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Aanwezigen 

• ESDO 
• H.V. Nijenrodes 
• v.v. Kockengen 
• OSM ’75 voetbal 
• OSM Basketball 
• o.s.v. Nita 
• O.V.V.O. 
• Sv De Vecht 
• Scoop / LMHC 
• Sportraad Stichtse Vecht 

 
Bespreekpunten 
 
Late uitnodiging 
De uitnodiging voor deze avond is te kort van te voren verzonden. Dat was voor verenigingen te kort 
dag, zeker in de drukke decemberperiode. Mede daardoor zijn veel verenigingen niet 
vertegenwoordigd. 
 
Afname van vrijwilligers 
Verenigingen maken zich grote zorgen over het gebrek aan vrijwilligers. De afgelopen jaren is het 
aantal vrijwilligers bij verenigingen gedaald. Er zijn extra handjes nodig. Dit kan mogelijk gedeeltelijk 
worden opgelost, door mensen met een uitkering in het kader van de tegenprestatieverplichting 
vrijwillige werkzaamheden te laten verrichten voor een vereniging. Een belangrijk punt daarbij is dat 
mensen wel gemotiveerd moeten zijn en de verenigingen worden gefaciliteerd om voldoende 
begeleiding te kunnen geven.  
“Potentiële vrijwilligers zijn terughoudender om werk voor een club te verrichten, vanwege berichten 
en geruchten dat gemeentes met hun subsidiebeleid hiermee rekening houden. Dus hoe meer zelf 
wordt gedaan door een club m.b.v. vrijwilligers, hoe minder subsidie er wordt verstrekt.“   
Dit moet te allen tijde wel in een reële verhouding blijven. 
N.B. Wordt specifiek meegenomen in het uitvoeringsprogramma, onderdeel Sportvereniging en 
doelgroep 
 
Toenemende verantwoordelijkheden voor sportverenigingen 
Er worden steeds meer verantwoordelijkheden overgeheveld naar sportverenigingen (niet alleen 
vanuit gemeenten, maar ook vanuit sportbonden e.d.).  Sportverenigingen moeten daardoor steeds 
meer zaken zelf regelen. Dit vergt ontzettend veel tijd en energie. Tijdens de avond hebben een aantal 
verenigingen aangegeven dat het wel (te) veel wordt. Daarom is het belangrijk dat er een wederzijds 
win- win wordt gecreëerd, ‘het moet de verenigingen voldoende opleveren’.   
N.B. Wordt meegenomen in de kadernota. 
 
Ambitie versus beschikbare middelen 
Volgens sommige verenigingen moeten er scherpe keuzes worden gemaakt, in het licht van de 
beperkt beschikbare middelen bezien. De gemeente kan in een spagaat komen te zitten, door wel 
ambitieus te zijn maar het niet waar te kunnen maken. Besproken is dat de ambities dienen te worden 
gerealiseerd binnen de reeds beschikbare middelen.  
N.B. Wordt meegenomen in de kadernota. 
 
Kwaliteit accommodaties 
Er ontstond een discussie over de kwaliteitsbewaking rondom het beheren en exploiteren van 
sportaccommodaties. Conclusie is dat de gemeente de kwaliteit moet bewaken, in relatie tot het 
doelmatig uitgeven van de budgetten. Waarschijnlijk zal hiervoor een jaarlijkse schouw in het leven 
worden geroepen.  



N.B. Wordt meegenomen in de kadernota. 
 
Doelgroepen 
Enkele verenigingen waren van mening dat er vooral op ouderen moet worden ingezet naast jeugd, 
omdat de sportparticipatie al zo hoog is onder de jeugd, terwijl de sportparticipatie onder ouderen 
achter blijft. Dit is tevens belangrijk in het kader van het voorkomen van eenzaamheid / sociaal 
isolement en het preventief blijven werken aan een goede gezondheid.  
N.B. Wordt specifiek meegenomen in het uitvoeringsprogramma, onderdeel Sportvereniging en 
doelgroep 
 
Niet gebonden sporters 
Er vond een discussie plaats over hoe verenigingen niet-gebonden sporters kunnen bereiken. Er 
wordt gesignaleerd dat veel verenigingen in dezelfde vijver vissen. Verenigingen kunnen hierop 
inspelen door incidentele activiteiten te organiseren, zodat (toekomstige) klanten kennis kunnen 
maken met de vereniging en de aangeboden sport(en).  
Verenigingen kunnen wellicht leden in losser verband en individueel laten sporten. Dit geeft veel 
grotere vrijheid voor potentiële sporters. Als voorbeeld wordt LBNK te Kockengen genoemd. Geen 
eigen/vaste accommodatie, maar veel individuele vrijheid om bewegingssport te bedrijven 
(fietsen/hardlopen/skeeleren e.d.). 
N.B. Wordt specifiek meegenomen in het uitvoeringsprogramma, onderdeel Sportvereniging en 
doelgroep 
 
Inzet vakdocent Bewegingsonderwijs in het basisonderwijs 
Er bestaat een gedeelde zorg over het ‘wegbezuinigen’ van de leraar bewegingsonderwijs op het 
basisonderwijs. De inzet van een dergelijke beweegspecialist is belangrijk voor de motorische 
ontwikkeling van het kind. Besproken is dat het daarom belangrijk is dat alle betrokken partijen hier 
wat aan doen, ook de gemeente heeft hier een rol in.  
 
 


