
Never change a winning team’  
 BLOS is tegen externe verzelfstandiging van afdeling sportzaken. 
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NIJVERDAL – De vier gekozen vertegenwoordigers van de sport in de Bestuurscommissie voor 
Lichamelijke Opvoeding en de Sport (BLOS) in de gemeente Hellendoorn zijn faliekant tegen de externe 
verzelfstandiging van de gemeentelijk afdeling sportzaken. De oprichting van een dergelijk sportbedrijf 
zou tot gevolg hebben dat zowel de BLOS als de Sportfederatie Hellendoorn ( SFH) na vele jaren van 
trouwe dienst zouden moeten worden opgeheven. 
 
In de BLOS-vergadering van maandagavond gaven zij aan zich overvallen te voelen door het voorne-
men van burgemeester en wethouders van Hellendoorn om de afdeling sportzaken te verzelfstandigen. 
De gekozen sportvertegenwoordigers zien geen enkele reden om de huidige situatie te veranderen. 
‘Never change a winning team’, stelden zij om te vervolgen: „Wij hebben het hele onderzoeksrapport 
goed doorgelezen en vinden daarin onvoldoende argumenten om de organisatie drastisch te 
veranderen. We concluderen dat de BLOS goed functioneert en datzelfde geldt ook voor de afdeling 
sportzaken. Hellendoorn is vorig jaar niet voor niets uitgeroepen tot de tweede sportgemeente van Ne-
derland. Sport vervult een belangrijke functie in onze samenleving en wij vinden dat het sportbeleid in de 
boezem van de gemeente moet blijven. Er is in de huidige situatie al sprake van een soort interne 
verzelfstandiging”, zo stelden zij. 
 
Bestuurslid Jan ten Wolde van de SFH, een orgaan dat wel op sterven na dood is, was in grote lijnen 
dezelfde mening toegedaan. „ De organisatie wordt straks top, maar voor de sport wordt het wellicht een 
flop”, vatte hij zijn mening samen. Jan Pieter van Vree van voetbalclub De Zweef had een reeks de-
tailvragen, met name naar de invloed van de afzonderlijke clubs in een nieuwe sportorganisatie. 
 
Een woordvoerster van onderzoeksbureau Hopman en Andres benadrukte dat de afdeling sportzaken 
en de BLOS redelijk zelfstandig functioneren binnen de gemeentelijke organisatie en dat dit niet meer 
van deze tijd is. Hellendoorn streeft naar de clustering van soortgelijke taken. Dat betekent dat de 
huidige taken van de afdeling sportzaken opgeknipt worden en bij diverse andere afdelingen worden 
ondergebracht. Sportzaken is daar niet voor. 
 


