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Inleiding 
De afgelopen jaren heeft de sport- en beweegnota “Beuningen beweegt” effect gehad op 

sportvoorzieningen en verbindingen die gelegd zijn tussen sportaanbieders en andere (niet sport) 

gerelateerde aanbieders. Er is veel geïnvesteerd in binnen- en buitensportvoorzieningen en er zijn 

buurtsportcoaches aangesteld. 

In tegenstelling tot de WMO kent sportbeleid geen wettelijk kader. Toch zet de rijksoverheid de komende 

jaren stevig in op het stimuleren van sport en bewegen in de buurt. Dit wil men onder andere bereiken door 

een “echte” breedtesportcultuur te ontwikkelen door bijvoorbeeld de inzet van de buurtsportcoaches.  

De gemeente is aan zet voor het lokaal stimuleren en faciliteren van sport en bewegen in de buurt. Het 

belang van bewegen wordt ook onderschreven door het lokaal gezondheidsbeleid. Het inzetten van sport als 

middel heeft de afgelopen jaren geleid tot een verhoogde belangstelling voor sport vanuit de politiek en het 

bestuur. Het faciliteren en investeren in sport en bewegen is noodzakelijk om in de volle breedte te kunnen 

profiteren van de inzet van sport als middel.  

De periode waar we nu voor staan is een periode van 

verandering. Onze bevolkingssamenstelling is aan 

het veranderen: Beuningen ontgroent en vergrijst! 

Als gemeente hebben we de afgelopen jaren fors 

bezuinigd. Budgetten en ambities zijn onder druk 

komen te staan. ‘Meer doen met minder geld’ 

waarbij het nog belangrijker wordt om uit te gaan 

van de eigen kracht van de sporter (c.q. 

samenleving) en de mate waarin er wordt 

samengewerkt is het uitgangspunt. De open 

vereniging speelt hierin een belangrijke rol.  
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De totstandkoming van deze nota 
Deze tweede sport- en beweegnota vormt de basis van ons sportbeleid en geeft de ambities en kaders aan 

van het gemeentebestuur en de sportverenigingen. In de aanloop naar deze nota zijn twee Sportcafé-

bijeenkomsten georganiseerd die goed zijn bezocht. Alle sportverenigingen die een subsidierelatie hebben 

met de gemeente Beuningen zijn hiervoor uitgenodigd. Beide bijeenkomsten werden geleid door de 

Gelderse Sport Federatie, die in een onafhankelijke rol input heeft gegenereerd. Binnen de gemeentelijke 

organisatie zelf heeft overleg plaatsgevonden met het beleidsteam die het WMO beleidsterrein vormgeeft.  
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Terugblik “Beuningen beweegt” 
De eerste sport- en beweegnota ‘Beuningen beweegt’ is vijf jaar geleden vastgesteld. De doelstelling van 

deze nota is: 

 

Er kan worden vastgesteld dat wij hierin redelijk zijn geslaagd. Sport en bewegen heeft meer aandacht 

gekregen, de vertaling hiervan was niet alleen zichtbaar in nieuwe, verbeterde accommodaties, maar ook in 

de toename van sportstimuleringsactiviteiten. In deze nota wordt specifiek ingezet op sportstimulering, 

kennisvergroting en accommodaties.  

Sportstimulering 
Met betrekking tot sportstimulering zijn mooie resultaten behaald. Wij hebben 

het veld diverse sportstimuleringsactiviteiten aangeboden. De inzet van de 

buursportcoaches in Beuningen bij o.a. sportverenigingen en het onderwijs zijn 

positief ontvangen. Speciaal voor de jongeren is het project ‘Sjors Sportief’ 

geïntroduceerd om jongeren te enthousiasmeren om nog meer te gaan 

bewegen bij sport- en beweegaanbieders. Het Sjors project is een groot succes. 

Door de introductie van de buurtsportcoaches worden alle lagen van de 

samenleving bereikt. Waar nog wel winst valt te behalen is de participatie van 

volwassen en ouderen aan het sport- en beweegaanbod.  

Al jaren wordt in Beuningen door de Harten 4 groep en een enthousiaste groep ouders/vrijwilligers de 

gemeentelijke sportdag en de scholensportdag georganiseerd. Een dankbaar programma om 

basisschoolleerlingen met uiteenlopende sporten te laten kennismaken. 

‘Het stimuleren, onderhouden en verbeteren van een gevarieerd sportaanbod in Beuningen waarin zowel 

sport als doel en als middel ingezet kan worden om maatschappelijke doelen te realiseren voor alle 

inwoners van Beuningen, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, achtergrond en afkomst.’ 
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De sportverenigingen hebben een geweldige prestatie geleverd als het gaat om verantwoord aanbieden van 

de vele sportactiviteiten in onze gemeente. Toch zijn er wel zorgen bij diverse clubs. De zorg zit hem in de 

beschikbaarheid van het technisch kader en de grote financiële druk op de vereniging die ze niet volledig 

kunnen doorbelasten aan haar leden.  

Kennisvergroting  
Er kan worden vastgesteld dat wij hier niet helemaal in zijn geslaagd. Sport- en beweegaanbieders hebben 

geen gebruikgemaakt van de beschikbare subsidiemogelijkheden voor kennisvergroting. In de Sportcafé- 

bijeenkomsten is duidelijk geworden dat verenigingen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Uit de 

discussie werd duidelijk dat er veel ‘bestuurlijk-verloop’ is bij sportverenigingen waardoor kennis verloren is 

gegaan. Het verzoek is om jaarlijks de sportverenigingen te (blijven) informeren over (subsidie) 

mogelijkheden bij de gemeente Beuningen.  

Wel is de behoefte uitgesproken om aandacht te blijven houden voor kennisvergroting en kennisoverdracht. 

In deze nota wordt hier nader op ingegaan. 

Accommodaties 
In de afgelopen beleidsperiode is hierin een flinke slag gemaakt. Dit geldt met name voor de 

binnensportaccommodaties zoals sporthal ‘de Tinnegieter’, de sportzaal van ‘de Kloosterhof’ en zwembad 

‘De Plons’.  

In de openbare ruimte zijn bewegwijzerde hardlooproutes 

aangelegd in de kern Beuningen en in Ewijk/Winssen. De routes 

worden veelvuldig gebruikt door de ongeorganiseerde, maar ook 

de georganiseerde sporter (hardloopvereniging). 

Naast de korfbalaccommodatie aan de Schoenaker is een openbaar 

fitnessveld aangelegd, het gebruik ervan is onvoldoende in beeld 
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gebracht. De verwachting is dat het gebruik hiervan de komende jaren zal toenemen door diverse ideeën om 

het sportaanbod aldaar te vergroten.  

Met de verplaatsing van het Hutgraaf kunstgrasveld naar Roda ’28 Winssen beschikken nu drie 

voetbalverenigingen over kunstgras. De Weurtse voetbalvereniging WVW heeft geen beschikking over 

kunstgras. 

Samengevat kan vastgesteld worden dat het gevoerde beleid grotendeels heeft geleid tot tevredenheid. 

Toch zijn er zaken die minder goed uit de verf zijn gekomen. De verenigingen ervaren ‘druk’ op hun 

exploitatie. Dit wordt dit veroorzaakt door de effecten van de economische crisis en de veranderde 

bevolkingssamenstelling van onze gemeente. Het aantal jeugdleden is de afgelopen jaren afgenomen, dit 

heeft een direct effect op de jeugdledensubsidie.  

In deze nota zal het gevoerde beleid min of meer gehandhaafd blijven. Er vindt een accentverschuiving 

plaats: verenigingen worden ondersteund in hun rol om (meer) maatschappelijk een rol van betekenis te 

(gaan) spelen.  
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Doelen en ambities 
De belangrijkste functie van sport is gelegen in het plezier dat mensen er aan beleven. Daarnaast levert sport 

een belangrijke bijdrage aan de doelen van ons WMO beleid. Sport draagt bij aan de maatschappelijke 

verbondenheid en betrokkenheid van inwoners. De focus ligt hierbij op de georganiseerde sport. 

Sportverenigingen hebben hierin een belangrijke rol door het stimuleren van vrijwilligerswerk, het 

versterken van verenigingen door onderlinge samenwerkingen en zich in te zetten/open te stellen voor de 

samenleving. Open verenigingen zijn belangrijk om het sportklimaat veilig en kwalitatief aantrekkelijk te 

houden. We faciliteren onze burgers door het beschikbaar stellen van sportaccommodaties tegen 

gesubsidieerde tarieven en zetten actief in op het bevorderen van de sportdeelname van met name de 

burgers die nog niet of onvoldoende sporten c.q. bewegen. We doen dit met een bepaald doel: 

 

Sport en bewegen is niet alleen een activiteit om mensen bij elkaar te krijgen, maar draagt ook bij aan de 

leefbaarheid in onze gemeente. 

Waar willen we naartoe met het sportbeleid? 
De ambities uit de nota “Beuningen beweegt” behouden hun aandacht in deze nieuwe nota, de ontwikkeling 

van een open sportvereniging staat in deze nota centraal. De open vereniging kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan de veranderde maatschappij.  

Door de grote betrokkenheid en bevlogenheid van mensen is de sportvereniging een mooi voorbeeld van 

sociale verbintenis in onze samenleving. Sportverenigingen hebben drie bijzondere kenmerken:  

 

‘Bevorderen van mogelijkheden om zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente op een 

verantwoordelijke wijze te laten sporten en te bewegen, vanuit eigen interesse en omstandigheden 

waarbij een leven lang sporten het uitgangspunt is.’ 
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 met elkaar sporten; 

 met elkaar organiseren; 

 met elkaar ‘zijn’.  

Naast sportactiviteiten met hun vormende element door spelregels (normen en waarden) wordt ontmoeting 

via gezellige nevenactiviteiten aangeboden. Dit geschiedt door de inzet van vele vrijwilligers. De kracht van 

de vitale sportvereniging ligt in het activeren van partners in het maatschappelijk veld waarbij sport als 

middel centraal staat voor het realiseren van brede maatschappelijke doelen zoals deze zijn geformuleerd in 

ons WMO beleid. Samenwerking tussen sportverenigingen en niet-sport specifieke partijen (bijv. 

welzijnswerk, kinderopvang, bso en fysiotherapie) is onmisbaar voor de stimulering van sportdeelname, 

maar ook voor het voorbestaan van onze Beuningse verenigingen. 

De sportvereniging is een belangrijke 

sportpartner, mits zij vitaal is. De vitale of 

open sportvereniging is niet alleen intern 

maar ook extern gericht. Naast de core-

business organiseert zij activiteiten voor niet-

leden, samen met andere partijen uit onze 

gemeente. De activiteiten kunnen gericht zijn 

op een tak van sport, maar het kan ook gaan 

om het aanbieden of huisvesten van 

andersoortige activiteiten. Op deze manier is 

de vereniging niet alleen een plek om te 

sporten, maar ook een ontmoetingsplek. 

De meerwaarde van een vitale sportvereniging voor de samenleving is dat een bijdrage wordt geleverd op 

het gebied van gezondheid, participatie, tegengaan van vereenzaming, arbeidsmarkt (re-integratie) en 

leefbaarheid. Bijkomende voordelen zijn dat sportverenigingen door hun laagdrempeligheid een groot 

bereik hebben en dat er door de inzet van vrijwilligers (eventueel ondersteuning door een gekwalificeerde 

professional) minder beroep hoeft te worden gedaan op professionele zorg en welzijn.  
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De ontwikkeling naar een open sportvereniging gaat primair uit van de kracht van de vereniging en is dus 

daarmee ook de keuze van de sportverenigingen zelf, dus geen opdracht van de gemeente. De vorm waarin 

de sportvereniging dit doet, is maatwerk en varieert van beperkt tot zeer uitgebreid. 

De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en laat de vitaliteit van de vereniging zelf de ‘maat’ bepalen. 

Het gaat dan om adviseren, verbinden van partijen, op verzoek op onderdelen regievoeren, in beperkte 

mate subsidiëren en initiatieven ontwikkelen.  
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De maatschappelijke effecten van sport 
De maatschappelijke functie maakt sport geschikt voor het realiseren van belangrijke doelen. De functie van 

sport is in de loop der tijd veranderd. Voorheen werd sport gezien als doel – het actief bewegen op zich – nu 

is sport steeds meer een middel geworden om andere maatschappelijke doelen te bereiken.  

Plezier en ontspanning 
Voor de meeste sportbeoefenaars is sport een vrijetijdsbesteding waarbij plezier en ontspanning voorop 

staan. Vanwege het aantrekkelijke karakter van sport is sport een ideaal middel om in te zetten om andere 

maatschappelijke doelen te bereiken. 

Gezondheid 
Iedereen weet dat de gezondheid van mensen beïnvloed wordt door leefstijlen zoals roken, alcoholgebruik 

en eetgedrag. Lichamelijke inactiviteit is eveneens een gezondheidsrisico. Tussen gezondheid enerzijds en 

matig intensief bewegen anderzijds bestaat een duidelijk verband. Na roken is lichamelijke inactiviteit de 

grootste risicofactor op het ontstaan van ziekten. Andersom kan gesteld worden dat voldoende en 

verantwoord bewegen leidt tot een aanmerkelijke lichamelijke en psychosociale gezondheidswinst.  

Meedoen 
Sport is een ontmoetingsplaats. Door de grote 

verscheidenheid van sport en sterke persoonlijke 

betrokkenheid bij sport, biedt sport uitgelezen kansen om 

mee te doen in de samenleving. Deelname aan sport is een 

natuurlijke/ongedwongen manier om andere mensen te 

ontmoeten. Voor een grote groep mensen biedt sport 

structuur in het leven, net als werk. Daarnaast is sport, met 

name de sportvereniging, een van de grootste bronnen van 

vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet.  
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Voor sommige groepen in onze samenleving is het meedoen van nog groter belang dan voor andere groepen 

omdat het door hun gevorderde leeftijd, chronische ziekte of handicap niet vanzelfsprekend is dat zij kunnen 

deelnemen aan de maatschappij en sport in het bijzonder. Deze mensen kunnen in een sociaal isolement 

terecht komen. Niet altijd is het aanbod vanuit de sport- en beweegaanbieders geschikt voor deze groep 

mensen. Voor een aantal van hen zijn verenigingen of sportgroepen opgericht waar het aanbod aan de 

mogelijkheden voor de sporter is aangepast. Bij reguliere verenigingen waar mensen met een beperking 

sporten zijn vrijwilligers met specifieke kennis van de doelgroep nodig.  

Integratie  
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de meest kwetsbare groepen in de samenleving het minst bewegen. 

Het gaat dan om ouderen, jongeren, mensen met een beperking, allochtonen en vluchtelingen. Juist voor 

deze mensen is de toegevoegde waarde van sport en bewegen groot vanwege de integratiemogelijkheden 

die sport- en beweegactiviteiten bieden. Sport zorgt voor begrip voor elkaar, elkaars mogelijkheden en 

gewoonten. Sport kan een bindend middel zijn voor het scheppen van eenheid binnen een cultuur.  

Normen en waarden 
Sport laat mensen op elkaar reageren en van elkaar leren. Sport kan de mogelijkheden aan mensen bieden 

om hun waarden en sociale relaties binnen de maatschappij te begrijpen. Al sportend leert men normen, 

waarden en sociale vaardigheden die in een andere context van groot nut kunnen zijn. Door sport en 

bewegen worden talenten ontwikkeld zoals sociale omgang, leiderschap, organisatievermogen en 

verantwoordelijkheidsgevoel.  

Saamhorigheid 
Saamhorigheid biedt mogelijkheden voor identificatie met de eigen gemeente, streek of land. Sport draagt 

bij aan cohesie, continuïteit en dynamiek van de samenleving als geheel.  

Leefbaarheid 
Sport draagt bij aan de leefbaarheid in de gemeente of dorpskern; mensen voelen zich in hun eigen 

omgeving thuis. Leefbaarheid wordt bepaald door factoren als prettig wonen, onderwijs, zorgvoorzieningen, 

veiligheid, wegen- en groenonderhoud, vrijetijdsbesteding etc. Voldoende en goede sportvoorzieningen en 
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een klimaat waarin sportverenigingen vanwege hun belangrijke functie in de maatschappij tot bloei kunnen 

komen zijn enkele manieren om de leefbaarheid te vergroten of in stand te houden. 

Economie 
Lichamelijke activiteit levert ook economische voordelen op: lager ziekteverzuim, sneller herstel en een 

beter algemeen welbevinden. Met voldoende verantwoord bewegen kunnen grote bedragen aan medische 

kosten bespaard worden. Sporters die gedreven en fanatiek zijn ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om 

ook succesvol te kunnen zijn in het (bedrijfs)leven. Sport en bewegen kan ook leiden tot blessures. 

Verantwoord bewegen en opbouwen van sportintensiteit kan een preventieve werking hebben op blessures. 

Niet geheel onbelangrijk zijn de commerciële mogelijkheden die sport biedt, zoals merchandising en 

reclames.  
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Sport in Beuningen 
Beuningen is een sportieve gemeente. 57% van de Beuningse bevolking van 19 jaar en ouder sport wekelijks. 

Dit percentage ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. In Nederland doet gemiddeld 53% van de 

bevolking van 19 jaar en ouder minstens één keer in de week aan sport.1 Sportbeoefening, al dan niet bij een 

vereniging, fietsen naar school en gym op school, geven bij elkaar een beeld van de hoeveelheid uren die 

jongeren per week bewegen. Landelijk is het beeld dat ruim een kwart van de jongeren minder dan 7 uur per 

week beweegt en dat is te weinig. Fietsen naar school levert de grootste bijdrage aan het beweegpatroon; 

vandaar dat jongeren uit gemeenten die verder van school af liggen, relatief meer bewegen. Driekwart van 

de jongeren is lid van een sportvereniging. 83% van de jongeren in Beuningen beweegt minimaal 7 uur per 

week.2 

Dagelijks zijn veel inwoners actief te vinden op sportvelden, het zwembad, de sporthallen en indoor-

sportruimten zoals fitnesscentra. De openbare ruimte leent zich prima om te sporten. Onze gemeente kent 

een uitgebreid aanbod van fiets-, wandel- en struinroutes. Ook voor andere vormen van vrijetijdsbesteding 

zoals hardlopen en nordic walking zijn routes uitgezet.  

Sportaanbod in Beuningen 
Badminton Nordic walking Vechtsport 

Basketbal Paardensport Voetbal 

Biljart Schaatsen Volleybal 

Bridge Schaken Wandelsport 

Hardloopvereniging Schietsport Watersport 

Hockey Skeeleren Wielersport 

Judo Tafeltennis Yoga 

Korfbal Tennis Zwemmen 

 

                                                           
1
 Bron: Factsheet Bewegen en Sporten Gelderland Zuid 2015. 

2
 Bron: Emovo Gelderland Zuid 2011-2012  
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Demografische gegevens  
De gemeente Beuningen kende op 1 januari 2016 25.294 inwoners. In de onderstaande tabel staat de 

verdeling over de verschillende kernen weergegeven. 

Totaal aantal inwoners 25.294 

Beuningen  17.134 

Ewijk 3.736 

Weurt 2.467 

Winssen 1.957 

 

De bevolkingssamenstelling van Beuningen is de afgelopen 

jaren sterk veranderd en blijft de komende jaren aan 

verandering onderhevig. Het totaal aantal inwoners in onze 

gemeente zal de komende jaren stabiel blijven. De vergrijzing 

zal zichtbaar toenemen met als gevolg een groeiende 

zorgvraag. Basisscholen krijgen te maken met een afnemend 

aantal leerlingen als gevolg van ontgroening. De komende 

jaren zal het aantal 0-19 jarigen afnemen en zal een beduidend 

groter deel van de werkende bevolking ouder zijn dan 50 jaar. 

Ook zal het aantal 65+ flink toenemen. Kortom, het aandeel 

jongeren neemt af, het aantal ouderen neemt toe3. 

De veranderde samenstelling heeft direct effect op de Beuningse sportverenigingen. Veel verenigingen 

hebben relatief meer jeugd- dan volwassenleden. Rond 2020 is het aandeel 65+ in onze samenleving groter 

dan het aandeel jongeren. Veel sportverenigingen hebben veel leden in de leeftijdscategorieën die krimpen 

en minder leden in de leeftijdscategorieën die groeien. Deze veranderde bevolkingssamenstelling kan gezien 

worden als bedreiging maar ook als kans: het creëren van een sportaanbod voor senioren/65+ kan in een 

grote behoefte voorzien en verenigingen een nieuwe impuls geven.  

                                                           
3
 Bevolkingsprognose Gemeente Beuningen 2015 t/m/ 2035, Pronexus 2015. 
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Hoofdpijlers sportbeleid  
In deze nota staan de volgende drie pijlers centraal: 

1. Het stimuleren en ondersteunen van open clubs;  

2. Herziening van het subsidiebeleid met betrekking tot waarderingssubsidies; 

3. Accommodatiebeleid. 

Pijler 1. Open clubs  
Een open club (of een vitale vereniging) is niets anders dan een 

actieve maatschappelijke sportaanbieder. Sportverenigingen 

betekenen veel in het leven van Nederlanders. Maar liefst 4,8 

miljoen mensen zijn lid van een vereniging. Daarmee bewijzen 

deze clubs hun maatschappelijke waarde. Elke vereniging heeft 

al een maatschappelijke waarde, gewoon door er te zijn voor 

haar leden. Een open club is een sportvereniging die het inzicht 

en het vermogen heeft om verbindingen te leggen met 

mensen, andere verengingen of mensen van buiten de club. 

Het gaat vooral om de open houding naar buiten toe en de 

activiteiten die daaruit voortkomen. Een open club kenmerkt zich door een open houding van de kartrekkers 

en betrokkenen bij de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden, andere 

regelmatige bezoekers van de club en niet sporters uitnodigt om te komen sporten en om bij de vereniging 

betrokken te raken en te blijven.  

Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt 

vraag- en kerngericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in. De club gaat, in 

samenwerking met andere clubs, gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar 

hoofdactiviteiten versterken. Ook voert de club actief en continu beleid op de ontwikkeling, kwaliteit en 

opleiding van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader. Er wordt gestreefd naar een bredere 
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bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of, -groei, meer “reuring” 

op de club en continuïteit van het bestaansrecht. 

Een open club sportvereniging kan een aantrekkelijke partner voor de zorg-, welzijn-, arbeidsintegratie- en 

onderwijssector zijn in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het opvangen van jongeren die 

dreigen af te glijden, het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding voor verstandelijk beperkte mensen, het 

bieden van leerwerkplekken voor langdurig werklozen zijn enkele voorbeelden waar een sportaanbieder een 

rol van betekenis kan spelen.  

Deze kansen liggen er ook in Beuningen; organisaties en clubs in onze gemeente kunnen elkaars krachten 

bundelen om tot een mooi sport- en beweegaanbod te komen. De veranderde bevolkingssamenstelling 

heeft direct effect op onze sportverenigingen en moeten hierop anticiperen om bestaansrecht te houden. 

Een vereniging die niet alleen naar binnen kijkt, maar ook naar buiten is gericht, heeft de toekomst. 

In Beuningen zijn er grote verschillen in omvang en vitaliteit van sportverenigingen. Het nieuwe 

gemeentelijke subsidiebeleid is er meer en meer op gericht om een rol van betekenis te gaan spelen in de 

Beuningse samenleving. Van alle Beuningse sportverenigingen die op een of andere manier financieel 

ondersteund worden, wordt verwacht dat zij zich gaan inzetten om een open vitaler vereniging te worden en 

te blijven. 

Waar moet een open vereniging aan voldoen? 
Organisatie: 

 Een open vereniging heeft zowel bestuurlijk als sporttechnisch voldoende onbetaald en/of betaald 

kader en voert een actief kaderbeleid; 

 De vereniging hanteert een gedragscode en respecteert normen en waarden van de samenleving; 

 De vereniging heeft een beleidsplan waarin de toekomstvisie van de vereniging is weergegeven 

(visie, missie, profiel, doelstellingen en acties). 
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Leden: 

 Het werft en behoudt leden door sociale nevenactiviteiten; 

 Werft en behoudt jeugdleden door jeugd- en ouderparticipatie; 

 Het hebben van een jeugdafdeling binnen de vereniging is een meerwaarde, maar geen absolute 

must. 

Financiën: 

 De vitale vereniging heeft een sluitende begroting en voert goed financieel beleid; 

 De vereniging is in staat betalingsverplichtingen op tijd na te komen en is niet volledig afhankelijk 

van sponsorinkomsten en subsidies. 

Aanbod: 

 Een open vereniging heeft een diversiteit in sportaanbod (bijvoorbeeld een recreantencompetitie 

binnen een tak van sport of speciaal gericht op een doelgroep) en speelt in op de behoeften/wensen 

van leden of uit de samenleving. 

 De vereniging schept voorwaarden om alle burgers gezond en evenwichtig te laten sporten, ook voor 

bijvoorbeeld burgers met een beperking, aandoening of minder draagkrachtigen. 

Accommodatie: 

 De vereniging streeft ernaar om de accommodatie optimaal te bezetten binnen de bestaande 

mogelijkheden; 

 Indien de vereniging de beschikking heeft over een eigen accommodatie reserveert men voor 

onderhoud en maakt men gebruik van een meerjarenonderhoudsplan. 

Maatschappelijke betrokkenheid: 

 Een open vereniging wil graag een bijdrage leveren aan bredere maatschappelijke thema’s; 

 De vereniging neemt deel aan (buurtsportcoach) activiteiten in onze gemeente. 
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Niet elke vereniging is in staat om kwetsbare doelgroepen op te vangen en sport in te zetten als sociale 

interventie. Dit hoeft ook niet. Van belang is dat sportverenigingen die daar behoefte aan hebben de juiste 

ondersteuning kunnen krijgen. Niet alle verenigingen zullen momenteel voldoen aan de voorwaarden die we 

stellen aan een open vereniging. Om dit te verbeteren kan de gemeente middelen inzetten om de vitaliteit 

van de vereniging te verbeteren. Wat specifiek nodig is, is maatwerk. Dit wordt in overleg, bijvoorbeeld via 

een quickscan, in beeld gebracht. De vereniging wordt zelf verantwoordelijk geacht om dit traject in te gaan. 

Wij leggen het de vereniging niet op, maar ondersteunen verenigingen met maatwerk.  

Verenigingen die geen moeite willen doen om zich te 

ontwikkelen tot een open vereniging, worden in de toekomst 

niet meer financieel ondersteund door directe of indirecte 

subsidies (bijvoorbeeld vervanging van voetbal- of 

tennisvelden). We sturen aan op fusietrajecten als de 

vitaliteit niet kan worden gewaarborgd via een zorgvuldig 

traject op maatwerk.  

Samenwerkingstrajecten tussen verenigingen om uiteindelijk 

een sterke vereniging te worden juichen we toe. Wij gaan 

verenigingen die zich richten op intensieve samenwerking 

met andere sportverenigingen professioneel ondersteunen. Nieuwe verenigingen worden dan ook 

gestimuleerd zich aan te sluiten bij bestaande verenigingen.  
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Beleidsvoornemens voor een open vereniging 
1. Inzet buurtsportcoaches en externe ondersteuningsorganisaties 

Om deze doelstelling meer kracht bij te zetten worden onze buurtsportcoaches ingezet. In Beuningen zijn 

verschillende verenigingen c.q. partijen actief met de buurtsportcoachregeling. De buurtsportcoach is actief 

binnen zijn of haar eigen organisatie en actief in de samenleving. Een gedeelte van de uren die beschikbaar 

zijn voor de samenleving worden vanaf 2017 ingezet om verenigingen te ondersteunen in het ontwikkelen 

van een open vereniging. Voor elke dorpskern wordt een buurtsportcoach aangewezen. De buurtsportcoach 

wordt eventueel ondersteund door een ondersteuningsorganisatie zoals de Gelderse Sport Federatie. 

Actie: De buurtsportcoaches inzetten per kern. Het programma van de buurtsportcoaches dient hierop 

aangepast te worden. De coaches worden ondersteund vanuit de Gelderse Sport Federatie bijv. door 

een verenigingsmanager. 

2. Stimuleringsprogramma’s 

Ook in het onderwijs zijn buurtsportcoaches actief. De aansluiting tussen vereniging en onderwijsinstelling is 

hierdoor snel gerealiseerd. Samenwerking tussen scholen en verenigingen heeft tot gevolg dat leerlingen op 

enthousiaste wijze met verschillende sporten in aanraking komen. Zo kan de leerling een sport kiezen die bij 

hem past en is de weg naar de vereniging makkelijk te vinden. Proeflessen worden georganiseerd via het 

succesvolle programma ”Sjors Sportief”. Jaarlijks worden verenigingen verzocht proeflessen te organiseren 

voor de jeugd. Onderzocht wordt of de gedachte van dit systeem om jongeren op een laagdrempelige 

manier te enthousiasmeren voor sport en bewegen, ook toegepast kan worden voor volwassenen. Het is 

deze doelgroep die gestimuleerd moet worden om voldoende te bewegen.   

Actie: Mogelijkheden voor een stimuleringsprogramma onderzoeken en mogelijkerwijs implementeren 

om volwassenen meer aan het bewegen te krijgen. 
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3. Deskundigheidsbevordering  

De gemeente wil de kracht van de sport gebruiken om de maatschappelijke functie van sport te 

optimaliseren. Daarvoor moet de sportsector wel zijn toegerust. Veel verenigingen hebben alle energie 

nodig om het reguliere sportaanbod te verzorgen en worden daarnaast geconfronteerd met een steeds 

complexere regelgeving op allerlei gebieden. Voor meer maatschappelijke taken lijkt soms geen plaats. 

Daarom willen wij investeren in de ondersteuning van sportvereniging met het vertrouwen dat straks een 

groot gedeelte in staat is om een bredere rol te vervullen in de samenleving. Deskundigheidsbevordering kan 

een belangrijke voorwaarde zijn om de vereniging te ontwikkelen tot een open vereniging. Verenigingen 

moeten ondersteund worden op het gebied van organisatievraagstukken en vrijwilligersbeleid. In Beuningen 

zijn enkele verenigingen die de organisatiestructuur aardig op de rails hebben staan en verenigingen die een 

duwtje in de rug nodig hebben. Indien de benodigde kennis niet geleverd kan worden vanuit het sportveld 

dient deze ingevlogen te worden. De gemeente Beuningen ondersteunt deze themabijeenkomsten.  

Actie: Het organiseren van Sportcafé-avonden met themabijeenkomsten 

4. Communicatie 

Door het beter en intensiever communiceren van het beweegaanbod, wordt de drempel om te gaan 

bewegen, en een geschikte mogelijkheid hiervoor te vinden, lager. Op dit moment staat het 

activiteitenaanbod van de sportaanbieders nergens centraal vermeld. Dit totaaloverzicht, met een aantal 

kerngegevens per sportaanbieder, zal onder de aandacht van de inwoners gebracht kunnen worden zodat zij 

op een laagdrempelige wijze in contact gebracht kunnen worden met de 

verschillende sport- en beweegaanbieders. De buursportcoaches zijn 

verenigd onder de naam “Beuningen Samen in Beweging” en 

communiceren o.a. via hun Facebookpagina en Twitter. Het gemeentelijk 

sport- en beweegaanbod zou hierbij kunnen aansluiten met haar 

activiteiten. Hiervoor dient een digitale sociale sportkaart opgesteld te 

worden.  

Actie: Het opstellen van een digitale sociale sportkaart en kalender. 
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5. Ondersteuning bij het aanbieden van sport voor mensen met een beperking 

Niet iedereen weet de weg naar het sport- en beweegaanbod te vinden of komt drempels tegen die te hoog 

zijn om zelfstandig te nemen. Voor die doelgroepen wordt samen met de partners een programma opgezet. 

Om de sportvereniging in te zetten voor deze doelgroep is ondersteuning van belang. Wij zijn een 

samenwerkingsverband aangegaan met Uniek Sporten om aan verenigingen en die doelgroepen de 

noodzakelijke ondersteuning te bieden. Er wordt gestreefd naar een regionale afstemming met betrekking 

tot het sport- en beweegaanbod voor burgers met een beperking.  

Actie: Uniek Sporten en Bsc brengen vraag en aanbod in beeld.  

6. Sportraad 

De Sportraad is een adviescommissie (belangenbehartiging) die alle sportverenigingen en sporters in 

Beuningen kan vertegenwoordigen. De Sportraad heeft tot taak het college van burgemeester en 

wethouders, zowel gevraagd als ongevraagd, van advies te dienen over zaken die de voorbereiding en 

uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid betreffen, alsmede voor sportzaken van belang zijnde aspecten 

op andere terreinen van het gemeentelijk beleid.  

De sportraad: 

 zorgt voor ontmoeting en samenwerking; 

 dient het college van burgemeester en wethouders van advies omtrent subsidies, beleid voor 

algemene sportactiviteiten en sportevenementen; 

 organiseert minimaal 2x per jaar het Sportcafé; 

 draagt bij aan integratie/verdraagzaamheid. 

Actie: Het oprichten van een sportraad. 
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Pijler 2. Herziening subsidiebeleid  
Met de veranderde bevolkingssamenstelling van onze gemeente is het zinvol om het huidige subsidiebeleid 

aan sportverenigingen onder de loep te nemen. Verenigingen worden structureel gesubsidieerd door een 

beroep te doen op de waarderingssubsidie ‘Jeugdledensubsidie’ en kunnen voor nieuwe initiatieven een 

beroep doen op de gemeentelijke procedure ‘Nieuw Beleid’. Daarbij is het gemeentelijke 

verantwoordelijkheid dat er voldoende en deugdelijke sportvoorzieningen voorhanden zijn.  

Met de herijking van het subsidiebeleid willen wij:  

1. Open sportverenigingen creëren;  

2. Historische gegroeide relaties loslaten;  

3. Alleen subsidies verstrekken aan activiteiten die passen binnen actuele beleidsdoelstellingen van de 

gemeente.  

In onze gemeente wordt veel waarde gehecht aan het principe van ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘eigen 

kracht’. Er moet voorkomen worden dat in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of 

verwezenlijken van ambities te veel op de gemeentelijke organisatie wordt geleund. 

Waarom herzien? 
Verenigingen worden op dit moment onder andere gesubsidieerd door middel van de jeugdledensubsidie. Er 

zijn overwegingen om deze subsidie ter discussie te stellen: 

1. Mede door de afname van het aantal jongeren zullen de verenigingen in de nabije toekomst minder 

subsidie ontvangen. De jeugdledensubsidie is gebaseerd op het aantal jongeren tot 18 jaar. Deze 

bevolkingsgroep neemt de komende jaren sterk af.  

2. Enkele verenigingen beschouwen de jeugdledensubsidie als een wezenlijk onderdeel van de 

begroting van hun vereniging. Bij deze verenigingen heeft het gemeentelijk subsidiebeleid wellicht te 

veel gezorgd voor een situatie waarin verenigingen afhankelijk zijn geworden van deze subsidies. 

Echter, verenigingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor de exploitatiebegroting. Gemeentelijke 

subsidie is niet bedoeld om een sportvereniging in stand te houden maar ter realisatie van diverse 

andere doelstellingen.  
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Het idee is om een sportvereniging alleen subsidie te laten ontvangen als er een meetbare tegenprestatie 

tegenover staat. 

Jeugdledenontwikkeling bij gesubsidieerde sportverenigingen 
 2014  2015  2016 

Vereniging Junior   Junior   Junior 

Badmintonvereniging Beuningen 37  41  37 

Beuningse Boys 639  637  591 

Challenge 46  32  28 

Dolfijnen 37  43  36 

GTV de Hazenkamp 144  115  112 

Judo Taiiku 24  43  39 

Judo Kwai 222  224  115 

Korenbloem 63  41  55 

Korfbalvereniging NAS 53  58  64 

MHCB 619  551  545 

Roda '28 148  141  113 

Schaakvereniging Koningswaal 23  23  0* 

Synchroon zwemvereniging Cadans 31  38  0* 

Stichting Voetbalpromotie Beuningen 0  16  20 

Tafeltennisclub Beuningen 127  27  40 

TC de Linden 199  179  126 

TV Ewijk 24  30  29 

TV Winsetters 3  0  0 

VV Ewijk 212  230  239 

Watersportver. Beuningse Plas 167  141  100 

Weekenders 51  60  53 

WVW Weurt  149  136  146 

     
 

totalen: 3018  2806  2488 
*= verenigingen hebben geen  

subsidieaanvraag ingediend 
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Nieuwe situatie 
Verenigingen wordt de mogelijkheid aangeboden om projectsubsidies aan te vragen. Uitgangspunt hierbij is 

dat het nieuwe subsidiebeleid voor sport beter aansluit op gemeentelijke beleidsdoelstellingen op diverse 

beleidsterreinen. We zien sport als middel en willen aansluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein. 

Hierbij past het niet meer om jeugdledensubsidie te verstrekken zonder dat dit leidt tot aantoonbare 

maatschappelijke effecten. Nieuwe beleidsregels bieden verenigingen mogelijkheden om nieuw aanbod op 

te zetten. Dit biedt kansen om nieuwe doelgroepen te bedienen en kan de vereniging toekomstige nieuwe 

leden opleveren.  

De nieuwe regeling richt zich op het aantrekkelijker maken van het sport- en beweegaanbod in de gemeente 

door het organiseren van sportactiviteiten die gericht zijn op de gehele samenleving. De gemeenteraad stelt 

jaarlijks het subsidieplafond vast.  

Voorwaarden om de herziening te kunnen formaliseren 
De subsidieherziening in deze sport- en beweegnota is gerelateerd aan het gemeentelijk subsidiebeleid dat 

vastgesteld is in de Algemene Subsidie Verordening (ASV). In 2016 wordt de ASV herzien en vastgesteld. De 

systematiek en het proces van subsidieverlening zijn vastgelegd in de ASV. De waarderingssubsidie aan 

verenigingen, gebaseerd op het aantal jeugdleden, komt hiermee te vervallen.  

Met de veranderde insteek van subsidiëren van verenigingen doen wij een beroep op de eigen kracht van de 

inwoners van Beuningen: de samenleving maken we met elkaar. Deze insteek sluit aan op het gemeentelijk 

WMO beleid. Het vertrekpunt van de WMO is dat alle burgers meedoen aan de samenleving. De 

samenleving wordt eerst uitgedaagd zelf en samen oplossingen voor uitdagingen te zoeken en te vinden. 

Voor burgers die drempels ervaren in hun deelname aan een van deze activiteiten, moeten wij via de WMO 

ondersteuning bieden.  

Wij hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de sportinfrastructuur en hebben het verenigingsleven 

ondersteund door het verstrekken van een waarderingssubsidie. Wij streven naar open c.q. vitalere 

verenigingen. De focus in het verstrekken van subsidies zal verlegd moeten worden naar de mate waarin de 

activiteiten van de verenigingen bijdragen aan het versterken van de gemeenschap. Behoud en verdere 

versterking van een actieve open houding is essentieel voor de sociale binding van alle inwoners in onze 
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gemeente. De hoeveelheid jeugdleden zal niet langer centraal staan in het subsidiebeleid, maar juist de 

activiteit!  

Welke activiteiten worden wel gesubsidieerd? 
Verenigingen dienen een projectaanvraag in te dienen. In de aanvraag dient een duidelijke relatie te zijn 

tussen de activiteit en gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Alle sportverenigingen kunnen een beroep doen 

op deze subsidie. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar heeft gesteld 

(subsidieplafonds). 

Welke activiteiten passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente Beuningen? Slechts die 

activiteiten komen voor subsidie in aanmerking. Gemeentelijke WMO beleidsdoelstellingen zijn: 

Ontwikkeling Bevorderen van ontwikkeling van jeugd 

 Verbindingen leggen met andere sportaanbieders en andere sectoren, zoals 
cultuur, recreatie/toerisme, zorg en welzijn. 

Ontmoeting/samenwerking Het versterken van sociale netwerken ter bevordering van eigen kracht van 
verenigingen en het individu 

Leefkwaliteit, welzijn en 
(gezondheids)zorg 

Bevorderen van sterke leefgemeenschappen 

 Ondersteunen en verstreken van vrijwilligersbestand door samenwerking 

 Bevorderen van gezonde bevolking en woon- en leefomgeving 

 

Subsidieaanvragen die passen binnen de hierboven gestelde kaders worden toegekend. Subsidieaanvragen 

die niet passen binnen deze doelstellingen worden afgewezen.  

Actie: Beleidsvoornemens herziening subsidiebeleid. Het opstellen van beleidsregels met betrekking 

tot de aanvraag van projectsubsidies. Vanzelfsprekend worden deze beleidsregels afgestemd met 

sport- en beweegaanbieders.  
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Pijler 3: Accommodatiebeleid 
Het accommodatiebeleid van onze gemeente is erop gericht dat verenigingen in staat zijn om op 

breedtesportniveau hun sport te beoefenen. De gemeente faciliteert geen topsportvoorzieningen. Wij 

zorgen ervoor dat er kwalitatief voldoende sportaccommodaties beschikbaar zijn. Het streven is erop gericht 

dat accommodaties zo effectief mogelijk gebruikt worden en voor alle burgers toegankelijk zijn.  

Binnensport 
De binnensportaccommodaties in onze gemeente zijn voor algemeen gebruik. Overdag maakt veelal het 

onderwijs gebruik van deze voorzieningen. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd om de 

binnensportaccommodaties op niveau te brengen. Met de revitalisatie van de sportzaal van ‘de Kloosterhof’ 

kan gesteld worden dat onze binnensportaccommodaties kwalitatief van goed niveau zijn.  

Het beheer en de exploitatie is geen kerntaak van de gemeente. Eigendom, beheer en exploitatie is 

overgedragen aan verschillende exploitanten, stichtingen en besturen. Voor sommige accommodaties 

verstrekken wij een relatief bescheiden exploitatie- en beheerbijdrage en voor enkelen wordt een 

huurbijdrage in rekening gebracht.  

Een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de accommodaties is dat dat de inrichting van elke 

accommodatie op breedtesport gericht is. Niet alle binnensportaccommodaties hebben dezelfde inrichting. 

Het is ook onnodig om alle sportaccommodaties uitgebreid en 

volledig in te richten, terwijl het gebruik geconcentreerd kan 

worden in de daarvoor geschikte sportvoorziening. Dit is ook 

niet nodig.  

Er is een groot verschil in de bezettingsgraad van de 

binnensportruimte. In sporthal de Tinnegieter is de 

bezettingsgraad hoog. Hierdoor is er weinig ruimte 

beschikbaar. In de Kloosterhof is voldoende ruimte 

beschikbaar. Verenigingen hebben altijd voorkeur voor het 

huren op piekuren (17:00-21:00 uur). Als de gewenste uren 
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niet beschikbaar zijn, gaat men op zoek naar ruimte bij andere binnensportaanbieders.  

In Beuningen zijn ook een aantal binnensporten die vanuit de historie via het particulier/commercieel 

initiatief hun onderkomen hebben gevonden, zoals biljart, darts, schieten en fitness. Voor deze sporten zien 

wij op accommodatiegebied geen rol als gemeente weggelegd. Deze sportverenigingen worden niet door de 

gemeente ondersteund. 

Buitensport 
Met betrekking tot de buitensport heeft de gemeente verschillende kunst- en natuurgrasvelden beschikbaar 

gesteld. In enkele situaties worden deze verhuurd aan stichtingen om deze gunstig te kunnen exploiteren. 

Wij zijn van mening dat de buitensportverenigingen met het aantal sportparken en bijbehorende velden 

voldoende zijn bediend. Wel wordt per sportpark samen met de gebruikers bezien of de aanwezige velden of 

ruimte past bij de behoefte van de sportverenigingen.  

Wij gaan niet uit van vergroting van het aantal sportvelden voor nieuwe gebruikers, eerder een verkleining 

door de veranderde samenstelling van onze bevolking. Mocht er toch behoefte ontstaan aan vergroting dan 

wordt dit alleen door de gemeente gefaciliteerd als er zeer zwaarwegende redenen zijn. Eerder wordt er dan 

ingestoken op intensivering van bestaande ruimte door het aanleggen van kunstgrastoepassingen. 

Eind jaren ’90 heeft de gemeenteraad ingestemd met de privatisering van buitensportvelden. De 

buitensportaccommodaties zijn voor een bepaalde periode in eigendom overgedragen aan verenigingen en 

stichtingen en de hiermee gepaard gaande taken en verantwoordelijkheden van de gemeente aan de 

sportvereniging. De gemeente blijft eigenaar van de ondergrond. Afgesproken is dat de vereniging/stichting 

verantwoordelijk is voor de exploitatie en het volledige onderhoud van de accommodatie. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de vervanging van de speelvelden. Bij vervanging gaat de gemeente uit van een 

basisvoorziening (minimaal de voorziening die nodig is om officieel wedstrijdsport op het laagste niveau uit 

te kunnen oefenen). Indien vereniging de wens uitspreken om een betere voorziening wordt hieraan gehoor 

gegeven als de vereniging de meerkosten volledig voor haar rekening neemt.  

Daar waar sportverenigingen medewerking van de gemeente vragen als het gaat om het verkrijgen of 

vergroten van eigen accommodaties, zal vooral gekeken worden naar het aanbod van bestaande ruimtes als 
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alternatief. Een ander belangrijk uitgangspunt hierbij is de financiële draagkracht van de vereniging die nodig 

is om deze behoefte te kunnen realiseren. 

Bij de vaststelling van dit beleid is impliciet ook afgesproken dat iedere dorpskern de beschikking blijft 

houden over minimaal één tennis- en één voetbalaccommodatie. De houdbaarheid van dit uitgangspunt is 

het onderzoeken waard.  

Door privatisering krijgt de sportvereniging de volledige beheersvrijheid over de accommodatie. Voor de 

vereniging levert de privatisering een optimaal sportcomplex op, dat naadloos aansluit op de wensen en 

verlangens ten aanzien van de kwaliteit, toerusting en ondergrond van de buitensportaccommodatie. 

De bezettingsgraden moeten omhoog, enerzijds ter verantwoording voor de met grotendeels 

gemeenschapsgelden gefinancierde sportaccommodaties en anderzijds om de gewenste prijs-

kwaliteitsverhouding voor gebruikers te kunnen blijven behouden. Verenigingen met eigen accommodaties 

geven aan financieel meer onder druk te staan, hiervoor moeten zij op zoek naar nieuwe mogelijkheden en 

kansen. Deze kansen liggen met name in het gebruik overdag. Veel accommodaties worden overdag 

nauwelijks gebruikt. 

Zwembad 
Op het gebied van zwemmen hebben wij de beschikking 

over buitenzwembad ‘de Tuimelaar’ in Ewijk en zwembad 

‘de Plons’ in Beuningen. Bij mooi weer is ‘de Tuimelaar’ 

geopend in de periode april tot en met september. Dit 

zwembad is in eigendom van de gemeente Beuningen, 

maar wordt volledig geëxploiteerd door vrijwilligers. Voor 

deze exploitatie wordt een minimale exploitatiebijdrage 

beschikbaar gesteld.  

Lange tijd is er onduidelijkheid geweest over de toekomst 

van zwembad ‘de Plons’. Met de afronding van de aanbesteding is er duidelijkheid ontstaan over de 

exploitatie voor de komende vijf jaar. Het zwembad wordt geëxploiteerd door Zwembad de Plons B.V. tot 1 
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augustus 2020. Het bad wordt gebruikt o.a. voor leszwemmen, duiklessen, particulier zwemgebruik en 

verenigingen.  

Ondanks dat dit zwembad al 40 jaar bestaat, verkeert het zwembad in redelijke (onderhoud)staat. De 

technische staat van de installaties en het gebouw bepalen de toekomst van het zwembad. Indien deze in 

2020 nog ruimschoots voldoen bestaat de mogelijkheid om met weinig extra middelen het zwembad 

opnieuw te exploiteren voor een nieuwe periode van vijf jaar.  

Beleidsvoornemens accommodatiebeleid 
Met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties spelen op dit moment de volgende 

aandachtspunten: 

1. Instandhouden buitensportvoorzieningen 

Een onderzoek uitvoeren naar de hoeveelheid aan buitensportvoorzieningen in relatie tot het gebruik ervan 

(gebruiksrendement). De buitensportvoorzieningen en de daarbij behorende vereniging dient aangepast te 

worden aan de benodigde behoefte. Bij renovatie wordt voortaan ook gekeken naar de behoefte op basis 

van het aantal leden, ledenverloop en demografische ontwikkelingen. Vervanging en renovatievoorwaarden 

dienen vastgelegd te worden in beleid. 

Actie: Beleid opstellen met betrekking tot vervanging en renovatie. 

2. Inventarisatie binnensportmateriaal 

Bezuinigingen in het onderwijs en de afname van het aantal leerlingen heeft geleid tot grotere klassen. Niet 

alle sportvoorzieningen zijn hierop qua sport- en spelmateriaal ingericht. De gemeente is verantwoordelijk 

voor de facilitering van voldoende sport- en spelmateriaal voor het onderwijs. Het is noodzakelijk om de 

standaardinrichting hierop aan te passen. Daarbij moet de mogelijkheid onderzocht worden in hoeverre 

buitensportvelden ingezet kunnen worden voor het bewegingsonderwijs. 

Actie: De inventaris van de binnensportaccommodaties aanpassen aan de groepsgrootte van het 

onderwijs. Extra middelen zijn hiervoor noodzakelijk. 
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3. Herziening kwaliteit controle buitensportvelden 

Het onderhoud en vervangen van buitensportvoorzieningen is vastgelegd in de notitie “Buitensportbeleid 

voetbalvelden en tennisbanen”. Dit beleid is vastgesteld in 1998. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

vervanging van de buitensportvelden, het dagelijks onderhoud is weggelegd bij de gebruiker. Ondanks dat 

dit beleid nooit geactualiseerd is, hanteren wij deze uitgangspunten ook bij de vervanging van kunstgras 

hockeyvelden en natuurgraskorfbalvelden.  

Met betrekking tot vervanging wordt de gemeente geadviseerd door KIWA (voorheen ISA sport). Jaarlijks 

worden de velden op kwaliteit geïnspecteerd en wordt een onderhoudsrapport opgesteld voor de 

gebruikers. Als sportvelden niet meer voldoen aan de eisen, wordt de gemeente geadviseerd om de velden 

te vervangen.  

De vereniging ontvangt jaarlijks een onderhoudsadvies en eens in de vier jaar een bemestingsadvies. De 

achterliggende gedachte is om verenigingen te ondersteunen in hun onderhoudsverplichting en om te 

“toetsen” of het beheer naar behoren wordt uitgevoerd. 

De afgelopen jaren is geconstateerd dat de sportverenigingen de velden meer dan naar behoren 

onderhouden en dat zij professionele bedrijven inhuren voor het onderhoud. De onderhoudskwaliteit van de 

velden is redelijk/goed. Nu verenigingen in staat blijken te zijn het onderhoud goed uit te voeren kan de 

jaarlijkse inspectie teruggebracht worden naar een tweejaarlijkse inspectie.  

Actie: In de toekomst willen wij de kwaliteit van de gemeentelijke sportvelden waarborgen en daarom 

één keer in de twee jaar een schouw laten uitvoeren. De sporttechnische aspecten (zoals de kwaliteit 

van de (kunst)grasmat) krijgen hierbij prioriteit boven de aanvullende randvoorwaarden zoals 

verlichting, leunhekken, ballenvangers en tegelpaden. De uitkomsten van deze tweejaarlijkse schouw 

zullen leiden tot een uitvoeringsplan, waarvan de uitvoeringstermijn bepaald moet worden en 

vervolgens de bijbehorende middelen uit de meerjaren investeringsbegroting beschikbaar moeten 

worden gesteld. 
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4. Harmoniseren beheer- en exploitatiebeleid voor binnensportaccommodaties 

In onze gemeente zijn verschillende partijen verantwoordelijk voor het beheer van de sportruimten. Met 

betrekking tot onderhoud- en vervangingsverplichtingen zijn er verschillende afspraken. Al geruime tijd zijn 

wij bezig om hierin één lijn in te ontwikkelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de vervanging van 

sportmateriaal dat behoort bij de basisinventaris van sportruimten. De exploitant ontvangt jaarlijks voor het 

onderwijsgebruik een gymnastiekvergoeding. Een gedeelte van deze bijdrage wordt gereserveerd voor 

vervanging. Deze lijn wordt niet overal toegepast. 

Actie: Er wordt in samenspraak met de gebruikers van de binnensportaccommodaties een inventarisatie 

opgesteld, gebaseerd op de behoefte (niet op de wens) van de gebruiker. Dit onderzoek wordt voor het 

onderwijs met prioriteit uitgevoerd. Indien de behoefte niet aansluit op de beschikbare inventaris wordt 

deze aangevuld. Verder worden de procedures voor keuring, onderhoud, reparatie, vervanging en 

verzekering van de sporttoestellen en sportmaterialen vastgelegd, zodat vanuit een gefundeerd beleid 

duidelijkheid ontstaat voor alle gebruikers wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze eenduidige werkwijze 

wordt vastgelegd in een demarcatielijst. 

5. Duurzaamheid 

Vanaf 1 januari 2016 treedt een landelijke subsidieregeling in werking ten behoeve van energiebesparing 

en/of het opwekken van duurzame energie voor sportaccommodaties. Investeringen in energiebesparing 

zijn kostbaar. Ook de gemeente Beuningen heeft een regeling geïntroduceerd voor 

verduurzamingsinitiatieven voor o.a. sportverenigingen en gaat hiervoor een structurele reserve aanleggen. 

De invulling van deze regeling dient nog verder uitgewerkt te worden.  

Actie: Het opstellen van beleidsregels voor het verstrekken van een lening voor energiebesparing.  
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Financiën 
De weergegeven beleidsvoornemens staan op gespannen voet met de beschikbare financiële middelen. De 

financiële situatie van de gemeente Beuningen biedt de komende jaren beperkte mogelijkheden om met 

nieuw geld investeringen te doen. Ook bij de sport zal het adagium dan ook zijn: meer (of anders?) doen met 

hetzelfde geld. Dit betekent vooral dat er samen met de belanghebbenden op een creatieve wijze gezocht 

zal worden naar haalbare oplossingen. 

Sport valt onder het Programma Educatie en Welzijn. In de afgelopen jaren is druk komen te staan op de 

middelen voor sport. Zo is er bezuinigd op de OZB subsidie voor het gebruik gedeelte sportverenigingen en 

zijn subsidies en onderhoudsbijdragen nauwelijks geïndexeerd.  

In onze gemeente is het niet mogelijk om extra budget te generen door verhuur van sportaccommodaties. 

De verhuur van binnensportaccommodaties (incl. sporthal) wordt georganiseerd door besturen van 

dorpshuizen en/of exploitanten. Tussen de gemeente en de dorpshuisbesturen zijn afspraken gemaakt over 

verhuur, onderhoud, toezicht en vervanging. Buitensportverenigingen maken gebruik van de beschikbare 

velden en ontvangen voor het regulier onderhoud een jaarlijkse vergoeding. Met veel 

buitensportverenigingen zijn langdurige opstal- en erfpachtovereenkomsten afgesloten. Er worden geen 

opbrengsten gegenereerd door erfpacht. Dit wordt veroorzaakt door dat de erfpachtcanons afgesloten zijn 

in diverse periodes met diverse uitgangsprincipes. De door verenigingen te betalen erfpachten zijn 

symbolische bedragen of zijn op -0- gesteld.  

Wij ontvangen van het Rijk wel “extra inkomsten” door het deelnemen aan de Rijksimpuls Brede Scholen 

Sport en Cultuur (Buurtsportcoachregeling). De partners aan deze regeling leveren hieraan ook een bijdrage. 

De gezamenlijk middelen worden ingezet om op forse schaal te investeren in cultuur, sport en bewegen voor 

alle doelgroepen in Beuningen.  
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De Programmabegroting 2016 is het uitgangspunt voor deze nota. Dit geeft echter nog geen garanties voor 

de komende jaren, omdat de vertaling van de ambities, zoals in deze nota beschreven, zijn gebaseerd op de 

huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van onze gemeente. 

Overzicht beschikbaar budget: 

Grootboeknummer Omschrijving Bedrag in €  

45111040 Incidentele start- en projectsubsidies* 15.000 
45302030 Vervanging sportartikelen dorpshuizen 7.500 
45302042 Vervanging sportartikelen Tinnegieter 12.500 
45305000 Subsidies sport/lich. opvoeding 50.000 
45305030 BOS projecten 12.000 
45305032 Combinatiefunctionarissen 114.240 
45305040 Aanbevelingen sportnota* 473 
45310060 Onderhoudsbijdrage grassportvelden 89.000 
45305060 Sporten voor ouderen/beperking* 7.500 
   
 Totaal 308.213 
   

 

De bijbehorende bedragen bij omschrijvingen met een * zijn flexibele middelen (€ 22.973,-). Alle overige 

middelen liggen min of meer ‘vast’. Door het stopzetten van de waarderingssubsidie jeugdledensubsidie 

ontstaat een extra ruimte van € 50.000,- voor projectsubsidies. Alle overige middelen die beschikbaar zijn, 

zijn voor subsidies en andere langlopende verplichtingen.  
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Uitvoering 

 Actie Budget 
€  

Planning Dekking post 

1. Inzet BSC in de kern om verenigingen te 
ondersteunen 

114.240 2016 Combinatiefunctionarissen 

2. Stimuleringsprogramma sportstimulering 
volwassenen  

10.500 2017 Incidentele start- en 
projectsubsidies 

3. Deskundigheidsbevordering 4.500 2016 Incidentele start- en 
projectsubsidies 

4. Opstellen digitale sociale sportkaart en 
kalender 

 2017  

5. Sportstimulering burgers met een beperking 5.000 2016 Sporten voor ouderen 
6. Instellen Sportraad 2.500 2016 Sporten voor ouderen 
7. Projectsubsidie  50.000 2016 Subsidies sport/lich. opvoeding 
8. Instandhouding gebruik buitensportvelden  2017 Ambtelijke uren 
9. Herinrichten binnensportruimten 20.000* 2016 NIEUW BELEID 
10. Heroriëntatie kwaliteit buitensportvelden  2017 Ambtelijke uren 
11. Harmoniseren beheer- en exploitatiebeleid 

binnensportaccommodaties 
 2017 Ambtelijke uren 

12. Opstellen beleidsregels energiesubsidie  2016 Ambtelijke uren 

*uitvoering 11 is eenmalig extra inzet. 

Om alle bovenstaande ambities uit te voeren is structureel geen extra budget noodzakelijk. Alleen voor 

ambitie 11 is eenmalig extra budget noodzakelijk. Uw raad wordt verzocht om deze ambitie mee te nemen 

bij de begrotingsvaststelling 2017 door dit in te brengen als nieuw beleid. Ambities waar geen middelen 

worden genoemd passen binnen de beschikbare uren bij afdeling Beleid en Ontwikkeling. 
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Bijlage 1 

Beleidsregels subsidies Sport en Bewegen gemeente Beuningen 2016 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
 
In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 
a. organisatie:  een rechtspersoon of een ander door het college 

aanvaardbaar geacht organisatorisch kader, die zich als 
hoofddoel stelt om zonder winstoogmerk voor iedereen 
toegankelijke sportactiviteiten te verrichten, zonder dat 
degenen die daaraan deelnemen een financiële vergoeding 
vragen; 

b. actieve leden:  contributie betalende leden van een organisatie, die de 
activiteit ervan beoefenen; 

c: sportstimulering:  een (sport)activiteit ter bevordering of profilering van een 
bepaalde tak van sport in Beuningen; 

d. deskundigheidsbevordering:  bevorderen van de deskundigheid van het bestuurlijk en/of 
sporttechnisch kader van de organisatie, uitgezonderd 
kadervorming voor beroepsopleidingen; 

e. aangepast sporten:  sportactiviteiten ten behoeve van mensen met een 
beperking; 

f. sportinnovatie:  nieuwe ontwikkelingen en/of 
samenwerkingsovereenkomsten tussen bestaande 
sportorganisaties en/of het basisonderwijs en/of 
maatschappelijke organisaties (verbindingen). 

 
Artikel 2 Grondslag van de subsidie 
  
Subsidie in het kader van de beleidsregels Sport en Bewegen kan worden verstrekt ten behoeve van: 
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 Sportstimulering: Initiatieven die er op gericht zijn om meer mensen aan het sporten en/of bewegen 
te krijgen.  

 Versterken sportverenigingen: Deskundigheidsbevordering, Aangepast sporten en sportinnovatie 
 
Artikel 3 Algemene voorwaarden subsidie 
 
Om voorsubsidie in aanmerking te komen dient een organisatie te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 De sportorganisatie is actief in de gemeente Beuningen; 

 De sportorganisatie is lid van een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF; 

 Minimaal 80% van de actieve leden van de sportorganisatie dient woonachtig te zijn in Beuningen. 
 
Artikel 4 Vereisten aanvraag 

 Voor de indiening van de aanvraag kan het college een aanvraagformulier voorschrijven; 

 De termijn voor het indienen van de aanvraag kan per subsidievorm verschillend zijn en kan in het 
artikel worden genoemd; 

 De aanvraag moet passen en/of aansluiten bij het sportbeleid van de gemeente Beuningen; 

 Bij de indiening van de aanvraag dient de volgende informatie te worden overlegd: 
-Een omschrijving van de activiteit 
-Wanneer deze plaatsvindt en de duur ervan 
-Gewenste resultaat 
-Begroting 

 
Artikel 5 Bevoegdheden 
 
Bevoegdheden college: 

 Het college is bevoegd te besluiten op subsidieaanvragen voor Sport; 

 Het college kan de hoogte van de subsidiebedragen genoemd in deze beleidsregels aanpassen onder 
de voorwaarde dat de raad de bedragen voor de betreffende subsidieperiode ter beschikking stelt. 

 
Bevoegdheden raad: 

 De Raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast, zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet 
bestuursrecht; 
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 De beschikbare budgetten voor initiatieven gericht op sporten en/of bewegen, 
deskundigheidsbevordering, aangepast sporten en sportinnovatie worden verdeeld in volgorde van 
ontvangst van de aanvragen. Een aanvraag wordt eerst in deze volgorde opgenomen indien zij 
volledig is. 

 
Artikel 6 Subsidieverlening 
 

 Het college kan in de beschikking tot subsidieverlening specifieke verplichtingen aan de 
subsidieverlening verbinden; 

 Indien de subsidie niet is gebruikt voor de activiteit waarvoor deze is verstrekt, kan het college 
besluiten deze terug te vorderen. 

 
Artikel 7 Verantwoording subsidie 
Voor de subsidievormen c.q. initiatieven die gericht zijn op sporten en/of bewegen, aangepast sporten en 
sportinnovatie stuurt de subsidieontvanger binnen twee maanden na afronding van de activiteit, een kort 
inhoudelijk en financieel verslag naar het college. 
 
Artikel 8 Betaling subsidiebedrag 
Het tijdstip van uitbetaling wordt opgenomen in de beschikking. 
 
Artikel 9 Specifieke voorwaarden subsidieverlening sport- en/of beweeginitiatieven 
Voor subsidie ten behoeve van deze initiatieven komen in aanmerking aanvragen van organisaties die 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 zonder subsidie is de begroting van het initiatief niet sluitend; 

 de organisator van het initiatief heeft voor ten minste de helft van de kosten een financiële dekking; 

 het sportevenement is voor iedereen – al dan niet tegen betaling – toegankelijk; 

 het sportevenement heeft een meerwaarde voor de wijk of kern en draagt bij aan het verhogen van 
de sport- en/of beweegdeelname en/of de promotie van de sport; 

 de aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van het sportevenement binnen zijn. 
 
Artikel 10 Specifieke voorwaarden subsidieverlening deskundigheidsbevordering 
Voor subsidie ten behoeve van deskundigheidsbevordering komen in aanmerking die sportverenigingen die 
de deskundigheid van het bestuurlijk en/of sporttechnisch kader willen bevorderen. 
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Subsidie kan worden toegekend in de kosten van: 

 deelname van individuele deelnemers aan niet op beroepsopleiding gerichte cursussen of 
sportopleidingen; 

 het laten organiseren van opleidingen en thema-avonden door derden; 

 deelname aan cursussen, gericht op verbetering van de bestuurlijke kwaliteit; 

 De betreffende opleiding of cursus is erkend; 

 de subsidie voor deelname aan cursussen of sportopleidingen bedraagt 50% van de goedgekeurde 
cursuskosten met als maximum € 150,00 per deelnemer, maximaal 4 (bestuurs)leden per 
kalenderjaar;  

 Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd na toezending van een kopie van het diploma en/of een nota 
van de cursusgelden; 

 De aanvraag subsidie deskundigheidsbevordering moet uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus 
worden ingediend. 

 
Artikel 11 Specifieke voorwaarden subsidieverlening trainingsuren aangepast sporten 
Voor subsidie ten behoeve van aangepast sporten kan een sportorganisatie subsidie aanvragen. De subsidie 
kan eveneens verstrekt worden aan organisaties die tot doel hebben het bieden van sportmogelijkheden aan 
in Beuningen woonachtige mensen met een beperking. 
 
Subsidie kan worden toegekend voor: 

 ten hoogste twee sporturen per week per groep met een maximum van 40 weken per jaar, indien 
een groep bestaat uit gemiddeld tenminste zoveel deelnemers als bij de desbetreffende tak van 
sport gebruikelijk is; 

 In de aanvraag wordt het aantal actieve leden van het huidige jaar met peildatum 1 januari vermeld 
en het aantal actieve leden, dat woonachtig is in Beuningen; 

 het maximum subsidiebedrag is € 8,50 per trainingsuur; 

 de aanvraag moet voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, 
worden ingediend. 

 
Artikel 12 Specifieke voorwaarden subsidieverlening bij innovatie in sport en samenwerking 
De innovatiesubsidie is gericht op de stimulering van nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen in de 
sport. Deze subsidie is behalve door sportverenigingen ook aan te vragen door andere organisaties, zoals 
onderwijsinstellingen. Voorwaarde is dat de onderwijsinstelling of andere organisaties samenwerking zoeken 
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met een of meerdere sportorganisaties om samen een innoverend project op te starten. De organisator van 
het initiatief heeft voor ten minste de helft van de kosten een financiële dekking. De subsidie wordt voor 
maximaal twee jaren verstrekt, waarbij in het tweede jaar de subsidie met 50% wordt afgebouwd. 
Doelstelling is dat het eind van de periode van 1 of 2 jaar de samenwerking en/of het vernieuwende aanbod 
staat en door partijen zelf gecontinueerd kan worden. 
 
Artikel 13 Hardheidsclausule 
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van deze regeling, in die 
gevallen waarin de regeling niet voorziet of de toepassing van een of meer bepalingen van deze regeling zou 
leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. 
 
Artikel 14 Inwerkingtreding 
Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2017. 
 
Artikel 15 Overgangsbepaling 
1. Voor een organisatie die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel in 2017 in aanmerking kwam 
voor jeugdledensubsidies is de overgangsregeling van toepassing. 
2. Deze overgangsregeling houdt in dat: 
de organisatie die over haar jaar 2016 jeugdledensubsidie heeft ontvangen, ontvangt over 2017 maximaal 
50% van het subsidiebedrag, zoals dat is vastgesteld in het laatste jaar voordat deze beleidsregel van 
toepassing was; 
 
Artikel 16 Citeertitel 
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregels subsidies Sport en Bewegen gemeente 
Beuningen 2016. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Beuningen van XXXXX. 
 
De Burgemeester,       De Gemeentesecretaris, 
 


