benaderen
SportZeeland
per groep gymverenigingen
(4X)
en Sport
(NASB)
Zeeland
Halt u valt
Ouderenadviseur en
€ 2.000,
Benaderen
docent valpreventie
jaarlijks
docent en
(4X)
werven ouderen
(NASB)
Informatieboekje
In samenwerking met € 9.000.- boekje
communicatie en
(1X)
ouderenbeleid
(NASB)
Verstrekken
Reguliere activiteiten
Reguliere Informeren
subsidies aan
subsidie
verenigingen
Sportvereniging
budget
over subsidie
mogelijkheden
€ 57.000,-

jaar
Jaarlijks
vanaf 2011

2012 en
2013

Jaarlijks
vanaf 2011

2012

jaarlijks

Subsidie-inkomsten en verantwoording

Combinatiefuncties
(Comb)

NASB

Bedrag

cofinanciering

Verantwoording

2010 €21.792,-

€ 0,-

2011 €10.896,-

€16.344,-

2012 e.v. €17.997,-

€27.282,-

2010 € 20.801,-

€ 0,-

2011 € 43.602,-

€ 0,-

2012 € 20.801,-

€ 20.801,-

Cofinanciering
gerealiseerd
Over inzet subsidie
en verantwoording
afspraken met
onderwijs
De cofinanciering
kan komen uit de
reguliere budgetten
voor sport, de
bedragen zijn
echter te hoog

2013 € 0,-

€ 43.602,-

2014 € 0,-

€ 20.801,-

aandachtspunt

Doordat de
bedragen te hoog
zijn bestaat de
kans dat er op
termijn een bedrag
terugbetaald dient
te worden.
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