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Toekomstbeeld sport in Oldebroek in 2012 
 
September 2012, zomaar een dag bij een sportcomplex ergens in de gemeente Oldebroek. Om 8.30 uur komen 
de kinderen van groepen vier en vijf in een lange rij aangelopen. De begeleider van de kinderen heeft moeite 
om de uitgelaten kinderen een beetje in toom te houden. Vandaag krijgen de kinderen hun eerste 
gymnastiekles op het kunstgrasveld. De combinatiefunctionaris heeft in samenwerking met de jeugdtrainer van 
de plaatselijke voetbalvereniging een voetbalcursus van tien lessen georganiseerd. De komende weken gaan zij 
iedere donderdagochtend voetballen.  
 
Op het complex is het al een gezellige drukte. Groepjes senioren komen op de fiets, met sporttassen achterop, 
het complex opgereden en stallen hun fietsen aan de zijkant van het nieuwe bijzondere gebouw. Op het terras 
in de ochtendzon verzamelen zij zich voor de koffie. Om half negen start het laatste jeu de boulestoernooi van 
dit jaar. Op de parkeerplaats is het een komen en gaan van ouders die hun kinderen afleveren bij de 
peuterspeelzaal. Enkele ouders blijven langer hangen voor een uurtje tennis. Weer andere ouders stoppen voor 
een cappuccino op het terras vooraf aan hun groepsles spinning in het sfeervolle fitnesscentrum binnen. In de 
seniorenbeweegtuin zet de instructeur een parcours uit voor een fittest voor 65-plussers. Een groepje iets 
jongere senioren gaat skeeleren. Dit seizoen hebben al tien groepen de lessen gevolgd. Regelmatig vertrekken 
nu groepjes vanaf het complex voor tochtjes door de omgeving. De skateroutes die in samenwerking met de 
skeelerclub zijn uitgezet, zijn populair.  
 
De fietsenstalling raakt overvol als groepen jongeren van de nabij gelegen middelbare school aan komen rijden. 
Zij kennen de weg en verdwijnen met hun sporttassen om de schouder snel naar binnen. Zij zijn vanaf de start 
van het nieuwe schooljaar wekelijks op de beachsportvelden te vinden voor een cursus beachvolleybal. De 
gymnastiekleraar had vooraf niet gedacht dat deze jongeren zo enthousiast zouden zijn over deze activiteit. 
Misschien komt het wel omdat zij zich hebben ingeschreven voor het Nederlands Kampioenschap voor 
middelbare scholen op het strand van Scheveningen. Aan het einde van de ochtend zijn de skatevoorzieningen 
zowel buiten als binnen al weer redelijk gevuld met skaters. Rond deze tijd zijn het vooral de ouderejaars van 
de middelbare school. In de loop van de middag groeit het aantal jongeren dat gebruik maakt van de vrij 
toegankelijke streetsportvoorzieningen. Ze voetballen 4 tegen 4 in de pannakooi op de Jongeren Actief Plek. 
Een groepje jongeren in de leeftijd tot 25 jaar speelt hier bijna dagelijks basketbal. Gedurende de afgelopen 
vakantieweken was er iedere woensdagmiddag een toernooitje waarin teams uit andere kernen van de 
gemeente tegen elkaar spelen.  
 
Vanaf een uur of vier tot 's avonds tien uur is het spitsuur op het complex. Binnen en buiten, overal activiteiten 
van de sportverenigingen, de groepslessen in het fitnesscentrum, bestuurs- en commissievergaderingen in de 
multifunctionele vergaderruimten. Iedereen vindt prima zijn weg op het complex!  
 
uit: sportvisie Den Bosch 'De sportieve kracht van de stad' februari 2008 
 
 
Dit toekomstbeeld lijkt voor Oldebroek een sprookje, maar het zou zomaar praktijk kunnen worden. Het is in 
ieder geval wel zaak om goed na te denken over de sportaccommodaties, de sport- en beweegactiviteiten en 
het combineren van functies. Enkele onderwerpen zijn al actueel. In deze sportvisie hebben we geprobeerd om 
de onderlinge samenhang te beschrijven. We nodigen u uit om verder te lezen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Opdracht 
Sport en recreatie zijn belangrijk voor de leefomgeving in Oldebroek. Wij willen een gemeente waar het prettig 
wonen, werken en recreëren is. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen 'meedoen'. De 
gemeenteraad heeft dat in het bestuursakkoord 2006-2010 'Samen slagvaardig' onder andere zo 
opgeschreven: 
• bevorderen van de samenhang tussen de beleidsvelden jeugd, sport, onderwijs; 
• versterken wat goed gaat en een meerwaarde bereiken door meer samenhang aan te brengen met andere 

beleidsterreinen;  
• verbeteren van de afstemming van onderdelen van het sportbeleid, te verwerken in een sportvisie, waarin 

een stimulerende rol van de gemeente vorm kan krijgen. 
 
Veel inwoners sporten en bewegen, georganiseerd of individueel en op verschillende niveaus. Sport trekt ook de 
belangstelling van anderen. Van mensen die zelf niet sporten, maar wel graag zien welke prestaties sporters 
leveren. Sport is in de eerste plaats een plezierige en ontspannende bezigheid. Sport is gezond en sport bindt. 
De gemeenteraad heeft gevraagd om sportvisie die de onderdelen van het sportbeleid aan elkaar knoopt met 
als doel de onderlinge afstemming te verbeteren. 

1.2 Uitvoering opdracht 
In deze notitie kijken we vooral naar sport- en bewegingsactiviteiten en de samenhang met de beleidsterreinen 
gezondheid, jongeren, senioren, vrijwilligers en onderwijs. Het accommodatiebeleid komt alleen op hoofdlijnen 
aan de orde.  
Wij hebben onze visie op sport neergelegd in een aantal doelstellingen. Die doelstellingen hebben we op 
hoofdlijnen uitgewerkt in voorstellen en aanbevelingen, samengevat in een vierjarig activiteitenplan. Het 
ambitieniveau in de sportvisie hangt echter nauw samen met de beschikbare middelen. Uitgangspunt is 
bestaand beleid en oud voor nieuw. Ontwikkelingen op andere beleidsterreinen en nieuwe wetgeving geven ons 
de mogelijkheid om bestaand geld gericht voor de sport in te zetten. Wij willen daarnaast zoeken naar 
mogelijkheden om budget vrij te maken voor enkele nieuwe of uit te breiden activiteiten in de periode 2009-
2012.  

1.3 Waarom vernieuwing beleid 
Ons algemene sportbeleid is gedateerd. De laatste sportnota is in 1985 door de raad vastgesteld. Daarna is er 
sprake geweest van ad hoc beleid en het reageren op verzoeken uit het veld. De nadruk lag sterk op het 
accommodatiebeleid. Privatisering van de sportparken is daar een voorbeeld van. Op accommodatiegebied 
speelt verder het Mfa-onderzoek (inclusief sport) een voorname rol. Op het gebied van sport(activiteiten) 
beperkten wij ons tot subsidiëring van een breedtesportproject en het verstrekken van subsidies voor jeugd en 
accommodaties. Een algemeen, actueel en samenhangend sportbeleid ontbreekt. Landelijk en provinciaal staat 
sport & bewegen volop in de belangstelling. Als sportgemeente kan en wil Oldebroek niet achterblijven. Dat 
betekent een meer stimulerende en (waar mogelijk) actieve rol op basis van een goed en actueel sportbeleid 
inclusief bijbehorende middelen. De uitvoering blijft echter voornamelijk een zaak van de sportaanbieders. 
Nieuwe wetten als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden kansen om sport en bewegen een 
impuls te geven.  
Sport en bewegen moet een belangrijke plaats krijgen in de nota's voor het gezondheids-, senioren- en 
jeugdbeleid of heeft dat inmiddels gekregen. Zaak is om te zorgen voor een goede afstemming tussen de 
beleidsterreinen. Oldebroek dient daarbij rekening te houden met de ontwikkelingen die zich op middellange en 
lange termijn voordoen. Zo wijzigt de samenstelling van de bevolking. Vergrijzing en ontgroening zorgen voor 
andere vormen van sportbeoefening. Sportbeoefening wordt ook steeds gevarieerder. Sporters stellen hogere 
eisen aan de kwaliteit van de sportvoorzieningen. We krijgen meer en meer te maken met verschillende 
sportaanbieders. En wat te zeggen van de individualisering en gevolgen hiervan voor de georganiseerde sport? 
Daarnaast krijgen verenigingen te maken met problemen van financiële en organisatorische aard.  

1.4 Toelichting sportvisie 
We geven eerst onze definitie van sport. Daarna beschrijven we hoe wij kijken naar de (ontwikkeling van de) 
sport in Oldebroek, onze eigen rol en bijdrage. Met deze visie zetten wij het beleid voor de komende vier jaar 
op hoofdlijnen neer. Voor de concrete uitwerking is een planning gemaakt. De samenhang met de 
beleidsterreinen gezondheid, jeugd, senioren en onderwijs zijn beschreven en verder uitgediept. In de visie 
leggen wij verbanden met de Wmo. We doen aanbevelingen en voorstellen voor het ondersteunen en uitvoeren 
van bestaande en nieuwe activiteiten inclusief de financiering daarvan. Uitgangspunt daarbij is 'co-financiering' 
vanuit de huidige subsidies voor de andere beleidsterreinen. Het subsidie- en tarievenstelsel heeft in het 
sportbeleid een belangrijke rol. Dat stelsel heeft een duidelijke samenhang met de andere instrumenten van het 
sportbeleid: (beheer en verhuur van) accommodaties, overleg en sportstimulering/sportontwikkeling. Deze 
instrumenten zijn nu te beperkt om uitvoering te geven aan ons toekomstige sportbeleid. Daarom willen wij ook 
het subsidie- en tarievenbeleid voor het onderdeel sport herzien en waar mogelijk verbreden. 

1.5 Overleg met 'het veld' 
In de afgelopen jaren hebben wij de sportverenigingen betrokken bij diverse andere beleidsplannen. De nota's 
integraal jeugdbeleid, het seniorenbeleid, het lokaal gezondheidsbeleid  en de Wmo zijn interactief en soms 
regionaal opgesteld. Daarbij zijn ook diverse sportverenigingen betrokken geweest. We hebben daarom bewust 
de sportverenigingen niet vooraf om advies gevraagd. Ons argument is dat we de plaatselijke situatie goed 
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kennen en weten waar de knelpunten en behoeftes liggen. In hoofdstuk 3 gaan we daar verder op in. Wel 
hebben we enkele organisaties uit de verschillende doelgroepen benaderd een reactie te geven op de concept-
sportvisie. Een samenvatting van die reacties staat op bijlage 6. 

1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 definiëren we het begrip 'sport' en gaan in op de ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
huidige situatie van de sport in Oldebroek. In de huidige situatie is sprake van een aantal knelpunten en 
behoeften. Die vatten we in hoofdstuk 4 samen in een sterkte-/zwakteanalyse van de sport in Oldebroek. In 
hoofdstuk 5 leggen we onze sportvisie met bijbehorende doelstellingen neer. Hoofdstuk 6 gaat kort in op het 
accommodatiebeleid. Het sportstimuleringsbeleid komt in hoofdstuk 7 aan de orde, gevolgd door het subsidie- 
en tarievenbeleid in hoofdstuk 7 en 8. De sportvisie sluiten we af met hoofdstuk 9 met een activiteitenplan. 
Verder zijn enkele relevante documenten en overzichten aan de sportvisie toegevoegd. 
 
 

Noot: De gebruikte foto's zijn van de gemeente of door sportaanbieders beschikbaar gesteld.  
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Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen in de sport 

De sport in Nederland verandert, de sport in Oldebroek verandert mee. Diverse ontwikkelingen zijn van invloed 
op de sportdeelname en de wijze waarop we sport beoefenen. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste 
ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de gemeente Oldebroek. We gaan in op: 

1. definitie sport 
2. demografische ontwikkelingen; 
3. de sportmarkt; 
4. ontwikkelingen in het onderwijs; 
5. het rijksbeleid voor de sport; 
6. de Wet maatschappelijke ondersteuning; 
7. het gezondheidsbeleid. 

 
2.1  Definitie sport 
Van Dale omschrijft sport als "allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, kracht en 
inzet vereist worden". De sportwereld hanteert diverse definities van het begrip 'sport'. Ze hebben onderling 
vaak overeenkomsten, maar verschillen in criteria als inspanning, wedstrijdelement en spel. Uit deze definities 
hebben wij voor Oldebroek de volgende definitie voor sport afgeleid: 
 
´Alle sport- en beweegactiviteiten die, volgens nationale of internationale richtlijnen en/of als activiteit erkend 
door een sportbond (lid van het NOC*NSF), worden uitgevoerd in georganiseerd, ongeorganiseerd of anders 
georganiseerd verband`.  
 
2.2  Demografische ontwikkelingen 
De gemeente Oldebroek telt bijna 23.000 inwoners. De provincie Gelderland heeft voor de gemeente Oldebroek 
een prognose opgesteld voor de bevolkingssamenstelling tot 2025. Oldebroek volgt de landelijke trend van een 
sterke vergrijzing en ontgroening. Tot 2025 neemt het aantal senioren (55+) in de gemeente sterk toe. In 
absolute cijfers groeit Oldebroek iets meer dan het landelijke en provinciale gemiddelde. Volgens de prognose 
telt de gemeente Oldebroek in 2025 ongeveer 24.000 inwoners. Vanaf 2030 gaat ons inwonertal dalen 
(Woonwensenonderzoek gemeente Oldebroek). 
 
2.3  De sportmarkt 
Procentueel verandert de sportdeelname de komende jaren nauwelijks. Daarvoor groeit onze gemeente te 
weinig. Wel ontstaan grotere verschillen tussen de diverse generaties: 
• De bevolkingsontwikkeling heeft invloed op de populariteit van verschillende takken van sport. Sporten die 

men tot op hoge leeftijd kan beoefenen trekken meer deelnemers. Dat zijn sporten die het plezier in het 
bewegen centraal stellen, die gezond zijn en sociaal contact mogelijk maken. Voorbeelden zijn wandelen, 
fietsen, zwemmen, tennis, jeu de boules en skeeleren, vaak aangeboden door welzijnsorganisaties. 

• Steeds meer jongeren gaan sporten omdat ze gezonder willen leven. Bepaalde typen binnensport 
profiteren hiervan. Fitness in sportscholen is de meest beoefende sport, meestal gecombineerd met andere 
individuele of teamsporten.  

• Typische verenigingssporten die vooral op jongeren draaien (zoals badminton en volleybal) groeien de 
komende jaren nauwelijks. Uitzondering vormt het voetbal, waar vooral in de leeftijdscategorie 5-12 jaar 
sprake is van een sterke groei. 

• Individueel en ongeorganiseerd sporten stijgt in populariteit, zoals skaten, skeeleren, mountainbiken en 
allerlei nieuwe fitnessvarianten. De verwachting is dat er nog meer van dergelijke hypes op het gebied van 
sport en bewegen gaan ontstaan. Deze vormen van sport hebben vaak een kort en hevig karakter. Vaak 
bieden commerciële aanbieders deze sporten aan en niet de georganiseerde sport. Dit is een van de 
redenen waarom het aantal leden van sportverenigingen terugloopt.  

• Commerciële sportaanbieders gaan de concurrentie aan met de georganiseerde sport. De kwaliteit van 
accommodaties, het kader, het activiteitenaanbod en ontmoeting zijn van doorslaggevend belang voor het 
voortbestaan van de verenigingen. 

• Veel jeugdigen van 15 tot 18 jaar haken af als sportdeelnemer. Zij moeten een keuze maken in hun 
tijdsbesteding. School, bijbaantjes en andere vrijetijdsactiviteiten gaan meer tijd eisen. 

 
2.4  Ontwikkelingen in het onderwijs 
Het onderwijs biedt vele mogelijkheden om een basis te leggen voor een duurzame, gezonde en sportieve 
leefstijl en daarmee voor de sportieve samenleving. Sport kan bovendien bijdragen aan het bereiken van 
verschillende onderwijsdoelen: de ontwikkeling van fysieke, mentale en sociale vaardigheden. Op school zijn 
alle kinderen en jongeren aanspreekbaar. De school kan optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die zij 
heeft om jongeren te laten bewegen. Uit het bewegingsonderwijs alleen halen jongeren onvoldoende beweging. 
Daarom is het belangrijk ook andere mogelijkheden te creëren. Onder schooltijd, maar ook het organiseren van 
naschoolse activiteiten in samenwerking met sportorganisaties. En het beter benutten van de sport- en 
speelruimtes in en om de school. Om dit te realiseren is een intensieve, structurele samenwerking tussen sport 
en onderwijs nodig. De gemeente kan door een actieve rol deze samenwerking versterken. 
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2.5  Het rijksbeleid 
Het kabinet streeft naar een sportieve samenleving waarin zowel aan sport wordt gedaan als van sport wordt 
genoten. In de nota Tijd voor Sport (subtitel: bewegen, meedoen en presteren) heeft het ministerie van VWS 
daarom de volgende doelen gekozen: 
• Mensen gaan meer sporten voor hun beweging. 
• Via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke activiteiten. 
• Mensen gedragen zich sportief en respecteren (spel)regels. 
• De topsport in Nederland bevorderen als symbool voor ambitie, als bron van ontspanning en voor ons 

nationale imago in binnen- en buitenland. 
 
In het uitvoeringsprogramma Samen voor Sport 2006-2010 wijst VWS erop dat de gemeenten aan zet zijn. Op 
lokaal niveau moet het gebeuren! De gewenste resultaten zijn alleen haalbaar door de inspanningen van 
sportverenigingen, scholen, buurt- en welzijnsorganisaties, organisaties voor buitenschoolse opvang en 
GGD'en. Samenwerking tussen deze organisaties is noodzakelijk om volwassenen en jeugd in beweging te 
krijgen en te laten sporten. Samenwerking tussen de verschillende sectoren leidt dus tot meer samenhang in 
voorzieningen voor jeugd en buurtbewoners. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de 
samenwerking tussen de lokale organisaties en leggen verbindingen in hun beleid.  
 
De regietaak van de lokale overheid wordt de komende jaren steeds actiever ingevuld. Minder 'sturen op 
afstand', maar 'ingrijpen vanuit betrokkenheid'. De regietaak verschuift.  Niet meer het invullen van de primaire 
randvoorwaarden, maar ingrijpen vanuit het maatschappelijk belang. Actief sturen op maatschappelijke doelen 
die de gemeente met behulp van de sport wil bereiken. Het bouwen en onderhouden van sportaccommodaties 
krijgt minder aandacht. 
 
Enkele cijfers (bron: Rapportage sport 2008 SCP/Mulierinstituut).  
In 2007: 
• sport 65 procent van de Nederlanders minstens 12x per jaar; 
• zijn er bijna 27.000 sportverenigingen; 
• hebben deze verenigingen gemiddeld 190 leden; 
• zijn bij 84% van deze verenigingen 1,5 miljoen vrijwilligers actief (52.000 fte onbetaald werk). 
 
De opvallendste verschillen in vergelijking met de Rapportage 2006 zijn: 
• Iets meer mensen doen aan sport. 
• Er zijn minder sportverenigingen. 
• Die verenigingen hebben gemiddeld meer leden en vrijwilligers. 
 
2.6  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Sinds 1 januari 2007 is deze nieuwe wet van kracht. De Wmo noemt voor ons negen prestatievelden die ervoor 
moeten zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan meedoen en functioneren in de samenleving. De 
Wmo raakt dus ook de sport en het sportbeleid van de gemeente Oldebroek. Door de Wmo moeten wij de 
leefbaarheid vergroten door te zorgen voor een ontmoetingsplek, bijvoorbeeld een sportaccommodatie. Verder 
verplicht de Wmo ons om vrijwilligers te ondersteunen, dus ook die van de sportverenigingen. Maar ook moeten 
wij over ons beleid advies vragen aan de Wmo-raad. 
 
2.7  Gezondheidsbeleid 
Het kabinet wil met de preventieve gezondheidszorg onder andere bereiken dat: 
• mensen langer in goede gezondheid leven; 
• de vraag naar gezondheidszorg vermindert. 
 
Sport en bewegen bevordert de gezondheid, brengt mensen met elkaar in contact en geeft een impuls aan het 
verenigingsleven en bijbehorende vrijwilligers. In 2008 hebben wij de nota 'Kiezen voor gezond leven op de 
Noord Veluwe' vastgesteld. Deze 2e nota gezondheidsbeleid 2008-2012 kent de volgende (landelijke) 
speerpunten: 

1. roken 
2. schadelijk alcoholgebruik 
3. overgewicht  
4. diabetes 
5. depressies 

 
Voor de uitwerking van de speerpunten zijn of worden in regionaal verband werkplannen opgesteld. We richten 
ons in deze sportvisie vooral op het speerpunt overgewicht. De kerngroep 'Overgewicht' (gemeenten Elburg, 
Ermelo, Oldebroek plus GGD en Icare) vertaalt het werkplan in een concreet actieplan 'beweeginterventies'. Dit 
actieplan is 1 maart 2009 klaar. Zo spoedig mogelijk daarna start de uitvoering van de activiteiten. In het 
najaar van 2008 hebben we met een fruitactie op de scholen, de peuterspeelzalen en de kinderopvang een 
aftrap gegeven van ons nieuwe gezondheidsbeleid. 
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Hoofdstuk 3: Situatieschets 

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de plaats van het beleidsterrein sport in de gemeente Oldebroek. 
Overzichten van accommodaties, sportverenigingen en informatie over de ontwikkeling van ledentallen zijn als 
bijlagen aan deze nota toegevoegd. Ook zijn kort de verschillen en overeenkomsten op sportgebied in de 
verschillende kernen beschreven. Tot slot zijn de actuele behoeften, vragen en knelpunten benoemd. 
 
3.1  Sport in Oldebroek 
3.1.1 Verenigingen en aanbieders 
Oldebroek kent een rijk verenigingsleven. Op sportgebied zijn ongeveer 40 verenigingen en clubs actief, al dan 
niet in competitieverband. Net als elders in Nederland veel voetbal- en gymnastiekverenigingen, maar ook de 
ruitersport, hengelsport en het schaatsen zijn goed vertegenwoordigd. Ruim 25 takken van sport, van atletiek 
tot bridgen, van voetbal tot zwemmen. In de kernen vervullen deze verenigingen een rol die verder gaat dan 
het aanbieden van sportmogelijkheden. Deze verenigingen hebben ook een sociale functie en ze zijn daarom 
belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen.  
We hebben een redelijk inzicht in het aantal leden van onze sportverenigingen. Eind 2008 hebben we de 
verenigingen actief benaderd om ons te informeren over het ledenbestand per 1 januari 2009. Dit gaan we 
voortaan jaarlijks doen. De eerste cijfers laten zien dat op 1 januari 2009 ruim 5500 inwoners van onze 
gemeente lid zijn van een of meerdere sportverenigingen. Dat komt neer op een kleine 25% van de totale 
bevolking. Het totaal aantal sporters, dus inclusief de niet-georganiseerde sporters, bedraagt naar schatting 
zo'n 65% van de inwoners (ca. 15.000). Eind februari 2009 starten we met een nulmeting van de 
sportdeelname (en het eetgedrag) in diverse leeftijdscategorieën. Deze nulmeting moet ons belangrijke 
informatie geven voor het verder ontwikkelen van ons sportbeleid en het maken van activiteitenplannen. De 
uitvoering gebeurt door een studente van de Fontys Sporthogeschool in de vorm van een afstudeerscriptie. 
 
3.1.2 Anders georganiseerde sportbeoefening 
Naast het 'reguliere' sportaanbod kent onze gemeente nog andere vormen van sport en bewegen: 
1. Doelgroepenactiviteiten 

Tot deze activiteiten behoren bijvoorbeeld Meer Bewegen voor Senioren, nordic walking en volksdansen, 
aangeboden door de beide ouderenorganisaties. Ook de sportieve activiteiten georganiseerd door of in 
samenwerking met de Stichting Algemeen Jeugd- en Jongerenwerk (zoals streetdance) behoren tot deze 
categorie. In de periode 2005-2008 was er extra geld beschikbaar voor deze beide doelgroepen uit de 
Breedtesportimpuls. 

2. Schoolsport 
Bijvoorbeeld schoolzwemmen, schoolsportdagen en schoolsporttoernooien. Wij organiseren en betalen 
grotendeels het schoolzwemmen. De eigen bijdrage van de scholen is beperkt. De scholen organiseren hun 
eigen sportdagen, soms met logistieke medewerking van de gemeente. Enkele sportverenigingen 
organiseren in samenwerking met de scholen specifieke toernooien. Voorbeelden zijn: voetbal, korfbal, 
dammen en sjoelen. 

3. Commerciële activiteiten 
Hieronder vallen vele activiteiten die commerciële sportscholen, healthcentra en fysiosportinstellingen 
aanbieden, bijvoorbeeld fitness, kracht- en vechtsport, spinning etc. Enkele commerciële aanbieders maken 
gebruik van gemeentelijke accommodaties. Onze gemeente heeft vier commerciële sportcentra. Veel 
inwoners maken ook gebruik van sportcentra in de regio. Exacte cijfers zijn niet bekend. Landelijk ligt het 
deelnamecijfer op 13%. 

4. Vrije sportbeoefening 
Op ons grondgebied zijn vele mogelijkheden voor routegebonden sporten, zoals wandelen, hardlopen, 
fietsen, skeeleren en paardrijden. Maar ook het potje voetbal op de diverse trapveldjes hoort bij de vrije 
sportboefening. 

 
3.1.3 Accommodaties 
Onze gemeente heeft een groot aantal verschillende sportaccommodaties, verdeeld over vijf kernen. Gebruikers 
zijn sportverenigingen, scholen, particulieren en andere groepen. Accommodaties als voetbalcomplexen en 
tennisbanen hebben meestal een hoofdgebruiker: de vereniging die de accommodatie als thuisbasis heeft. Het 
zwembad heeft voornamelijk een recreatieve functie; de sportieve functie is beperkt. Onze 
binnensportaccommodaties (sporthal en gymnastieklokalen) hebben voornamelijk een functie voor het 
bewegingsonderwijs en de verenigingssport. Daarbij hebben de gym- en sportzalen beperktere 
gebruiksmogelijkheden dan de sporthallen. Naast de gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn er nog drie 
andere binnensportaccommodaties. 
 
Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat elke kern minimaal over een basisvoorzieningenniveau 
beschikt. Dat niveau bestaat uit: 

• een basisschool; 
• een ontmoetingsruimte; 
• (eenvoudige) sportvoorziening. 

 
Alle kernen in de gemeente Oldebroek beschikken over dit basisvoorzieningenniveau; alleen in Noordeinde 
ontbreekt een sportvoorziening. 
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Binnensport 
In 2000 is een behoefteonderzoek binnensportaccommodaties in Wezep/Hattemerbroek uitgevoerd. Aanleiding 
was de verhuizing van het Agnieten College naar Wezep Noord en de sloop van de oude MAVO-gymzaal. Uit het 
onderzoek bleek een behoefte aan minimaal een nieuw te bouwen gymzaal. Een nieuwe accommodatie bleek 
financieel niet haalbaar. Zowel het Agnieten College als de overige gebruikers van de oude gymzaal zijn in 
andere gemeentelijke accommodaties ondergebracht. De oude gymzaal is in 2007 gesloopt. Op die plek zijn 
woningen gebouwd.  
De accommodaties in de kernen Wezep en Oldebroek zijn in het algemeen beter bezet dan die in de kleinere 
kernen. De verklaring ligt voor de hand: in de grote kernen zijn meer potentiële gebruikers zoals scholen en 
verenigingen. Het aantal activiteiten in de kleinere kernen is dus beperkt, maar wel van groot belang voor de 
kernen zelf. De lagere bezettingsgraad is daarom geen maatstaf. 
 
De leeftijd van de accommodaties varieert van 25 tot 50 jaar. Met name de gymzalen zijn verouderd. Ze 
voldoen eigenlijk niet meer aan de eisen die de huidige sport- en bewegingsactiviteiten stellen. Dat betekent 
overigens niet dat deze accommodaties in slechte staat van onderhoud zijn. Op de bouwkundige en technische 
staat van onderhoud is nauwelijks iets aan te merken. In het beheerplan welzijnsgebouwen zijn wel 
verbeteringen als nieuwe sportvloeren en sportmaterialen geraamd. 
 
Het is mogelijk om binnen het bestaande aanbod de vraag naar accommodaties in te vullen. Alleen in het 
hoogseizoen (november-maart) is in de Kamphal op de populaire tijden (tussen 18.00 en 21.00 uur en op 
zaterdag) sprake van een nagenoeg maximale bezetting. Enkele hoofdgebruikers moeten daarom uitwijken 
naar andere accommodaties buiten de gemeente. De twee niet-gemeentelijke sporthallen in Wezep zijn op dit 
moment niet beschikbaar voor structureel medegebruik. We zijn met de directie van de Glen Millsschool in 
Wezep in gesprek om in de loop van 2009 medegebruik wel mogelijk te maken. Begin maart 2009 is daar meer 
duidelijkheid over. Enkele verenigingen overwegen een wachtlijst in te stellen wegens de beperkt beschikbare 
zaalruimte, met name voor de jeugd. 
 
Buitensport 
In de gemeente Oldebroek zijn diverse buitensportcomplexen. Vier kernen beschikken over een eigen 
voetbalcomplex. Voor andere sporten kan men hoofdzakelijk terecht in de kernen Wezep en Oldebroek. Per 1 
januari 2007 heeft de gemeente al haar buitensportaccommodaties aan de diverse hoofdgebruikers 
overgedragen. Wij hebben in 2006 besloten om de geprivatiseerde complexen en hoofdgebruikers te blijven 
ondersteunen. Deze steun hebben we beschreven in de Beleidslijn Buitensportaccommodaties. Daarin geven we 
aan dat we financieel verantwoordelijk willen zijn voor de instandhouding van de basisvoorzieningen op de 
voetbal- en korfbalcomplexen. Voor die complexen is de noodzakelijke omvang vastgesteld inclusief de 
basisvoorzieningen die nodig zijn om de sport te kunnen beoefenen. 
 
Overige accommodaties 
Naast de traditionele binnen- en buitensportaccommodaties zijn in Oldebroek nog diverse andere 
sportaccommodaties aanwezig. In de meeste gevallen zijn deze in bezit van verenigingen of in particulier 
eigendom. Voorbeelden zijn de maneges en de meeste natuurijsbanen. Bij een enkele voorziening is sprake van 
erfpacht of huur en is de gemeente eigenaar van de grond. Voorbeelden zijn de tennisbanen, het 
motorcrossterrein en het clubgebouwenterrein aan de Voskuilerdijk. De tennisvereniging uit Wezep heeft ons 
gevraagd om financiële steun voor het vervangen van enkele tennisbanen. Wij nemen in 2009 een besluit voor 
welke 'overige accommodaties' de Beleidslijn Buitensportaccommodaties van toepassing is.  
 
Multifunctioneel accommodatiegebruik (Mfa) 
Multifunctioneel gebruik van accommodaties is een instrument om het bestaande accommodatieaanbod 
effectiever en efficiënter in te zetten. Doel is het maatschappelijk rendement en de financiële prestaties te 
verbeteren. Door dezelfde accommodaties voor meer doeleinden en gebruikersgroepen geschikt te maken, is 
intensiever gebruik mogelijk. Het op een plek samenbrengen van functies en voorzieningen kan leiden tot 
(exploitatie)voordelen. En men kan profiteren van elkaars nabijheid.  
In 2007 hebben wij een visie vastgesteld waarin wij onze ambities uitspreken over het multifunctioneel 
accommodatiegebruik. Die visie is door de aanwezige accommodatieproblematiek uitgewerkt voor de kern 
Oosterwolde. In 2008 is een begin gemaakt met de uitvoering van het actieplan. De uitbreiding van sportpark 
De Heughte is een belangrijk onderdeel daarvan. In de kern Wezep zijn enkele ontwikkelingen die een rol 
kunnen gaan spelen in het multifunctioneel accommodatiegebruik. Ook denken voetbalvereniging WHC en het 
Agnieten College na om de bestaande samenwerking op het gebied van sportaccommodaties uit te bouwen. 
Voor het bewaken van de samenhang tussen al deze ontwikkelingen is uitwerking van de Mfa-visie voor de 
kernen Wezep/Hattemerbroek een must. De regierol van de gemeente blijft daarmee behouden. Wij hebben 
begin 2008 opdracht gegeven om ook voor Wezep de Mfa-visie uit te werken. Het rapport is in het 1e kwartaal 
2009 beschikbaar.  
Voor de kern Oldebroek is de noodzaak voor een Mfa-onderzoek minder groot. Met de ingebruikname van het 
Kulturhus De Talter begin 2008 is een voorbeeld van multifunctioneel accommodatiegebruik in de praktijk 
gebracht. Er zijn gesprekken over medegebruik van sportpark Bovenmolen door de ATB-vereniging Oldebroek.  
 
Openbare ruimte 
Op ons grondgebied zijn vele mogelijkheden voor routegebonden sporten, zoals wandelen, hardlopen, fietsen, 
skeeleren, schaatsen en paardrijden. Maar ook het potje voetbal op de diverse trapveldjes hoort hierbij. De 
fietsroutes zijn inmiddels allemaal bewegwijzerd. Het project Gastvrij Oldebroek voegde de fietsmogelijkheden 
in de gemeente Oldebroek samen in een folder. Voor het wandelen/hardlopen is in 2007 een route 
bewegwijzerd inclusief folder. Net als bij de fietsroutes zijn diverse partijen bij de voorbereiding betrokken: 
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lokale organisaties, provincie, koepelorganisaties en de ANWB. Speeltuinen, openbare speelterreinen en 
trapveldjes zijn ook belangrijke voorzieningen in de openbare ruimte. In totaal zijn er in onze gemeente vier 
speeltuinen en ongeveer 35 speel- en trapveldjes. De gemeenteraad heeft in 2006 de beleidsnotitie 'Jongeren 
actief in elke woonkern' vastgesteld. Doel is om in 2009 in elke woonkern een 'Jongeren Actief Plek' (JAP) te 
realiseren. In het project 'Verbeteren Leefomgeving' is hiervoor budget geraamd. Het project is inmiddels 
gestart. De eerste pannakooi is in februari 2009 geplaatst. 
 
3.2  Overzicht van beleidsonderdelen 
Hieronder zijn schematisch de verschillende onderdelen van het gemeentelijk sportbeleid weergeven. 
 
Onderdeel sportbeleid Inhoud 
Algemeen Sportnota 1985-1988. 

Binnensport: Beheerplan welzijnsgebouwen 
 
Buitensport: Beleidslijn Buitensportaccommodaties 2006. 
Uitwerking voor onderdelen voetbal en korfbal. Meerjaren 
investeringsprogramma 2007-2036. Beheerplan 
buitensportaccommodaties. 
Zwembad: Nota 'Zwembad De Veldkamp op eigen benen'. Per 1-1-
2006 intern verzelfstandigd. Beheer staat op afstand, maar 
gemeente draagt volledige (financiële) verantwoordelijkheid. 
Visiedocument Multifunctioneel gebruik accommodaties 2007 

Beheer, onderhoud en exploitatie 
sportaccommodaties 

Uitwerking visiedocument Mfa Oosterwolde 2007 
Beleidsnotitie 'Jongeren actief in elke woonkern 2005/2006 
Beheerplan openbare speelterreinen 
Beheerplan speeltuinen en -verenigingen 

Beheer en onderhoud speelgelegenheden 

Beleidsnotitie 'Schoolpleinen openbaar' 2009  
Binnensport: Op historische gronden vastgestelde tarieven, met 
een onderscheid tussen verenigingen en commercieel gebruik. 
Buitensport: Niet van toepassing. 

Tarievenbeleid 

Zwembad: Tarieven vastgesteld door B&W en manager.  
Subsidiebeleid Algemene Subsidieverordening Oldebroek 2006, de Beleidsregels 

en de Beleidslijn Buitensportaccommodaties. Gemeente verstrekt 
subsidies voor jeugdleden, in huur van 
(binnen)sportaccommodaties, de exploitatie en instandhouding 
van basisvoorzieningen op buitensportaccommodaties. 

Sportstimulering Sportstimulering in algemene zin door (incidentele) subsidiëring 
van evenementen en schoolzwemmen. De budgetten voor het 
jeugd- en seniorenbeleid en voor het lokaal gezondheidsbeleid 
bieden ook mogelijkheden om incidentele activiteiten financieel te 
ondersteunen. Sport valt onder de reikwijdte van de Wmo. Het is 
mogelijk om incidentele activiteiten ook te betalen uit het Wmo-
budget .  

 
3.3  Toelichting huidig sportbeleid 
Algemeen 
Het sportbeleid beperkt zich voornamelijk tot het verstrekken van de diverse subsidies aan verenigingen en het 
beheren van enkele binnensportaccommodaties. Een sportbeleid inclusief samenhang met overige 
beleidsvelden, doelstellingen en uitgangspunten ontbreekt. Daar willen wij iets aan doen! Op onderdelen zijn we 
daar al mee bezig. In het vervolg van deze sportvisie geven wij daarvan enkele voorbeelden. 
 
Accommodaties 
Wij beheren zeven binnensportaccommodaties. Met de (in 2009 formeel te regelen) overdracht van sportpark 
Bovenmolen aan voetbalvereniging OWIOS heeft de gemeente per 1 januari 2007 geen 
buitensportaccommodaties meer in beheer. De geprivatiseerde verenigingen zijn volledig verantwoordelijk voor 
beheer, onderhoud en exploitatie van de basisvoorzieningen. De gemeentelijke bemoeienis beperkt zich tot 
subsidiëring in het onderhoud van de basisvoorzieningen en de instandhouding daarvan. Het zwembad is intern 
verzelfstandigd. De gemeente blijft (financieel) eindverantwoordelijk, maar staat op afstand als het gaat over 
beheer, onderhoud en exploitatie. Deze accommodatie is belangrijk als 'sport- en beweegvoorziening', maar 
laten we in deze nota verder buiten beschouwing. Het visiedocument voor multifunctioneel gebruik van 
accommodaties geeft richting aan ons toekomstig accommodatiebeleid. 
 
Tarieven 
Wij stellen jaarlijks per 1 januari de tarieven vast voor het gebruik van de binnensportaccommodaties. Er zijn 
geen tarieven meer voor het gebruik van de buitensportaccommodaties. De verenigingen bepalen zelf hun 
tarieven voor verhuur van de accommodatie aan derden.  
 
Subsidies 
In 2009 ontvingen 19 sportverenigingen een subsidie volgens de Algemene Subsidieverordening Oldebroek 
2006 (ASV) en de Beleidslijn Buitensportaccommodaties. Sportverenigingen komen voor subsidie in aanmerking 
als zij voldoen aan de ASV en de Beleidsregel Sport. Subsidiegronden zijn het aantal actieve jeugdleden tot 18 
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jaar, huur van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en onderhoud van basisvoorzieningen op 
buitensportcomplexen. In 2009 is een bedrag van afgerond € 123.000 aan subsidie volgens de ASV toegekend. 
Drie buitensportclubs kregen in 2008 in totaal € 122.217 voor de instandhouding van de basisvoorzieningen 
(renovatie velden en kleedgebouwen, opgenomen in het beheerplan buitensportaccommodaties).  
 
Sportstimulering 
Subsidies zijn een middel om sport te stimuleren. Met het verstrekken van subsidies waarderen we de 
verenigingen die activiteiten organiseren. Subsidies leveren een bijdrage aan het realiseren van ons 
sportbeleid, want we willen: 
• inwoners aanzetten tot bewegen; 
• sport voor iedereen betaalbaar houden; 
• de sociale samenhang in de kernen bevorderen.  
 
Onze tarieven voor het gebruik van binnensportaccommodaties zijn niet kostendekkend. Indirect is ons 
tarievenbeleid ook te beschouwen als een sportstimuleringsmiddel. Naast de financiële stimulering van de 
sportdeelname passen wij ook op andere wijze sport- en bewegingstimulering toe: 
• Schoolzwemmen 

Wij subsidiëren de kosten van het schoolzwemmen inclusief vervoer. Wel is sprake van een eigen bijdrage 
van de scholen. 

• Schoolsport 
Voor schoolsportdagen stellen wij materiaal beschikbaar inclusief het vervoer daarvan naar en van de 
diverse locaties. 

• Breedtesportimpuls 
Wij hebben in 2005 bij het ministerie van VWS met succes een subsidieaanvraag Breedtesportimpuls (BSI) 
ingediend. Voor de periode 2005-2008 stelde VWS een subsidie van in totaal € 66.000 beschikbaar, te 
besteden aan de deelprojecten voor Jongeren en Senioren. De uitvoering van die deelprojecten ligt bij de 
Stichting Algemeen Jeugd- en Jongerenwerk en de beide seniorenorganisaties. Het is de bedoeling dat de 
organisaties na afloop van de subsidieperiode de BSI-activiteiten structureel in hun activiteitenprogramma 
opnemen. Wij gaan daarover vanaf 2009 afspraken over maken. 

• Verzekering 
Vrijwilligers van sportverenigingen en de sportverenigingen zelf zijn via de gemeente gratis aanvullend 
verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid.   

• Evenementen 
Incidenteel verstrekken we subsidies in de exploitatietekorten voor bovenlokale evenementen als 
paardenconcoursen, het NK Luchtgeweer etc. Maar we subsidiëren ook de jaarlijkse straatspeeldagen en de 
jaarlijkse gemeentelijke sportverkiezing.  

• Verordening declaratieregeling 
Inwoners die tot 110% van het minimumloon verdienen kunnen een beroep doen op deze regeling voor 
bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten voor lidmaatschappen van sportverenigingen en aanschaf 
sportkleding. In 2007 zijn door 19 inwoners 26 declaraties ingediend tot een bedrag van bijna € 2.600,-. 
De bijdrage voor 2009 is vastgesteld op € 125,-. Alleen personen van 18 jaar en ouder (en hun kinderen 
van 0 tot 4) komen daarvoor in aanmerking. Voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar geldt vanaf 
2009 een wettelijke regeling via bijzondere bijstand.  

 
3.4  Behoeften en knelpunten 
We hebben een redelijk beeld van de behoeften en knelpunten bij de sportverenigingen. Deze indruk baseren 
we op het in 2005 gehouden klanttevredenheidsonderzoek gemeentelijke welzijnsaccommodaties, de 
problematiek rondom de buitensportaccommodaties en het Mfa-onderzoek. Ook in de interactieve 
bijeenkomsten over het gezondheids, jeugd- en Wmo-beleid hebben sportverenigingen hun behoeften en 
knelpunten uitgesproken. De algemene behoeften en knelpunten zijn hierna in enkele items samengevat. 
 
3.4.1 Communicatie/informatie 
Er is geen sprake van een structureel overleg met de sportverenigingen. In 2003 hebben we onder ruim zestig 
sportaanbieders de behoefte gepeild naar de oprichting van een Lokaal Sportplatform Oldebroek. Hoewel er wel 
draagvlak was voor een lokaal sportplatform, bleek de oprichting daarvan niet haalbaar. De meeste sportclubs 
kampen met een tekort aan (bestuurlijk) kader en hadden geen kandidaten voor het platform beschikbaar. De 
afspraak is gemaakt dat wij de clubs ad hoc informeren over actuele ontwikkelingen. Tot nu toe is dat 
onvoldoende uit de verf gekomen. Ook benutten we te weinig de mogelijkheden om via internet over en met de 
sport te communiceren en informatie te verstrekken. 
 
3.4.2 Binnensportaccommodaties 
De gebruikers van de gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn over het algemeen tevreden. Feit is wel 
dat er sprake is van relatief verouderde accommodaties. Qua bezetting bestaan er grote verschillen en met 
name in sporthal de Kamphal zijn in een bepaalde periode te weinig uren beschikbaar. Daardoor zijn enkele 
verenigingen gedwongen om gebruik te maken van andere (al dan niet gemeentelijke) accommodaties of tot 
invoering van een ledenstop. Dit leidt tot versnippering en dat komt het sociale aspect van een vereniging niet 
ten goede. Dit knelpunt krijgt in het onderzoek naar multifunctioneel accommodatiegebruik in de kern Wezep 
extra aandacht. Het Agnieten College ziet graag een eigen sportaccommodatie en op elke basisschool een 
vakleerkracht. 
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3.4.3 Buitensportaccommodaties 
Bij de geprivatiseerde sportverenigingen ontstonden knelpunten in de instandhouding van de 
basisvoorzieningen op de diverse (voetbal)accommodaties. Volgens de erfpachtovereenkomsten waren de clubs 
volledig verantwoordelijk voor de instandhouding. Toch klopte men iedere keer bij de gemeente aan voor 
financiële steun, omdat ze niet in staat waren om zelf te investeren. In 2004 is daarom de Beleidslijn 
Buitensportaccommodaties opgesteld. Met deze regeling gaven we aan financieel verantwoordelijk te willen zijn 
voor de instandhouding van de basisvoorzieningen. We hebben de noodzakelijke omvang van de complexen en 
de basisvoorzieningen bepaald en financieel vertaald in het beheerplan buitensportaccommodaties 2007-2036. 
De raad besloot in november 2006 om deze beleidslijn aan te merken als aanvullend kader voor het beheerplan 
buitensportaccommodaties. Inmiddels is het beleid uitgewerkt voor de voetbal- en korfbalcomplexen. Eind 2008 
hebben we besloten om de Beleidslijn ook uit te werken voor de tenniscomplexen. In 2009 nemen we een 
besluit of de Beleidslijn ook nog op andere buitensportaccommodaties van toepassing wordt.  
 
3.4.4 Verenigingen/vrijwilligers 
Algemeen knelpunt bij veel sportverenigingen is het gebrek aan voldoende (gekwalificeerd) (bestuurs)kader en 
vrijwilligers. Dat is vooral te merken bij de begeleiding en training van de jeugd. Op het moment dat er nog 
voldoende (zaal)ruimte is - bijvoorbeeld na schooltijd - is vaak geen kader beschikbaar. Ook ontbreekt het de 
verenigingen vaak aan financiële mogelijkheden om gekwalificeerd kader aan te trekken. Bij een aantal 
specifieke binnensportverenigingen is sprake van een terugloop in ledental, terwijl de meeste voetbalclubs een 
grote toeloop van jeugdleden kennen. Die toeloop kan van invloed zijn op de capaciteit van de complexen.  
Verenigingen kunnen voor ondersteuning terecht bij het Sociaal Cultureel Werk (SCW). In samenwerking met 
ROC Landstede kan het SCW sportverenigingen cursussen aanbieden voor deskundigheidsbevordering van 
kader en vrijwilligers. De kosten daarvan zijn laag; de gemeente betaalt mee.  
Ook landelijk en regionaal zijn er ontwikkelingen die zich richten op het ondersteunen van het vrijwilligerswerk:  
• De Wet maatschappelijke ondersteuning 
De Wmo verplicht ons beleid te maken hoe wij de ondersteuning van vrijwilligers vorm gaan geven. In 2009 
hebben wij een notitie 'Vrijwilligersbeleid' gepland.  
• Maatschappelijke stage 
Om de kennismaking met het vrijwilligerswerk te stimuleren zijn we in de Regio Noord Veluwe gestart met een 
pilot Maatschappelijke Stage in het voortgezet onderwijs. In Oldebroek doet het Agnieten College mee. Voor 
vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen biedt de maatschappelijke stage kansen om te werken aan een 
frisser imago. Maar ook om in contact te komen met jongeren met als doel hen te interesseren voor blijvend 
vrijwilligerswerk. We hebben per 1 januari 2009 voor twaalf uur per week een stagemakelaar aangesteld als 
vraagbaak en bemiddelaar voor sportverenigingen, scholen en leerlingen. Het project loopt tot en met 2011. 
• Combinatiefuncties 
De ministeries van VWS en OCW hebben eind 2007 de 'Impuls brede scholen, sport en cultuur 2008-2012' 
ingevoerd. Belangrijke doelen van deze regeling zijn: 
1. uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het 

voortgezet onderwijs; 
2. het versterken van 10% van de sportverenigingen met als aandachtpunten de maatschappelijke functie en 

de inzet voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 
3. het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen. 
Gemeenten vervullen een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol bij de uitvoering van de regeling. 
Het gaat om de samenwerking te stimuleren tussen (brede) scholen, culturele instellingen, sportverenigingen 
en andere plaatselijke organisaties. Om die doelen en taken te realiseren stelt het rijk geld beschikbaar voor 
het aanstellen van in totaal 2500 combinatiefunctionarissen. Het rijk voert de impuls gefaseerd in. Oldebroek 
komt vanaf 2010 in aanmerking voor een combinatiefunctie, gebaseerd op het inwonertal: 1 fte per 12.500 
inwoners. Of we ook gebruik kunnen maken van deze regeling, hangt af van de beschikbare middelen. Dit gaan 
we in 2009 onderzoeken. 
 
Sportbudget 2009 
In de programmabegroting 2009-2012 besteden we bijna € 900.000 aan de sport en sportaccommodaties. 
Deze bedrag is te specificeren in uitgaven voor beleid, subsidies en accommodaties. Die specificatie ziet er als 
volgt uit: 
 
Omschrijving uitgaven inkomsten 
Beleid € 13.500 0 
Subsidies jeugd en huur € 30.250 0 
Binnensportaccommodaties € 573.514 € 159.918 
Buitensportaccommodaties € 267.811  € 3.450  
Totaal € 885.075 € 163.368 
 
 
Ook in de budgetten voor onderwijs, jeugd, senioren, recreatie en toerisme en gezondheid zijn niet 
gespecificeerde bedragen geraamd die direct of indirect te besteden zijn aan sport- en beweegactiviteiten. 
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Hoofdstuk 4: SWOT Analyse 

Hiervoor gaven we de huidige situatie weer van de sport in de gemeente Oldebroek en de ontwikkelingen die 
hierop van invloed zijn. Dit resulteert in een aantal sterke en zwakke punten, maar ook in kansen en 
bedreigingen. Die hebben we hieronder in een schema gezet. Deze SWOT-analyse helpt ons in het schrijven 
van ons toekomstig sportbeleid. 
 
4.1  SWOT 
SWOT staat voor 'strength, weakness, opportunities, threads'.  
 
Sterkten Zwakten 
• veel sportverenigingen 
• sociale, bindende rol sportverenigingen in de 

kernen 
• naast verenigingsaanbod ook anders 

georganiseerde sportactiviteiten 
• grote verscheidenheid aan accommodaties 
• accommodaties goed gespreid over de dorpen 

• veel kleine sportverenigingen 
• budget voor sportstimuleringsactiviteiten 
• kaderproblemen bij sportverenigingen 
• geringe onderlinge samenwerking tussen 

sportverenigingen 
• leeftijd accommodaties 
• sporthal op populaire dagen/tijden overbezet 
• communicatie en informatieverstrekking  

Kansen Bedreigingen 
• nieuw subsidie- en tarievenstelsel biedt  kansen 

om het beleid te vernieuwen 
• mensen gaan meer sporten uit 

gezondheidsperspectief 
• vergrijzing: toename aantal 55-plussers 
• 55-plussers worden actiever 
• stijgende populariteit individueel en ongebonden 

te beoefenen sporten 
• meer aandacht vanuit andere beleidsvelden voor 

sport 
• groeiende aandacht (rijks)overheid voor sport 
• multifunctioneel accommodatiegebruik 
• ontwikkeling combinatiefuncties 
• maatschappelijke stage 

• jongeren haken af als verenigingssporter 
• teamsporten worden minder populair 
• stijgende populariteit individueel en ongebonden 

te beoefenen sporten 
• onduidelijkheid over effecten economische 

ontwikkelingen 
• stijgende lasten 
• regeldruk 
• afname vrijwilligers 

 
4.2  Uitdagingen toekomstig beleid 
De SWOT-analyse geeft richting aan ons toekomstig sportbeleid. Niet alleen bij het formuleren van onze visie 
op sport, maar ook bij het formuleren van de doelstellingen om die visie concreet te maken. De uitdagingen 
voor ons toekomstig beleid zijn: 
 
• het verbeteren van de communicatie met en over de sport; 
• het verhogen van het 'sportbudget'; 
• een actievere rol in bestaande en nieuwe sportstimuleringsactiviteiten; 
• het opzetten van een sportplatform 
• het leggen van verbindingen met de beleidsvelden jeugd, onderwijs, cultuur, gezondheid, senioren en de 

Wmo; 
• investeren in vrijwilligersbeleid en maatschappelijke stages 
• het verbreden van de subsidiemogelijkheden; 
• het ontwikkelen van een nieuwe tarievenstructuur; 
• het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de binnensportaccommodaties. 
 
Een aantal van deze uitdagingen is opgenomen in de programmabegroting 2009-2012, hoofdstuk 3.9 
Ontspannen. 
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Hoofdstuk 5: Sportvisie en doelstellingen 

In dit hoofdstuk zetten we onze visie op sport en de doelstellingen voor het sportbeleid uiteen. Uitgangspunten 
zijn: het profiteren van de sterke punten, zwakke punten verminderen, bedreigingen afwenden en kansen 
benutten. Per beleidsonderwerp (accommodaties, sportstimulering, tarieven, subsidies en communicatie) geven 
we een visie en een doelstelling. In hoofdstuk 6 tot en met 9 geven wij aan hoe wij de gestelde doelen willen 
bereiken. 
 
5.1 Algemeen 
Ons beleid richt zich nu vooral op het instandhouden van accommodaties en het met lage tarieven en subsidies 
betaalbaar houden van de sportdeelname. Het bestaand beleid willen we handhaven. Maar we willen daarnaast 
een meer actief en stimulerend sportbeleid voeren. Het begrip 'samenhang' vormt daarbij de rode draad. Sport 
staat midden in onze samenleving. Sportverenigingen hebben een belangrijke sociale functie (leefbaarheid!) in 
de kernen. Ze zijn een bindende factor. Sport is niet langer een autonome functie, maar werkt steeds meer 
samen met andere sectoren als jeugdbeleid, seniorenbeleid, gezondheidsbeleid en onderwijsbeleid. Sport valt 
bovendien onder de reikwijdte van de Wmo. 
 
5.2 Accommodaties 
Visie 
In het accommodatiebeleid leggen we de nadruk in het algemeen op kwaliteit. We kijken niet alleen naar 
sporttechnische eisen, maar ook naar multifunctionaliteit, ruimte, bereikbaarheid, laagdrempeligheid, nabijheid 
en sociale veiligheid. Daarnaast willen wij vraag en aanbod op elkaar afstemmen, deels door programmering, 
deels door het aanbod te vergroten. 
 
Doelstellingen 
1. Wij voeren een gericht accommodatiebeleid, uitgaande van een aanvaardbaar kwalitatief en kwantitatief 

niveau, zodat gebruikers hun sport op een verantwoorde en veilige wijze kunnen uitvoeren. 
2. Waar nodig en mogelijk worden accommodaties kwalitatief en kwantitatief (vraag en aanbod) verbeterd. 

Dit gebeurt in samenhang met de visie en uitwerking voor het multifunctioneel gebruik van 
accommodaties.  

 
Zie verder hoofdstuk 6. 
 
5.3 Sportstimulering 
Visie 
Uit landelijke onderzoeken blijkt dat steeds minder mensen regelmatig bewegen, dat overgewicht toeneemt en 
hartklachten in aantal toenemen. Sport heeft een belangrijke preventieve gezondheidsfunctie. Ook op sociaal 
terrein speelt sport een belangrijke rol. Sport is een bindende factor in de kernen. De sportdeelname bij de 
jeugd speelt een extra belangrijke rol. Door hen al op jonge leeftijd met sport kennis te laten maken, willen wij 
een blijvende sportdeelname bevorderen. Vanuit ons onderwijsbeleid, gezondheidsbeleid, welzijnsbeleid en 
jeugdbeleid vinden wij het belangrijk dat onze inwoners, ongeacht hun fysieke mogelijkheden, in staat zijn een 
sport- of bewegingsactiviteit kunnen beoefenen. De Wmo vormt de paraplu voor al ons beleid op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. Het maatschappelijke doel van de Wmo is dat iedereen moet kunnen meedoen aan alle 
onderdelen van de samenleving. 
 
De sportverenigingen zien we als een bindmiddel in de gemeente en tussen bevolkingsgroepen. We 
ondersteunen en faciliteren de georganiseerde sport (sportverenigingen en andere maatschappelijke 
organisaties die sportactiviteiten aanbieden) zodat zij hun sociale functie optimaal kunnen uitvoeren. De 
ondersteuning vullen we in overleg en in samenwerking met de sportorganisaties verder in. 
 
Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur. Zonder vrijwilligers geen vereniging. 
Zonder vrijwilligers geen georganiseerde sport. Veel verenigingen geven aan dat het moeilijk is om 
gekwalificeerde vrijwilligers te vinden. Bij nieuwe activiteiten moet vaak een beroep doen op de bestaande 
vrijwilligers en dat zijn vaak dezelfde (oudere) leden. Taakverzwaring door scherpere regelgeving en het 
(moeten) inspelen op nieuwe behoeften vragen meer inspanningen en kwaliteit van de huidige vrijwilliger. Wij 
vinden het belangrijk dat de vrijwilligers in de sportverenigingen behouden blijven en dat zij hun 
vrijwilligersfunctie optimaal kunnen uitoefenen. 
 
Doelstellingen 
1. Wij bevorderen een blijvende sportdeelname onder alle lagen van de bevolking, om zo bij te dragen aan de 

gezondheid en het welzijn van de inwoners van Oldebroek. 
2. Ons sportbeleid legt verbindingen met andere beleidsvelden zoals gezondheidsbeleid, onderwijsbeleid, 

jeugdbeleid, seniorenbeleid en de Wmo. 
3. Wij ondersteunen de sportverenigingen en ontwikkelen een actief vrijwilligersbeleid zodat de verenigingen 

hun maatschappelijke functie zo goed mogelijk kunnen vervullen. 
 
Zie verder hoofdstuk 7. 
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5.4 Tarieven 
Visie 
Wij stellen onze binnensportaccommodaties beschikbaar tegen sociaal-maatschappelijk verantwoorde tarieven. 
Commerciële sportaanbieders die gebruik maken van gemeentelijke accommodaties betalen marktconforme 
tarieven. Wij onderzoeken de mogelijkheden om het tarievenstelsel meer te differentiëren, bijvoorbeeld de 
invoering van daluurtarieven en all-in tarieven voor (sport)evenementen.  
 
Doelstelling 
1. Wij ontwikkelen een nieuwe tarievenstructuur. 
 
Zie verder hoofdstuk 8. 
 
5.5 Subsidies 
Visie 
Verenigingen krijgen nu subsidie voor jeugdleden, huur van een gemeentelijke binnensportaccommodatie en 
onderhoud en vervanging van basisvoorzieningen. De Algemene Subsidie Verordening en de beleidsregels 
Oldebroek geven aan welke voorwaarden de verenigingen moeten voldoen.  
 
Doelstellingen 
1. Met het verstrekken van een subsidie aan de sportverenigingen en de zorg voor de instandhouding van de 

basisvoorzieningen op sportcomplexen willen wij een bijdrage leveren aan de sportbeoefening in 
Oldebroek. 

2. Wij willen de subsidieverstrekking verbreden en ontwikkelen daarvoor een nieuwe beleidsregel sport. 
3. Wij willen met (project)subsidies verenigingen en andere organisaties stimuleren om activiteiten te 

organiseren die de sportkwaliteit te verhogen, een vernieuwend aanbod mogelijk te maken en de 
sportdeelname te vergroten. 

 
Zie verder hoofdstuk 9. 
 
5.6 Commmunicatie 
Visie 
Wij willen de informatievoorziening over en de communicatie met de sport verbeteren. Die behoefte aan meer 
communicatie bestaat ook bij de sportorganisaties, zowel richting gemeente als onderling. In het verleden 
kenden we de sportcommissie. Die commissie bestond uit vertegenwoordigers uit de sport en adviseerde ons 
over het sport(accommodatie)beleid. Wij willen zoeken naar een structurele vorm van overleg met de sport en 
hen betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. We zoeken daarbij aansluiting met de in 
2009 in te stellen Wmo-raad. Het gemeentenieuws en de website bieden volop mogelijkheden voor het 
verbeteren van de informatievoorziening over de sport en ons sportbeleid. 
 
Doelstelling 
1. Wij betrekken de lokale sportaanbieders bij het formuleren en uitvoeren van het gemeentelijk 

sport(accommodatie)beleid. 
2. Wij benutten optimaal de (technische) mogelijkheden om de informatievoorziening over sport te 

verbeteren. 
 
Zie verder hoofdstuk 7.3. 
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Hoofdstuk 6: Accommodatiebeleid 

(uitwerking doelstellingen hoofdstuk 5.2) 
 
Het bouwen, exploiteren en verhuren van de accommodaties is van oudsher een belangrijk onderdeel van het 
gemeentelijke sportbeleid. We hebben in het verleden een groot aantal sportaccommodaties gerealiseerd om 
aan de sportieve vraag te kunnen voldoen. In de komende jaren gaan we ons richten op de instandhouding van 
het bestaande aanbod, het verbeteren van de kwaliteit en de multifunctionaliteit van bestaande en eventueel 
nieuw te bouwen accommodaties (bijvoorbeeld in de kern Wezep).  
 
We hebben daarvoor een aantal beleidsdocumenten vastgesteld: 
• de Beleidslijn buitensportaccommodaties; 
• de Algemene Subsidie Verordening Oldebroek 2006; 
• Visiedocument multifunctioneel gebruik van accommodaties inclusief uitwerking voor de kernen 

Oosterwolde en Wezep¹; 
• het beleidsplan Gebouwen 2009-2018 (in voorbereiding). 
 
In deze documenten hebben wij vastgelegd hoe wij ons accommodatiebeleid willen vormgeven en onze 
doelstellingen willen realiseren. Wij gaan in de sportvisie daar niet dieper op in, maar volstaan met een 
verwijzing naar de vermelde beleidsdocumenten. 
 
¹ We verwachten de uitwerking voor de kern Wezep in maart/april 2009 te kunnen vaststellen 
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Hoofdstuk 7: Sportstimulering 

(uitwerking doelstellingen hoofdstuk 5.3) 
 
In ons nieuwe sportbeleid vormt sportstimulering een belangrijk aandachtspunt. We richten ons dan vooral op 
(activiteiten voor) jeugd, senioren, allochtonen, minima en mensen met een beperking. Door sportstimulering 
willen we de deelname aan sport- en beweegactiviteiten verhogen en de verenigingen daarbij ondersteunen. 
 
7.1  Traditionele sportstimulering 
Ons beleid voor sportstimulering is vrij traditioneel. Het beperkt zich tot de zorg voor voldoende en kwalitatief 
aanvaardbare accommodaties waar de verenigingen hun activiteiten kunnen uitvoeren. Daarnaast stimuleren 
we de verenigingen door het geven van subsidies voor jeugdleden, voor de huur van 
binnensportaccommodaties en voor onderhoud/instandhouding van accommodaties. We stellen verder 
binnensportaccommodaties ter beschikking aan de sportverenigingen tegen een niet kostendekkend tarief. 
 
Naast deze meer traditionele beleidsinstrumenten voor de verenigings- en breedtesport besteden we weinig 
gerichte en actieve aandacht aan sportstimulering. Dit betekent overigens niet dat er op dit gebied niets 
gebeurt in Oldebroek! Diverse verenigingen nemen initiatieven op het gebied van sportstimulering en ook 
andere partijen stimuleren de sportdeelname. Voorbeeld zijn de breedtesportprojecten 2005-2008 voor 
jongeren tot 19 jaar en senioren vanaf 55 jaar. Ook maken diverse particulieren en niet officiële sportclubs 
gebruik van de binnensportaccommodaties voor diverse vormen van recreatief sporten. We willen de komende 
jaren extra investeren in de sportdeelname van niet-verenigingsgebonden inwoners van onze gemeente. De 
uitkomsten van het gezondheids- en sportonderzoek zijn daarvoor van groot belang. 
 
Doelgroepen 
Voor het verbreden van sportstimulering in de gemeente Oldebroek richten we ons op de volgende doelgroepen 
(in willekeurige volgorde): 
• vrijwilligers; 
• sportverenigingen; 
• gezondheid; 
• jeugd; 
• sport door 65-plussers; 
• onderwijs; 
• aangepast sporten; 
• minima; 
• allochtonen; 
• evenementen. 
 
7.2  Vrijwilligers 
In 2009 is de nota Vrijwilligersbeleid gepland. De basis daarvoor ligt in prestatieveld 4 van de Wmo: de 
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De sport en de sportverenigingen in Oldebroek kunnen alleen 
functioneren dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Het spreekt vanzelf dat wij de sportverenigingen betrekken 
bij het maken van ons vrijwilligersbeleid. 
 
7.3  Sportverenigingen  
De sportverenigingen zijn de belangrijkste aanbieders van sportactiviteiten. Via subsidies (jeugd en huur) en 
'sociale huurtarieven' ondersteunen wij de verenigingen om hun activiteiten te kunnen blijven aanbieden. We 
beseffen dat de verenigingen steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen. Daarnaast verandert de 
maatschappij en de houding en belangstelling van de sporter. Dat leidt tot knelpunten als: 
• een tekort in het technisch en bestuurlijk kader; 
• een minimum aan financiële middelen; 
• afnemende betrokkenheid; 
• minder (jeugd)leden; 
• regeldruk. 
 
Wij willen naast subsidiëring en de huurtarieven de verenigingen actief ondersteunen bij het behoud van 
kwalitatief goede sport- en beweegactiviteiten. Die ondersteuning houdt in: 

1. deskundigheidsbevordering (trainingen voor bestuur en vrijwilligers); 
2. het oprichten van een sportplatform; 
3. het verbeteren van de informatievoorziening; 
4. het verminderen van de regelgeving. 

 
1. Deskundigheidsbevordering 
De kwaliteit van het sportkader is voor de georganiseerde sport van groot belang. Het Rijk en NOC*NSF werken 
aan een modernisering van sportopleidingen in Nederland. Er moet een omslag komen naar subsidiëring van 
deskundigheidsbevordering op basis van resultaten: het aantal personen dat een erkend diploma haalt. In 
hoofdstuk 3.4.4 hebben we beschreven welke mogelijkheden sportverenigingen hebben om hun bestuur, kader 
en vrijwilligers te trainen. Belangrijke partners daarin zijn het Sociaal Cultureel Werk en ROC Landstede. We 
willen de verenigingen beter informeren over deze mogelijkheden en hen stimuleren om daarvan gebruik te 
maken. We gaan na of er subsidiemogelijkheden zijn voor trainings- en cursusprogramma's die zich richten op 
bepaalde doelgroepen. Voorbeelden zijn opleidingen sport en bewegen voor allochtonen, mensen met een 
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beperking en senioren. Maar ook themagerichte trainingen zoals respect/fair play en pesten in de sport komen 
daarbij aan bod. 
 
2. Sportplatform (uitwerking doel hoofdstuk 5.6) 
Volgens de Wmo moeten we over ons beleid voor samenleven, wonen, welzijn en zorg advies vragen aan 
inwoners en/of organisaties. Dat geldt dus ook voor het sportbeleid. In 2009 stellen wij de Adviesraad 
Maatschappelijke Ondersteuning in. De georganiseerde sport is in deze adviesraad vertegenwoordigd.  
Er is nu geen structureel overleg met de sportaanbieders. Wij hebben behoefte om met de georganiseerde 
sport te praten over ons sportbeleid, ontwikkelingen, knelpunten enzovoort. Die behoefte is er ook bij de sport. 
Voor structureel overleg met de sport gaan we na of er een sportplatform kan komen. Daarnaast willen we 
jaarlijks een themabijeenkomst houden voor de georganiseerde sport. We zoeken daarbij samenwerking met 
het SCW en de Gelderse Sport Federatie. 
 
3. Informatievoorziening (uitwerking doel 5.6) 
In deze sportvisie hebben we al voorbeelden gegeven over het verbeteren van de informatie over ons 
sportbeleid, het aanbod van sport- en beweegactiviteiten en de sportverenigingen. Internet is daarvoor een 
belangrijk hulpmiddel. We hebben een voorzichtige start gemaakt door de 'sportinformatie' op onze website uit 
te breiden. De informatievoorziening willen we in samenwerking met de sport verbreden. 
 
4. Verminderen regelgeving 
De Regio Noord Veluwe (RNV) heeft in haar Sociaal Programma 2008-2011 een project 'Terugdringing wet- en 
regelgeving' opgenomen. Doelen van dit project zijn: 
• wegnemen belemmeringen en hinderlijke administratieve lasten; 
• harmoniseren wet- en regelgeving binnen de regiogemeenten; 
• voorkomen van nieuwe belemmerende regels. 
Het project zit nog in de inventarisatiefase. De resultaten van die inventarisatie zijn in maart 2009 bekend. Er 
komt een nieuw digitaal handboek wet- en regelgeving voor vrijwilligersorganisaties. Ook komt er een regionaal 
loket waar organisaties met hun vragen terecht kunnen. 
 
7.4  Gezondheid 
Het spreekt voor zich dat sport en gezondheid elkaar raken. Met sport en bewegen valt gezondheidswinst te 
behalen. Ons sportbeleid gaan we afstemmen met en op ons gezondheidsbeleid. In de tweede nota 
gezondheidsbeleid 2008-2012 is het tegengaan van overgewicht een van de speerpunten. Dit thema is in de 
Regio Noord Veluwe (RNV) concreet gemaakt in een werkplan Overgewicht. We richten ons in de komende 
jaren op de volgende drie doelgroepen: 

1. -9 maanden tot geboorte; 
2. 0 tot 4 jaar; 
3. 4 tot 12 jaar.  

 
Het motto is 'Ga voor gezond'. In het 1e kwartaal 2009 starten we met de doelgroepen 2 en 3. Door hun 
voorbeeldfunctie hebben betrekken we ook de volwassenen/ouders, de sportverenigingen en de scholen bij de 
aanpak. Landelijk bieden diverse organisaties projecten aan gericht op gezonde leefstijl en overgewicht. Het 
'Nationaal Actieplan Sport en Bewegen' (NASB) is zo'n voorbeeld. Met het NASB wil het kabinet dat steeds meer 
mensen de gezonde beweegnorm¹ halen en structureel in beweging komen.   
In 2012: 

• voldoet minimaal 70% van de volwassenen (18+) aan de beweegnorm (2005: 63%); 
• voldoet minimaal 50% van de jeugdigen (4-17) aan de beweegnorm (2005: 40%); 
• is maximaal 5% van de volwassen Nederlanders nog inactief (2005: 6%). 

 
¹ Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 
De NNGB geeft aan dat 30 minuten bewegen per dag van belang is voor het behoud van een goede 
gezondheid. En dat minimaal vijf dagen per week. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is de 
norm 60 minuten. Het NASB zorgt met de campagne www.30minutenbewegen.nl voor de communicatieve 
ondersteuning.  
 
Voor de doelgroepen zijn er allerlei beweeginterventies. In 2009 gaan we een keuze maken uit het 
activiteitenaanbod en starten we met de uitvoering daarvan. Vanaf 2009 stellen we ieder jaar een 
activiteitenplan 'overgewicht' vast. In 2008 zijn we al op kleine schaal gestart met aandacht te vragen voor 
gezonde leefstijl en overgewicht. We:  

• hielden een fruitactie op de basisscholen, de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; 
• stuurden de 'Beweegkriebels' naar instanties die zich richten op kinderen 0-4 jaar; 
• gaven de inwoners via het gemeentenieuws tips over een gezonde leefstijl. 

 
Sport en gezondheid gaan samen op. Voor meer informatie over de aanpak van overgewicht volstaan we met 
een verwijzing naar het activiteitenplan 2009.  
 
7.5  Jeugd 
Het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd krijgt volop de aandacht in het onderwijs- en 
gezondheidsbeleid. Het is belangrijk dat kinderen gezond eten, op school aan sport kunnen doen en na 
schooltijd buiten spelen of naar een sportclub gaan. Wij willen de scholen en sportverenigingen stimuleren tot 
samenwerking en de jongeren kennis te laten maken met de verenigingen. Ook willen we de sportverenigingen 
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ondersteunen bij het organiseren van activiteiten gericht op jongeren tot 18 jaar, zoals 
schoolkampioenschappen. Wij zoeken daarin ook samenwerking met het Sociaal Cultureel Werk en de Stichting 
Algemeen Jeugd- en Jongerenwerk. Voor bijzondere projecten gericht op jongeren (en andere speerpunten) 
onderzoeken we de mogelijkheden voor samenwerking met de Gelderse Sport Federatie. De combinatiefunctie 
(zie hoofdstuk 3.4.4) kan een oplossing bieden om jongeren ook na schooltijd sport- en beweegactiviteiten aan 
te bieden, al dan niet bij een sportvereniging. In de openbare ruimte is speelruimte schaars. Daarom zoeken we 
naar mogelijkheden voor meer speelruimte. Dat doen we al in onze bestemmingsplannen met de 3%-norm.  
We willen nagaan of de schoolpleinen na schooltijd open kunnen voor kinderen om te spelen. De eerste aanzet 
daarvoor hebben we gegeven in onze beleidsnotitie 'Schoolpleinen openbaar', die we in februari 2009 hebben 
vastgesteld. In het project Verbeteren Leefomgeving is geld gereserveerd voor het aanleggen van 
speelgelegenheid voor jongeren van 12 tot 16 jaar: de Jongeren Actief Plek (JAP). De skatebaan in Wezep is 
zo'n JAP. In 2009 krijgt Wezep nog twee JAP's, maar ook de kernen 't Loo, Oldebroek en Oosterwolde komen 
aan de beurt. De JAP op sportpark De Heughte in Oosterwolde is onderdeel van het Mfa-rapport voor die kern. 
 
7.6  65-plussers 
Oldebroek gaat vergrijzen. In 2030 is bijna 23% van onze inwoners ouder dan 65 jaar. Ons seniorenbeleid 
hebben wij vastgelegd in de nota 'Senioren doen mee in Oldebroek'. als onderdeel van het Wmo-beleidsplan 
2007-2010. Het is belangrijk dat senioren zo lang mogelijk meedoen. Wij willen deze doelgroep stimuleren om 
actief te zijn en deel te nemen in het maatschappelijk leven. Want juist in deze categorie inwoners is 
gezondheidswinst te halen! 
Voor de sportverenigingen is een belangrijke rol weggelegd. Maar dat geldt ook voor de seniorenorganisaties in 
Wezep en Oldebroek. Zij voeren een groot deel van het welzijnswerk aan senioren uit. Via de 
Breedtesportimpuls 2005-2008 konden de seniorenorganisaties hun sport- en beweegaanbod verbreden. In 
2009 voeren we overleg met de ouderenorganisaties over de voortzetting en mogelijk uitbreiding van de sport- 
en beweegactiviteiten. In ons subsidiebeleid willen we onderzoek doen om (sport)organisaties die sport- en 
beweegactiviteiten voor senioren aanbieden te ondersteunen. We gaan na of we kunnen inspelen op de 
ontwikkeling van zogenaamde 'beweegtuinen voor ouderen', zo mogelijk in combinatie met een Jongeren Actief 
Plek. Voor deze nieuwe ontwikkeling zoeken we samenwerking met de ouderenorganisaties, huisartsen en 
fysiotherapiepraktijken. Uitdaging is om de niet-actieve oudere in beweging te krijgen. 
 
7.7  Onderwijs 
Voor de ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs is bewegingsonderwijs van groot belang. In het 
Basisdocument Bewegingsonderwijs zijn leerlijnen vastgesteld en zijn bewegingsthema's uitgewerkt tot 
concrete activiteiten en doelstellingen. De beweegnorm is van belang in het basisonderwijs, vooral in de 
preventie van overgewicht op jonge leeftijd. 
De school speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een sportieve leefstijl voor de jeugd. Dat gebeurt 
bovendien in een omgeving waarbij verschil in talent of achtergrond er nog niet toe doet. NOC*NSF en het 
ministerie van OCW trekken in de alliantie 'School en Sport samen sterker' gezamenlijk op. Aanbod van sport- 
en beweegactiviteiten in en rond scholen is daarom belangrijk. We willen scholen stimuleren om hun sport- en 
beweegaanbod zo in te richten dat leerlingen makkelijk de beweegnorm halen. De overheid brengt die 
samenwerking tot uitdrukking in onder andere de combinatiefunctie (zie hoofdstuk 3.4).  
De Vereniging Sport en gemeenten en Cito hebben een plan gemaakt dat de omstandigheden voor het 
bewegingsonderwijs moet verbeteren. Centraal hierin staat een volgsysteem voor de groepen drie tot en met 
acht. Leerlingen en scholen krijgen de mogelijkheid om de ontwikkeling in bewegingsvaardigheid in kaart te 
brengen. In 2008 is een pilot gestart. Leerlingen werden getoetst op bewegingsonderwijs, zwemvaardigheid en 
inspanningsfysiologie. De gegevens van de toets zijn de basis voor een module Sport en Bewegen binnen het 
huidige Leerling- en Onderwijsvolgsysteem. De ontwikkeling van het volgsysteem moet in 2011 klaar zijn. 
 
7.8  Aangepast sporten 
Wij hebben in 2008 met MEE Veluwe een overeenkomst gesloten over de samenwerking voor inwoners met een 
beperking. De prestatievelden 5 en 6 van de Wmo gaan over het meedoen door mensen met een beperking. 
Wij moeten voor deze doelgroep: 

1. de deelname aan het maatschappelijke verkeer bevorderen; 
2. voorzieningen treffen om die deelname mogelijk te maken. 

 
Dat kan bijvoorbeeld door een specifieke inrichting van sportaccommodaties, het beschikbaar stellen van 
aangepaste materialen en door de werving van deskundig sporttechnisch kader te stimuleren. Niet iedere 
gemeente is in staat om een passend aanbod te realiseren voor aangepast sporten. Wij nemen daarom deel 
aan het regionale project 'Gewoon meedoen' van MEE Veluwe.  
Doelen van dit project zijn: 

1. het ontwikkelen van een aanbod van vrijetijdsbestedingen; 
2. het opheffen van belemmeringen.  

 
Het project richt zich op mensen van 18 jaar en ouder met een beperking. In de periode 2004-2005 heeft MEE 
Veluwe de mogelijkheden en wensen voor vrijetijdsbesteding in kaart gebracht. De regiogemeenten zijn aan de 
slag gegaan met het organiseren en ondersteunen van sportactiviteiten voor deze doelgroep. In 2007 is de 
website www.vrijetijdsportaal.nl de lucht in gegaan. Mensen met een beperking kunnen op deze site informatie 
vinden over het sportaanbod in Gelderland. Onze verenigingen kennen geen activiteiten voor mensen met een 
beperking. Dat heeft vooral te maken met de geringe vraag. Wij willen verenigingen ondersteunen die gericht 
activiteiten voor deze doelgroep gaan ontwikkelen. Daarnaast willen wij de informatievoorziening op onze 
website verbeteren. In 2009 komen wij met een notitie over deze doelgroep. 
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7.9  Minima 
We ondersteunen inwoners die tot 110% van het minimumloon verdienen bijvoorbeeld in de contributie van 
een sportvereniging (zie hoofdstuk 3.3). In 2009 trekken we de grens op naar 120%. Dat betekent dat meer 
inwoners (kinderen) een beroep kunnen doen op financiële steun. Het rijk wil kinderen uit armoedegezinnen 
laten 'meedoen'. Doelstelling is om het aantal kinderen dat om financiële redenen niet kan meedoen te 
halveren. Bijvoorbeeld door lid te worden van een sportvereniging. We hebben daarvoor een convenant met het 
ministerie van SZW ondertekend. Daarin staan concrete afspraken over extra ondersteuning van deze kinderen. 
Dit betekent dat we meer middelen hebben om onze inwoners te laten meedoen. We gaan actief de gezinnen 
informeren over de mogelijkheden die wij hebben om hen financieel te ondersteunen. 
 
7.10 Allochtonen 
Landelijk loopt het programma 'Meedoen allochtone jeugd door sport', gecoördineerd door het Nederlands 
Instituut voor Sport & Bewegen. Sport is een middel om de opvoedings- en integratiedoelen gericht op de 
allochtone jeugd te realiseren. Dit gebeurt door ontmoeting tussen allochtone en autochtone jeugd, het 
betrekken van hun ouders daarbij en het inzetten van sportverenigingen en sportscholen. We hebben tot nu toe 
in ons sportbeleid geen specifieke aandacht besteed aan de deelname van allochtonen en inburgeraars aan 
sport- en beweegactiviteiten. In onze nulmeting naar de sportdeelname vragen wij de sportverenigingen om 
inzicht te geven in het aantal allochtone leden. Sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor 
het organiseren van incidentele activiteiten gericht op allochtonen. 
 
7.11 Evenementen 
In Oldebroek vinden ieder jaar veel sportevenementen plaats, variërend van recreatief tot internationaal. Die 
evenementen zetten onze gemeente op de kaart. Wij zijn voornamelijk vergunningverlener en hebben geen 
inbreng in de organisatie. Incidenteel verstrekken wij subsidies. Wij willen een meer stimulerende rol spelen in 
het aanbod van (landelijke) evenementen gericht op de breedtesport. Dat willen wij doen in nauwe 
samenwerking met de sportverenigingen. We richten ons in eerste instantie op de landelijke publieksactie 'Start 
met bewegen' en de 'Nationale Sportweek 2009'. Ook willen we nagaan of we de huidige evenementensubsidies 
kunnen verbreden.  
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Hoofdstuk 8: Tarieven 
 
(uitwerking doel hoofdstuk 5.4) 
 
In onze voorwaardenscheppende taak op het gebied van de sportbeoefening vormen de tarieven een 
onopvallend beleidsinstrument. Tarieven zijn een gegeven en de neiging om daar verandering in te brengen is 
niet groot. Inwoners en sportverenigingen gaan ervan uit dat wij de sportaccommodaties aanbieden tegen 
'vriendelijke' tarieven en niet tegen kostprijs. Voor de meeste binnensportverenigingen is de huur van de 
accommodaties de grootste uitgavenpost. Door de tarieven op een aanvaardbaar niveau te houden, blijven de 
verenigingen in staat om hun activiteiten te organiseren. Tarieven zijn op deze wijze een vorm van indirecte 
subsidiëring. Bovendien ontvangen enkele zaalsportverenigingen een subsidie in de huurlasten. Argument 
hiervoor is dat zij geen eigen inkomsten hebben uit een kantine/clubhuis. De meeste buitensportverenigingen 
beschikken wel over deze inkomsten. 
 
8.1 Huidig tariefsysteem 
Wij stellen ieder jaar de tarieven vast voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties. We kennen tarieven 
voor plaatselijke en niet-plaatselijke (commerciële) gebruikers. De jaarlijkse verhoging is gelijk aan het 
percentage waarmee wij de budgetten in onze begroting verhogen. Voor 2009 zijn de tarieven met 2,75% 
verhoogd.  
 
In de meerjarenbegroting 2009-2012 zijn de volgende huuropbrengsten voor de binnensportaccommodaties 
geraamd: 
 
Begroting 2009 
Accommodatiesoort Raming huuropbrengst 
gymzalen € 73.690 
sporthal de Kamphal € 80.581 
totaal € 154.721 
 
Een overzicht van de gerealiseerde huuropbrengsten 2007-2008 inclusief raming 2009 is als bijlage 5 
toegevoegd. 
 
8.2 Nieuw beleid 
De huidige tarieven zijn te beperkt om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Voor het 
verbreden van onze sportstimuleringsactiviteiten is het nodig om te kunnen beschikken over een flexibele 
tarievenstructuur. We hebben daarvoor enkele uitgangspunten geformuleerd. De nieuwe tarievenstructuur 
moet: 
• duidelijk en eenvoudig zijn; 
• flexibel zijn; 
• mogelijkheden bieden voor het geven van kortingen; 
• een evenemententarief bevatten; 
• administratief makkelijk te verwerken zijn. 
 
Deze uitgangspunten willen wij uitwerken in een tarievennota binnensportaccommodaties. Met de nieuwe 
tarievenstructuur kunnen wij: 

1. beter inspelen op de behoeften van de gebruikers; 
2. een bijdrage leveren aan het verbreden van sportstimuleringsactiviteiten; 
3. de exploitatie van de accommodaties verbeteren. 
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Hoofdstuk 9: Subsidies 

(uitwerking doel hoofdstuk 5.5) 
 
Met het accommodatie- en tarievenbeleid zijn subsidies de belangrijkste instrumenten om lokaal sportbeleid te 
voeren. Het algemene subsidiebeleid voor de sport is neergelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2006 
(ASV) en de beleidsregel Welzijn: sport. De Beleidslijn buitensportaccommodaties is het kader voor subsidiëring 
van de basisvoorzieningen.  
 
9.1 Doelen 
Het instrument sportsubsidies biedt ons de gelegenheid om een actief sportbeleid te voeren. We kunnen 
daarmee een duidelijke koppeling leggen met maatschappelijke doelen die wij willen bereiken. Ook kunnen we 
subsidies inzetten voor het realiseren van een aantal speerpunten van ons sportbeleid. 
 
Die speerpunten zijn: 

• sterke, goed functionerende sportverenigingen en welzijnsorganisaties met aanbod 
bewegingsactiviteiten; 

• investeren in de sportdeelname door specifieke groepen; 
• instandhouden van de basisvoorzieningen; 
• (laten) organiseren van sport- en beweegactiviteiten; 
• zorg voor kwaliteit van het sportaanbod. 

 
Ons huidige subsidiebeleid is te beperkt om deze speerpunten te realiseren. Een actieve inzet van 
sportsubsidies betekent dat we meer en meer willen overgaan tot het verstrekken van incidentele en 
projectsubsidies. Daarmee ontstaan mogelijkheden om accenten en prioriteiten in het sportbeleid te verleggen. 
Ook kunnen we met deze subsidies de effecten beter meten. 
 
9.2 Uitgangspunten 
Voor sportsubsidiëring hebben wij een aantal uitgangspunten geformuleerd.  
Subsidies: 

• zijn een instrument waarmee wij onze beleidsdoelen willen bereiken; 
• zijn stimulerend en slechts aanvullend op de inkomsten van de vereniging;  
• zijn gekoppeld aan de gestelde voorwaarden. 

 
9.3 Prioriteiten 
Onze doelen en uitgangspunten voor sportsubsidiëring hebben we vertaald in een aantal prioriteiten. We richten 
ons vooral op: 

• het versterken van de sportverenigingen door: 
o het bevorderen van de kwaliteit van de sportbeoefening en sportactiviteiten door een 

goed vrijwilligersbeleid;  
o het aanbieden van trainingen deskundigheidsbevordering; 
o het stimuleren van het behoud van de seniorleden; 

• het stimuleren van sportdeelname door jeugdigen tot 18 jaar en senioren vanaf 65 jaar; 
• het bereiken van specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, minderheden en 

mensen die vallen onder de bijzondere bijstand; 
• het stimuleren van activiteiten met een bijzonder en/of eenmalig karakter, zoals evenementen en 

toernooien. 
 
Bij de uitwerking van deze prioriteiten leggen wij (financiële) verbindingen met de nota's voor het 
vrijwilligerswerk (planning 2009), het jeugd- en seniorenbeleid, het gezondheidsbeleid en de Wmo. 
 
9.4 Nieuw beleid 
In 2009 gaan we de ASV en de beleidsregels herzien. We willen onze doelen en uitgangspunten voor de 
subsidiëring van verenigingen en activiteiten vertalen in een nieuw hoofdstuk 'sportsubsidiëring'. Daarbij gaan 
we de huidige subsidieverstrekking opnieuw beoordelen en onze prioriteiten uitwerken in concrete voorstellen. 
We komen ook met voorstellen over het gewenste subsidiebudget met dekkingsvoorstel. Ook gaan we na of we 
de Beleidslijn buitensportaccommodaties kunnen inpassen in de nieuwe ASV. 
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Hoofdstuk 10: Activiteitenplan  
 
In hoofdstuk 5 hebben wij onze visie op ons sportbeleid neergelegd. De hoofdstukken 6 tot en met 9 gaan dieper in op de geformuleerde visie en doelstellingen. In dit 
hoofdstuk vatten wij deze activiteiten samen en geven aan in welke periode deze zijn gepland. 
 
Beleid Activiteit Periode Status Afdeling 

Inventarisatie ledentallen sportverenigingen 2009-2012 gestart Samenleving Algemeen 
Nulmeting sportdeelname Oldebroek 2009 gestart Stagiaire 
Uitwerken Beleidslijn buitensportaccommodaties 2009 gestart Samenleving 
Uitwerken Mfa Oosterwolde en Wezep 2009-2012 gestart Diverse 

Accommodaties 

Onderzoek afstemmen vraag en aanbod binnensportaccommodaties 2009-2012 gestart Diverse 
Speelgelegenheden Aanleg Jongeren Actief Plekken  2009 gestart Omgeving 
 Onderzoek openstellen schoolpleinen 2009-2010 gestart Diverse 

Onderzoek invoering combinatiefunctionaris 2009-2010 voorbereiding Samenleving 
Verbeteren/uitbreiden samenwerking scholen en sportverenigingen  2009-2012 voorbereiding Samenleving 
Deelname Nationale Sportweek 2009-2012 gestart Stagiare 
Deelname Landelijke publieksactie Start met Bewegen 2009 gestart Samenleving 
Overleg met jeugd- en seniorenorganisaties over aanbod breedtesport 2009-2010 voorbereiding Samenleving 

Sportstimulering 

Opstellen en uitvoering activiteitenplan Overgewicht 2009-2012 gestart Samenleving 
Subsidies Herziening en verbreden beleidsregel sport 2009-2010 voorbereiding Samenleving 
Tarieven Ontwikkelen nieuwe tarievenstructuur 2010 voorbereiding Samenleving 

Verbeteren informatievoorziening met, over en voor de sport 2009-2012 voorbereiding Samenleving 
Instellen sportplatform 2009-2012 voorbereiding Samenleving 

Communicatie 

Jaarlijkse organisatie themabijeenkomsten sport 2009-2012 voorbereiding Samenleving 
 
Deze activiteiten werken we uit in concrete jaarplannen met meetbare doelstellingen en voorzien van een financiële paragraaf inclusief dekkingsvoorstel.  
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Geraadpleegde bronnen 
 

• 'Samen slagvaardig', bestuursakkoord 2006-2010 gemeente Oldebroek 
• 'Tijd voor sport, Bewegen, Meedoen, Presteren', sportnota ministerie van VWS 
• 'Samen voor Sport', uitvoeringsprogramma 2006-2010 ministerie van VWS 
• Vernieuwing lokaal sportbeleid, visie- en ontwikkelgids Vereniging Sport en Gemeenten 
• Sportvisie gemeente 's-Hertogenbosch 
• 'Sport op kop', sportnota gemeente Steenwijkerland 
• Algemene Subsidie Verordening 2006 gemeente Oldebroek 
• Beleidsregel Welzijn: Sport, gemeente Oldebroek 
• Beleidslijn Buitensportaccommodaties gemeente Oldebroek 
• 'Kiezen voor een gezond leven op de Noord Veluwe, 2e nota gezondheidsbeleid 2008-2012 gemeente 

Oldebroek 
• 'Een Samenleving', beleidsnotitie Wmo 2008-2011 gemeente Oldebroek 
• Multifunctioneel gebruik accommodaties 2007, visiedocument gemeente Oldebroek 
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Bijlage 1 
 
Overzicht sportverenigingen actief in de gemeente Oldebroek 
 
atletiek Atletiekvereniging De Gemzen  

badminton Badminton '80 Wezep 

  Badmintonclub Bavero '96 

biljarten Biljartvereniging ´t Schimmeltje 

  Biljartvereniging L.H.K. Oosterwolde 

darten Dart Club Oosterwolde 

  Dartvereniging Oldebroek 

denksport Bridgeclub De Heigraaf 
  Dam- en schaakclub DEZ/NGKZ 

gymnastiek/turnen  Chr. gymnastiekvereniging FIT 

  Chr. gymnastiekvereniging OLVO  

 Gymnastiekvereniging SOS 

korfbal Korfbalvereniging Rood Wit 

paardensport De Heuvelruiters 

  Menvereniging Oldebroek e.o. 
  Noord-Veluwe Ruiters 

  Ponyclub Oosterwolde 

schaatsen IJsclub De Flesse 

  IJsclub Excelsior 

  IJsclub Nooit Gedacht 

  IJsclub TOG 

schietsport Schietvereniging Wezep 

  Schietvereniging Willem Tell 

seniorensport Stichting Open Ouderenwerk Oldebroek 

 Stichting Welzijn Ouderen Wezep-Hattemerbroek 

sjoelen Sjoelvereniging Ons Vermaak 

 Sjoelvereniging Wezep e.o. 

  Sjoelvereniging Oosterwolde 
skeeleren Skeelerclub Oldebroek 

tafeltennis Tafeltennisvereniging Bosman Wezep 

tennis Tennisvereniging Oldebroek 

  Wezepse Tennis Club 

voetbal Sportvereniging Noord Veluwe Boys 

  Voetbalvereniging OWIOS 

  Voetbalvereniging STB 
  Voetbalvereniging VSCO 

  Voetbalvereniging WHC 

volleybal Volleybalvereniging Blauw Wit 

  Volleybalvereniging VZK 

wielersport ATB vereniging Oldebroek 
  Toerclub Cyclo’78 Wezep 

  Wielervereniging De IJsselstreek 

zwemmen WZ & PC Noord Veluwe 
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Bijlage 2 
 
Overzicht ledentallen sportverenigingen actief in de gemeente Oldebroek (peildatum 1-1-2009) 
 
Vereniging Leden Jeugd Senioren Allochtonen 
 Actief Gemeente Totaal Oldebroek 65+  
Atletiekvereniging De Gemzen 454 76 67 4 8 0 
Badminton 80 106 96 47 46 3 0 
Bavero '96 40 31 22 20 0 0 
Biljartvereniging 't Schimmeltje geen opgave      
Biljartvereniging LHK 9 9 0 0 3 0 
Dart Club Oosterwolde geen opgave      
Dartvereniging Oldebroek 29 21 0 0 0 2 
Bridgeclub De Heigraaf 60 21 0 0 38 0 
Dam- en schaakclub DEZ/NGKZ geen opgave      
Chr. gymnastiekvereniging FIT 148 120 109 81 0 0 
Chr, gymnastiekvereniging OLVO 216 215 161 160 26 0 
Gymnastiekvereniging SOS 343 329 232 225 9 0 
Hengelsportvereniging O&O 214 142 21 21 5 0 
Hengelsportvereniging OKO 186 132 31 29 27 0 
Politiehondenvereniging De Verdedigers 7 3 0 0 1 0 
Korfbalvereniging Rood Wit 128 128 92 92 2 0 
De Heuvelruiters 125 89 30 23 2 0 
Menvereniging Oldebroek e.o. 85 48 1 1 0 0 
Ponyclub Oosterwolde 29 18 29 18 0 0 
Noord Veluwe Ruiters 54 40 4 4 0 1 
IJsclub De Flesse geen opgave      
IJsclub Excelsior 1164 1124 396 396 20 5 
IJsclub Nooit Gedacht geen opgave      
IJsclub TOG 112 107 57 55 2 0 
Schietvereniging Wezep geen opgave      
Schietvereniging Willem Tell 50 45 0 0 0 0 
Sjoelvereniging Ons Vermaak 22 8 4 3 1 0 
Sjoelvereniging Wezep e.o. geen opgave      
Sjoelvereniging Oosterwolde 28 23 7 7 4 0 
Skeelerclub Oosterwolde 148 107 72 60 6 0 
Tafeltennisvereniging Bosman Wezep geen opgave      
Tennisvereniging Oldebroek geen opgave      
Wezepse Tennis Club 319 293 81 79 26 0 
Sportvereniging Noord Veluwe Boys 91 70 21 17 1 0 
Voetbalvereniging OWIOS 384 355 186 181 0 3 
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Voetbalvereniging STB geen opgave      
Voetbalvereniging VSCO 522 279 195 89 11 0 
Voetbalvereniging WHC 803 755 424 420 0 8 
Volleybalvereniging Blauw Wit 128 111 63 63 0 0 
Volleybalvereniging VZK 203 190 65 65 1 2 
ATB-vereniging Oldebroek 61 44 6 5 0 0 
Toerclub Cyclo '78 Wezep 108 77 1 1 4 0 
Wielervereniging De IJsselstreek 102 9 20 0 0 0 
Zwem- en poloclub Noord Veluwe  171 148 103 89 1 0 
Totaal 6900 5514 2641 2348 358 21 
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Bijlage 3 
 
Overzicht aanwezigheid sportaccommodaties per kern 
 
Soort 't Loo Oldebroek Oosterwolde Noordeinde Wezep Hatt.broek 
gymzaal x x x  x x 
sporthal  x   x  
sportschool  x   x  
voetbal  x x  x x 
korfbal     x  
tennis  x   x  
schaatsen  x x   x 
skeeleren  x     
ruitersport   x  x  
motorsport x      
schietsport   x  x  
hondensport x    x x 
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Bijlage 4 
 
Overzicht subsidiëring sportverenigingen 
 
Vereniging 2007 2008 2009 (raming) 
binnensport    
Gymnastiekvereniging SOS geen aanvraag geen aanvraag 500 
Gymnastiekvereniging OLVO 1134 1370 1134 
Gymnastiekvereniging FIT 500 500 500 
Volleybalvereniging VZK 3813 3580 3813 
Volleybalvereniging Blauw Wit 3407 3752 3407 
Badminton '80 1691 1468 1691 
Bavero '96 854 599 854 
Tafeltennisvereniging Bosman Wezep geen aanvraag geen aanvraag 500 
Damclub NGKZ geen aanvraag geen aanvraag 500 
Schietvereniging Wezep geen aanvraag geen aanvraag 500 
Zwemclub Noord Veluwe geen aanvraag 500 500 
    
buitensport    
Wezepse Tennis Club 500 500 500 
Tennisvereniging Oldebroek geen aanvraag geen aanvraag 500 
Skeelerclub Oldebroek geen aanvraag 500 500 
IJsclub Excelsior geen aanvraag 500 500 
IJsclub Nooit Gedacht geen aanvraag geen aanvraag 500 
IJsclub De Flesse 500 500 500 
IJsclub TOG geen aanvraag geen aanvraag 500 
Schaatstrainingsgroep Excelsior opgeheven  500 
Schaatstrainingsgroep Noord Veluwe opgeheven  500 
Ponyclub Oosterwolde 500 500 500 
Noord Veluwe Ruiters 500 500 500 
Ponyclub Oosterwolde/Noord Veluwe Ruiters 3485 3485 3485 
De Heuvelruiters 500 500 500 
Stichting Vrienden v/d Heuvelruiters 2723 2723 2723 
Hengelsportvereniging O&O geen aanvraag geen aanvraag 500 
Hengelsportvereniging OKO geen aanvraag geen aanvraag 500 
    
sportparken    
OWIOS/Bovenmolen 22760 23058 22760 
WHC/Mulderssingel 36833 37785 36833 
VSCO/De Heughte 18500 18815 18500 
Noord Veluwe Boys 13500 13728 13500 
Rood Wit/De Brink 2769 7108 4900 
    
Totaal 114469 121971 123600 
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Bijlage 5 
 
Overzicht huuropbrengst binnensportaccommodaties gemeente Oldebroek 
 
Accommodatie 2007 2008 2009 (raming) 
gymzaal 't Loo 7826 6831 5420 
gymzaal Oldebroek 16281 14227 12553 
gymzaal Oosterwolde 11786 12853 10066 
gymzaal Wezep-Kerkweg 13485 16411 20159 
gymzaal Wezep-Sneeuwbesstraat 16819 19616 18767 
gymzaal Hattemerbroek 6825 6613 6725 
sporthal de Kamphal 75651 74551 80581 
    
totaal 148673 151102 154271 
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Bijlage 6 
 
Samenvatting reacties concept sportvisie 
 
De volgende organisaties zijn gevraagd een reactie te geven op de inhoud van de sportvisie: 
 

• voetbalvereniging VSCO en volleybalvereniging VZK namens de sportverenigingen; 
• Stichting Welzijn Ouderen en Stichting Open Ouderenwerk Oldebroek namens de 

ouderenorganisaties; 
• MEE-Veluwe namens de gezondheidszorg; 
• Fysiosport De Akker namens de commerciële sportaanbieders; 
• Agnieten College, Goede Herderschool en Regenboog namens het onderwijs. 

 
 
Reacties zijn ontvangen van het Agnieten College, de ouderenorganisaties (gezamenlijk) en fysiosport De 
Akker. De belangrijkste onderdelen uit de reacties zijn hierna samengevat. 
 
Agnieten College (AC) 
Het AC juicht het initiatief voor een nieuwe sportvisie van harte toe. Algemene opmerkingen zijn dat de 
gemeente enkele onderdelen wat concreter zou kunnen maken. Het AC vraagt een actieve, faciliterende rol van 
de gemeente in zaalruimte en subsidie. Inhoudelijk merkt het AC op dat ook het onderwijs een belangrijke 
bijdrage levert aan sportontwikkeling en vaardigheden. De rol van het onderwijs zou wat nadrukkelijker naar 
voren moeten komen in de speerpunten voor sportstimulering. Tot slot laat het AC weten dat zij nog een wens 
heeft voor een eigen sportaccommodatie en pleit voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs op alle 
basisscholen. 
 
Stichting Open Ouderenwerk Oldebroek/Stichting Welzijn Ouderen Wezep-Hattemerbroek 
Beide ouderenorganisaties vinden het positief dat het bewegingsaanbod van de welzijnsorganisaties in de 
sportvisie aan bod komen. Men dringt aan op voortzetten van de activiteiten uit de Breedtesportimpuls.  
 
Fysiosport De Akker 
Deze commerciële aanbieder benadrukt de groei van de sportscholen en fitnesscentra. Oldebroek haalt nog niet 
de landelijke cijfers (13%), maar dat de populariteit stijgt is duidelijk. De gemeente zou zich vooral moeten 
richten op de groep niet-actieve 65-plussers. Door die groep in beweging te krijgen is gezondheidswinst te 
behalen. Verder vraagt De Akker om de minima ook tegemoet te komen in de kosten van lidmaatschap van een 
sportschool.   
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	SPORTVISIE OLDEBROEK
	 Toekomstbeeld sport in Oldebroek in 2012
	September 2012, zomaar een dag bij een sportcomplex ergens in de gemeente Oldebroek. Om 8.30 uur komen de kinderen van groepen vier en vijf in een lange rij aangelopen. De begeleider van de kinderen heeft moeite om de uitgelaten kinderen een beetje in toom te houden. Vandaag krijgen de kinderen hun eerste gymnastiekles op het kunstgrasveld. De combinatiefunctionaris heeft in samenwerking met de jeugdtrainer van de plaatselijke voetbalvereniging een voetbalcursus van tien lessen georganiseerd. De komende weken gaan zij iedere donderdagochtend voetballen. 
	Op het complex is het al een gezellige drukte. Groepjes senioren komen op de fiets, met sporttassen achterop, het complex opgereden en stallen hun fietsen aan de zijkant van het nieuwe bijzondere gebouw. Op het terras in de ochtendzon verzamelen zij zich voor de koffie. Om half negen start het laatste jeu de boulestoernooi van dit jaar. Op de parkeerplaats is het een komen en gaan van ouders die hun kinderen afleveren bij de peuterspeelzaal. Enkele ouders blijven langer hangen voor een uurtje tennis. Weer andere ouders stoppen voor een cappuccino op het terras vooraf aan hun groepsles spinning in het sfeervolle fitnesscentrum binnen. In de seniorenbeweegtuin zet de instructeur een parcours uit voor een fittest voor 65-plussers. Een groepje iets jongere senioren gaat skeeleren. Dit seizoen hebben al tien groepen de lessen gevolgd. Regelmatig vertrekken nu groepjes vanaf het complex voor tochtjes door de omgeving. De skateroutes die in samenwerking met de skeelerclub zijn uitgezet, zijn populair. 
	De fietsenstalling raakt overvol als groepen jongeren van de nabij gelegen middelbare school aan komen rijden. Zij kennen de weg en verdwijnen met hun sporttassen om de schouder snel naar binnen. Zij zijn vanaf de start van het nieuwe schooljaar wekelijks op de beachsportvelden te vinden voor een cursus beachvolleybal. De gymnastiekleraar had vooraf niet gedacht dat deze jongeren zo enthousiast zouden zijn over deze activiteit. Misschien komt het wel omdat zij zich hebben ingeschreven voor het Nederlands Kampioenschap voor middelbare scholen op het strand van Scheveningen. Aan het einde van de ochtend zijn de skatevoorzieningen zowel buiten als binnen al weer redelijk gevuld met skaters. Rond deze tijd zijn het vooral de ouderejaars van de middelbare school. In de loop van de middag groeit het aantal jongeren dat gebruik maakt van de vrij toegankelijke streetsportvoorzieningen. Ze voetballen 4 tegen 4 in de pannakooi op de Jongeren Actief Plek. Een groepje jongeren in de leeftijd tot 25 jaar speelt hier bijna dagelijks basketbal. Gedurende de afgelopen vakantieweken was er iedere woensdagmiddag een toernooitje waarin teams uit andere kernen van de gemeente tegen elkaar spelen. 
	Vanaf een uur of vier tot 's avonds tien uur is het spitsuur op het complex. Binnen en buiten, overal activiteiten van de sportverenigingen, de groepslessen in het fitnesscentrum, bestuurs- en commissievergaderingen in de multifunctionele vergaderruimten. Iedereen vindt prima zijn weg op het complex! 
	uit: sportvisie Den Bosch 'De sportieve kracht van de stad' februari 2008
	Dit toekomstbeeld lijkt voor Oldebroek een sprookje, maar het zou zomaar praktijk kunnen worden. Het is in ieder geval wel zaak om goed na te denken over de sportaccommodaties, de sport- en beweegactiviteiten en het combineren van functies. Enkele onderwerpen zijn al actueel. In deze sportvisie hebben we geprobeerd om de onderlinge samenhang te beschrijven. We nodigen u uit om verder te lezen.
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	Het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd krijgt volop de aandacht in het onderwijs- en gezondheidsbeleid. Het is belangrijk dat kinderen gezond eten, op school aan sport kunnen doen en na schooltijd buiten spelen of naar een sportclub gaan. Wij willen de scholen en sportverenigingen stimuleren tot samenwerking en de jongeren kennis te laten maken met de verenigingen. Ook willen we de sportverenigingen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten gericht op jongeren tot 18 jaar, zoals schoolkampioenschappen. Wij zoeken daarin ook samenwerking met het Sociaal Cultureel Werk en de Stichting Algemeen Jeugd- en Jongerenwerk. Voor bijzondere projecten gericht op jongeren (en andere speerpunten) onderzoeken we de mogelijkheden voor samenwerking met de Gelderse Sport Federatie. De combinatiefunctie (zie hoofdstuk 3.4.4) kan een oplossing bieden om jongeren ook na schooltijd sport- en beweegactiviteiten aan te bieden, al dan niet bij een sportvereniging. In de openbare ruimte is speelruimte schaars. Daarom zoeken we naar mogelijkheden voor meer speelruimte. Dat doen we al in onze bestemmingsplannen met de 3%-norm.  We willen nagaan of de schoolpleinen na schooltijd open kunnen voor kinderen om te spelen. De eerste aanzet daarvoor hebben we gegeven in onze beleidsnotitie 'Schoolpleinen openbaar', die we in februari 2009 hebben vastgesteld. In het project Verbeteren Leefomgeving is geld gereserveerd voor het aanleggen van speelgelegenheid voor jongeren van 12 tot 16 jaar: de Jongeren Actief Plek (JAP). De skatebaan in Wezep is zo'n JAP. In 2009 krijgt Wezep nog twee JAP's, maar ook de kernen 't Loo, Oldebroek en Oosterwolde komen aan de beurt. De JAP op sportpark De Heughte in Oosterwolde is onderdeel van het Mfa-rapport voor die kern.

	7.9  Minima
	We ondersteunen inwoners die tot 110% van het minimumloon verdienen bijvoorbeeld in de contributie van een sportvereniging (zie hoofdstuk 3.3). In 2009 trekken we de grens op naar 120%. Dat betekent dat meer inwoners (kinderen) een beroep kunnen doen op financiële steun. Het rijk wil kinderen uit armoedegezinnen laten 'meedoen'. Doelstelling is om het aantal kinderen dat om financiële redenen niet kan meedoen te halveren. Bijvoorbeeld door lid te worden van een sportvereniging. We hebben daarvoor een convenant met het ministerie van SZW ondertekend. Daarin staan concrete afspraken over extra ondersteuning van deze kinderen. Dit betekent dat we meer middelen hebben om onze inwoners te laten meedoen. We gaan actief de gezinnen informeren over de mogelijkheden die wij hebben om hen financieel te ondersteunen.
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