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Bijlage 1 – Overzicht sportaanbieders Maassluis

Een greep uit het overzicht van sportverenigingen die bij NOC*NSF zijn aangesloten:
AV Waterweg
atletiek
BC Maassluis
badminton
MBV Green Eagles
basketbal
ABVM
bridge
GV Maassluis
gymnastiek
HV Unitas '63
handbal
MHV Evergreen
hockey
HSV Gophers
honk -en softbal
Jeu de Boules Club Allez Tirer
jeu de boules
CKC Maassluis
korfbal
OSV Delphis
onderwatersport
VRB
reddend zwemmen
Schaakvereniging Maassluis
schaken
TOG
tafeltennis
TV Evergreen
tennis
mtc Bequick
tennis
VDL
voetbal
MSV'71
voetbal
Excelsior-M
voetbal
MVC
volleybal
VTM
wandelsport
RCMD De Coureur
wielrennen
ZVVS
zwemmen
Daarnaast zijn er nog vele “andere” aanbieders van sport- en beweegactiviteiten die niet bij
NOC*NSF zijn aangesloten. Een greep daaruit:
Biljartvereniging 'De Vliet'
biljart
Bridgeclub Aan de Waterweg
bridge
Maassluise Bridge Club De Haven
bridge
Stichting FietsProMo
fietsen
Mahorokan Topjudo Instituut
judo
Sportschool Egberth Thomas
karate
Fighting 4all
kickboksen
Klaverjasvereniging De Troef
klaverjas
Klaverjasvereniging en Bridgeclub 'De Flat'
klaverjas
Klaverjasvereniging 't Centrum
klaverjas
Stichting Outdoor Sport Promotion Maassluis outdoor sport
Arts of Control
parkour en tricking
SV De Steenen Dijck
rolstoelbasketball
Schietvereniging Prins Hendrik
schietsport
Wellness Center Maassluis
sportcentrum
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Healthclub Fitline
Mahorokan Sports Club
Sportcentrum Life
sc FDO
Topsquash Maassluis
Racket & Party Centrum
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sportcentrum
sportcentrum
sportcentrum
sportclub
squash/fitness
tennis
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Doelstellingen
1 Sportparticipatie verhogen
a Bevorderen (behouden en vergroten) sportparticipatie voor
alle inwoners van Maassluis
b Bevorderen (behouden en vergroten) sportparticipatie voor
(zeer) ouderen en gehandicapten
c Bevorderen (behouden en vergroten) sportparticipatie voor
jeugd (vanaf 6 jr) als goede basis voor een leven lang
bewegen
2 Meedoen aan sport en het verenigingsleven
d Versterken en bevorderen van het verenigings- en
stichtingsleven
e Bevorderen en ondersteunen van een bredere
maatschappelijke rol door sportverenigingen
f Bevorderen en ondersteunen van vrijwilligerswerk bij
(sport)verenigingen en stichtingen
g g. Stimuleren van sport en bewegen inzetten bij
maatschappelijke vraagstukken
3 tevreden over Sportvoorzieningen
h Kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige sport en
beweeg voorzieningen voor alle inwoners van Maassluis
i Ondersteuning in het pedagogische en sociale klimaat bij
sportverenigingen (sportiviteit en respect, Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG))
j Extra (wijkgerichte) aandacht naar voorzieningen voor
ouderen, gehandicapten en jeugd vanaf 12 jaar

Tarievenbeleid

v

v

v

v

Sportfaciliteitenbeleid

v
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v

v

Investeringssubsidies
OZB subsidie

v

v

v

v

v

Sportservicepunt

v

v

v

v

v

v

v

v
v

v

v

v
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Buurtsportcoaches

v

v

v

v

v

Sportsubsidies

v

v

Maatschappelijk aanbesteden

v

v

MVV

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Sportaanbod: laagdrempelig en toegankelijk

v

v

v

v

Triminstuiven

v

v

v

v

v

Sport- en speluitleen

v

v

v

v

Nationale Sportweek

v

v

v

MSR Sportgala

v

v

v

Kies voor sport boekje

v

v

v

v

v

Sportbuurtwerk

Methode AccommodatiebeleidSportstimuleringsbeleid
Middelen
Subsidiebeleid
Ver. Ond.
Sport Projecten en Evenementen

Cruyff Courts Kampioenen

v

v

v

v

v

Jeugdfonds

v

v

v

Bewegingsonderwijs

v

v

Fitheidstest

v

v
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Bijlage 3 – Sport Projecten en Evenementen

Doelgroep: Alle inwoners van Maassluis
Sportaanbod: laagdrempelig en toegankelijk
Doelgroep
Doel
Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving

Kosten
Effect
doelgroepen

alle inwoners van Maassluis (specifiek volwassenen waarbij rekening wordt
gehouden met conditie en gezondheid, 1e lijns zorg)
Het bevorderen van sportdeelname,
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
a, d, g, h
Dit boekje bevat een overzicht van het laagdrempelig sportaanbod in
Maassluis van allerlei verschillende aanbieders. De gemeente is
initiatiefnemer, stelt het boekje samen en zorgt voor verspreiding. De sporten beweegaanbieders en andere welzijnsorganisaties leveren de benodigde
informatie. Het boekje wordt op zoveel mogelijk plaatsen verspreid, onder
andere via huisartsen en fysiotherapeuten zodat ook de 1e lijns zorg op de
hoogte is van dit aanbod.
€ 500 per jaar.
Er is een totaaloverzicht van het laagdrempelig sportaanbod in Maassluis
waardoor potentiele deelnemers dit aanbod makkelijker kunnen vinden en
de 1e lijns zorg kan verwijzen naar deze activiteiten.

Waar willen we naartoe?
 Het in de brochure opgenomen sportaanbod stijgt t.o.v. 2012 (is nu 39).
 Er worden meer brochures verspreid t.o.v. 2012 (is nu 510) onder zowel potentiële
deelnemers als 1e lijns zorg.
 Onderzoek naar de behoefte en aanbieders van G-sporten
 De brochure digitaliseren en interactiever maken.
Extra benodigde financiële middelen: ca. € 6.000 voor bouw website, eventueel in combinatie
met meer digitaliseren Kies voor Sport.

Triminstuiven
Doelgroep
Doel:
Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:
Kosten:
Inkomsten
6

alle inwoners van Maassluis, jeugd, ouderen
Het bevorderen van sportdeelname door het aanbieden van laagdrempelig
sportaanbod.
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. Sportvoorzieningen
a, b, c, g, j
Vanuit de gemeente organiseren en verzorgen we wekelijks triminstuiven.
€ 3000,00 per jaar (uitgaven -/- inkomsten)
Uitgaven: Huur sporthallen, begeleiding.
Bijdrage deelnemers (€ 2,- per keer, jeugdinstuif € 1,- per keer)
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Effect
doelgroepen:

Het is mogelijk om op een laagdrempelige manier, zonder verdere
verplichtingen en/of langlopende lidmaatschappen, te sporten. Een aantal
triminstuiven, zoals de badmintoninstuif op dinsdagochtend en het Sportief
Bewegen hebben een belangrijk sociaal karakter.

Instuif

Omschrijving

Doelgroep

Avondinstuif
Badminton dinsdag
Badminton donderdag
Sportief bewegen
Dynamic Tennis

Conditieverbetering
Recreatief badminton
Recreatief badminton
Conditie, lenigheid
Combinatie tennis,
badminton, tafeltennis
Indoor sport en spel

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Senioren
Volwassenen

Jeugdinstuif

Jeugd 4 t/m 10 jaar

Gemiddeld aantal deelnemers per keer 2012
32
27
21
63
18
48

Waar willen we naartoe?
 De triminstuiven vormen de gemeentelijk bijdrage aan de brochure laagdrempelig
sportaanbod.
 Het gemiddeld aantal deelnemers per keer blijft gelijk of stijgt t.o.v. 2012.
 Op termijn wordt bekeken of de gemeentelijke triminstuiven ondergebracht kunnen
worden bij welzijnsorganisaties of reguliere sportaanbieders.
 Daar waar de maatschappij hier zelf geen invulling aan geeft worden nieuwe triminstuiven
opgestart voor specifieke doelgroepen zoals inactieven, 35-45 jarigen, senioren,
allochtonen, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten enz. opgestart.
Extra benodigde financiële middelen: geen.

Sport- en speluitleen
Doelgroep:
Doel:
Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

alle inwoners van Maassluis
Bevorderen van sportdeelname
1. Sportparticipatie, 3. sportvoorzieningen
a, b, c, h
Via de website van de gemeente Maassluis kunnen inwoners en organisaties
gratis sport- en spelmaterialen lenen. Vaak worden de materialen ingezet
tijdens sport- en speldagen en sportkampen. Per jaar wordt ca. 40 keer
gebruik gemaakt van de uitleen.
ca. € 1.000 per jaar
Uitgaven: Vervanging materialen.
Kosten besparing omdat materialen niet hoeven worden aangeschaft maar
geleend kunnen worden.

Waar willen we naartoe?
 Behouden.
 Meer bekendheid geven aan deze mogelijkheid.
Extra benodigde financiële middelen: geen.
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Nationale Sport Week Evenement
Doelgroep:
Doel:
Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

Alle inwoners van Maassluis
Bevorderen van sportdeelname.
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
a, d, h
Sinds enkele jaren sluiten we aan bij de landelijke Nationale Sport Week die
jaarlijks wordt gehouden in april. Vanuit de gemeente moedigen we
sportaanbieders aan om mee te liften om de landelijke aandacht en juist
deze week “open activiteiten” voor inwoners van Maassluis te organiseren.
We brengen deze activiteiten lokaal onder de aandacht door o.a. een
advertentie in de Schakel. De gemeente verzorgt de coördinatie en
administratie van dit project (regie), de sportaanbieders verzorgen het
aanbod.
€ 4.500,00
Sportaanbieders ontvangen een vergoeding voor de organisatie van
activiteiten, advertentie in de Schakel.
Kennis maken met het sportaanbod en de sportaanbieders in Maassluis.

Waar willen we naartoe?
 Het aantal “open” sportactiviteiten in deze week stijgt t.o.v. 2012 (is nu 54).
 Het aantal activiteiten specifiek gericht op inactieven in deze week neemt toe.
 Project meer digitaliseren.
Extra benodigde financiële middelen: geen.

MSR Sportgala Evenement
Doelgroep:
Doel:
Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

Alle inwoners van Maassluis
Waardering tonen voor sportief Maassluis
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven
a, d, f
Jaarlijks organiseert de Maassluise Sport –en Recreatieraad het Maassluise
Sportgala. De sportman, sportvrouw, het sporttalent en alle kampioenen van
het voorgaande kalenderjaar worden tijdens dit gala in het zonnetje gezet.
Sinds een aantal jaar wordt ook de MSR Award uitgereikt aan een persoon
die zijn sporen heeft verdiend in de (Maassluise) sport.
ca. € 4.000 (uit het werkbudget van de MSR)
huur Koningshof en catering, verdere “aankleding” van de avond.
Waardering tonen.

Waar willen we naartoe?
 Deze blijk van waardering behouden.
 De MSR ambtelijke ondersteuning blijven bieden bij de organisatie.
Extra benodigde financiële middelen: geen.
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Doelgroep: Jeugd en Jongeren
Kies voor Sport
Doelgroep
Doel:
Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

Jeugd (basisschooljeugd groep 5 t/m 8) en sportverenigingen en -stichtingen
Het bevorderen van sportdeelname
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven
c, d
Per schooljaar bundelen we het sportkennismakingsaanbod van Maassluise
sportaanbieders in het boekje Kies voor Sport en dit verspreiden we
vervolgens in de groepen 5 t/m 8 van alle basisscholen in Maassluis. De
gemeente verzorgt de coördinatie en administratie van dit project (regie), de
sportaanbieders verzorgen het aanbod en het onderwijs verleent haar
medewerking door de scholen “open te stellen” voor dit project. In het
schooljaar 2012/2013 ontvingen ruim 1400 leerlingen het boekje Kies voor
Sport. Er waren 536 inschrijvingen voor 43 verschillende cursussen verdeeld
over 20 sporten.
circa € 5.500,00 per schooljaar.
Uitgaven: Opmaken en drukken boekje, vergoeding sportaanbieders, huur
gymzalen/sporthallen.
De jeugd krijgt de kans om kennis te maken met (nieuwe) sport(en) en
sportverenigingen en stichtingen kunnen nieuwe leden binnen halen. De
sportaanbieders ontvangen een vergoeding voor het verzorgen van de
cursussen (€ 20 per les) en mogen de deelnemersbijdrage (minimaal € 3,- per
deelnemer per cursus) zelf houden.

Waar willen we naartoe?
 Bereik van leerlingen in het basisonderwijs groepen 5 t/m 8 blijft 100%.
 Aantal deelnemende sportaanbieders stijgt t.o.v. schooljaar 2012/2013 (is nu 19).
 Het project meer digitaliseren en op deze manier interactiever maken.
Extra benodigde financiële middelen: ca. € 6.000 voor bouw website, eventueel in combinatie
met digitaliseren laagdrempelig sportaanbod.

Sportbuurtwerk
Doelgroep
Doel:

Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
10

Jeugd en jongeren (4 t/m 18 jaar)
Het stimuleren van een gezonde leefstijl;
Het verbeteren van het woon- en leefklimaat;
Het verhogen van de sport- en beweegparticipatie van de doelgroep waarbij
zij zelf mede zorgdragen voor een attractief sport- en beweegaanbod in de
wijk;
Het bevorderen van samenwerking en samenhang van activiteiten van de
verschillende wijk, sport- en onderwijsorganisaties;
Jeugd stroomt door naar sportverenigingen;
Alternatieve vrijetijdsbesteding.
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
c, e, j
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Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

Het sportbuurtwerk stimuleert jongeren om zich optimaal te ontplooien,
hun talenten te ontwikkelen en hen te begeleiden in dit proces van keuzes
maken voor nu en de toekomst. Welzijn E25 ontwikkelt, programmeert en
maakt een toepasselijk activiteitenaanbod, waarin de vraag van de jongeren
centraal staat. Afspraken hierover staan in een uitvoeringsovereenkomst.
Subsidie Welzijn E25 2013: € 75.860
Een laagdrempelige alternatieve, gezonde, vrijetijdsbesteding.

Waar willen we naartoe?
 Minder vandalisme en overlast in de wijken;
 Een betere verhouding tussen doelgroepen die gebruik maken van de speelruimte in de
wijk;
 De contacten tussen de verschillende groepen in de wijk verbeteren;
 Wijkbewoners (jong en oud) zijn betrokken bij activiteiten in de wijk.
Extra benodigde financiële middelen: geen.

Cruyff Courts Kampioenen
Doelgroep
Doel:
Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

jeugd (leerlingen van groep 7 en 8)
Het bevorderen van sportdeelname.
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
c, e, j
Jaarlijks wordt door Welzijn E25 op het Cruyff Court het
schoolstraatvoetbaltoernooi Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6 georganiseerd.
Dit toernooi wordt op Cruyff Courts in het gehele land georganiseerd volgens
de 14 regels van Johan Cruyff. De plaatselijke winnaars kunnen zich na de
Maassluise voorrondes via de regiofinales plaatsen voor de landelijke
finaledag. De Cruyff Foundation verlangt van iedere gemeente waar een
Cruyff Court ligt dat hier voorrondes worden georganiseerd.
circa € 5.000 per jaar.
Eventueel kennis maken met het Cruyff Court en/of een laagdrempelige
manier om te sporten.

Waar willen we naartoe?
 Het aantal deelnemende teams stijgt t.o.v. 2012 (is nu 10).
 Naast schoolteams nemen ook wijk/buurtteams deel aan een
straatvoetbaltoernooi/competitie.
Extra benodigde financiële middelen: Geen.

Jeugdfonds
Doelgroep
Doel:

Jeugd en Jongeren (schoolgaande kinderen van 4 t/m 17 jaar waarvan de
ouders een minimum inkomen hebben)
De maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen uit gezinnen
met een laag inkomen stimuleren omdat sociale uitsluiting ten gevolge van
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Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

armoede op jonge leeftijd gevolgen heeft voor de toekomst van deze
kinderen en onwenselijk is voor de samenleving als geheel
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
c, d, h
Aantoonbare kosten van lidmaatschap of contributie voor deelname aan o.a.
sportieve activiteiten in verenigingsverband, waarvoor lidmaatschap of
contributie vereist is komen hiervoor in aanmerking, evenals bijkomende
kosten die noodzakelijk zijn voor deelname aan de activiteit.
De financiële belemmering om deel te nemen aan sportactiviteiten wordt
verminderd.

Waar willen we naartoe?
 Bij de doelgroep en bij sportaanbieders meer bekendheid geven aan deze mogelijkheid.
Extra benodigde financiële middelen: geen.

Bewegingsonderwijs
Doelgroep
Doel:

Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

12

Jeugd en Jongeren (schoolgaande kinderen PO en VO, schoolzwemmen
groepen 5 en 6)
Gymnastiek PO: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen
aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de
belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. Daarnaast de
leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan
bewegingsactiviteiten te laten deelnemen, afspraken maken over het
reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en
daarmee bij activiteiten rekening houden.
Gymnastiek VO: Een brede oriëntatie op verschillende soorten
bewegingsactiviteiten en daarin het verkennen en uitbreiden van de eigen
mogelijkheden.
Schoolzwemmen: Leerlingen zover brengen dat voor hen veilig en veelzijdig
bewegen in het water mogelijk wordt en blijft.
1. Sportparticipatie, 3. sportvoorzieningen
c, h
Het bewegingsonderwijs valt onder de wettelijke zorgplicht van de
gemeente. Conform de wet geven we de gemeentelijke sporthallen en
gymzalen om niet in gebruik voor het bewegingsonderwijs. Voor het primair
onderwijs 1,5 klokuur gymnastiek per week vanaf groep 3 en voor het
voortgezet onderwijs 2,25 klokuur per week.
Schoolzwemmen: Voor de groepen 5 en en 6 van het primair onderwijs
bestaat de helft van het bewegingsonderwijs uit natte gymlessen.
Schoolzwemmen valt niet onder de wettelijke zorgplicht van de gemeente
maar wij zijn van mening dat elk kind op eigen niveau en naar eigen tempo
de gelegenheid moet krijgen om intensief te bewegen in het water, zodanig
dat het een vriend van het water wordt, is en blijft. In maart 2012 was ruim
een kwart van de leerlingen die in het schooljaar 2012/2013 zouden gaan
schoolzwemmen nog niet in het bezit van een zwemdiploma. Het
veiligheidsaspect speelt hier dus een belangrijke rol maar ook het
gezondheids-, recreatie- en wedstrijdaspect worden tijdens de
schoolzwemlessen niet vergeten.
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Kosten:
Effect
doelgroepen:

Schoolzwemmen: circa € 121.000 per jaar (inclusief vervoer).
Op regelmatige basis sporten en bewegen. Voor schoolzwemmen geldt dat
het bijdraagt aan veiligheid en gezondheid. Kinderen raken vertrouwd met
en kunnen in de toekomst hun weg vinden naar zwembad Dol-fijn.

Waar willen we naartoe?
In het regeerakkoord 2012 is opgenomen dat het kabinet streeft naar meer gymlesuren per week
in het primair onderwijs. Het is nog onduidelijk op welke wijze men dit vorm wil geven.
Extra benodigde financiële middelen: De ontwikkelingen op dit gebied zullen worden gevolgd om
de consequenties snel helder te hebben.

Triminstuiven
zie doelgroep: alle inwoners van Maassluis

Doelgroep: Ouderen
Fitheidstest
Doelgroep
Doel:
Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Inkomsten
Effect
doelgroepen:

Ouderen (55+-ers)
Inwoners bewust maken van hun fitheid, bevordering van sportdeelname.
1. Sportparticipatie, 3. sportvoorzieningen
b, h
55+-ers krijgen jaarlijks de mogelijkheid om aan de hand van een aantal
onderdelen hun fitheid te testen en te bespreken met deskundigen. Naar
aanleiding van deze test worden deelnemers gewezen op het voor hen
geschikte sportaanbod in Maassluis. In veel gevallen betreft dit het aanbod in
de brochure laagdrempelig sportaanbod.
€ 5.800,00
Fitheidstest (door Sportservice Zuid-Holland), inhuur deskundigen als
testadviseurs, fysiotherapeut, arts, voedingsdeskundige, enz.
Deelnemersbijdrage (€ 3,- per persoon)
Inzicht in de eigen fitheid en inzicht krijgen in het (laagdrempelig)
sportaanbod in Maassluis.

Waar willen we naartoe?
 Test “ombuigen” naar beweegevenement dat in lijn ligt met het aanbod in de brochure
laagdrempelig sportaanbod.
 Aanbieders uit de brochure laagdrempelig sportaanbod en 1 e lijns zorg meer betrekken,
o.a. door een werkgroep te vormen.
 Meer inactieven nemen deel en stromen door naar het reguliere (laagdrempelige)
sportaanbod (nu geen cijfers bekend).
 De test c.q. het beweegevenement richten op een qua leeftijd bredere groep inactieve
volwassenen (bijv. 35+), waarbij gekeken wordt of dit nog in één test/beweegevenement
past of dat splitsing nodig is.
Extra benodigde financiële middelen: € 5.000,00.
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Triminstuiven
zie doelgroep: alle inwoners van Maassluis
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Bijlage 4 – Verenigingsondersteuning

Sportservicepunt
Doelgroep
Doel:

Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

Sportverenigingen –en stichtingen (vrijwilligersorganisaties in de sport).
Het bevorderen en versterken van sport als vorm van meedoen aan de
samenleving
De interactie tussen sportverenigingen en andere beleidsterreinen neemt
toe waardoor er optimaal gebruik wordt gemaakt van de signaalfunctie van
verenigingen.
Sportverenigingen kunnen op een laagdrempelige manier een beroep op de
kennis en kunde van andere beleidsterreinen zoals het Centrum voor Jeugd
en Gezin en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
c, e, j
Vanuit het team sport- en accommodatiezaken worden sportverenigingen
ondersteund. Dit gebeurt vaak in de vorm van ondersteuning op maat:
vragen die er zijn worden beantwoord en/of er wordt doorverwezen naar
deskundigen (intern of extern). Signaleren we dat een bepaalde vraag en/of
een bepaalt onderwerpt in de vraagstelling veel voorkomt dan springen we
hierop in door de organisatie van themabijeenkomsten. Altijd in overleg
en/of samenwerking met de MSR en het Vrijwilligerssteunpunt.
Varieert sterk per jaar.
Inhuur deskundigen, vaak voor themabijeenkomsten.
Versterken van kennis en kunde.

Waar willen we naartoe?
Met de vorige sportnota “Maassluis: Sportieve stad aan de Waterweg” is het Sportservicepunt
gelanceerd met als doel een herkenbaar centraal fysiek en/of digitaal “loket” te creëren waar de
gemeentelijke organisatie op een laagdrempelige manier bereikbaar is voor onderwerpen met
betrekking tot sport. Deze laagdrempelige bereikbaarheid is de afgelopen jaren wat ons betreft
goed van de grond gekomen, echter hiervoor vormt niet een fysiek en/of digitaal “loket” onder de
naam “Sportservicepunt” de basis. De medewerkers van de afdeling sport- en
accommodatiezaken van de gemeente zijn op een laagdrempelige manier bereikbaar. De term
“Sportservicepunt” vormt daarvoor echter zelden tot nooit de basis, vaak zoekt met “de afdeling
sport”. Daarnaast zijn wij van mening dat de term “Sportservicepunt” de lading niet dekt omdat
hieruit niet blijkt dat het om een gemeentelijk onderdeel gaat.
Sportverenigingen zijn de maatschappij “in het klein”, een afspiegeling daarvan.
Sportverenigingen lopen tegen vragen/problemen aan die ook in de maatschappij als geheel terug
komen. Dit betreft niet alleen zaken met betrekking tot “de sport” maar bijvoorbeeld ook zaken in
een opvoedkundige of sociale context. Sportverenigingen hebben hierin een belangrijke
signaalfunctie maar moeten vervolgens ook wat met dit signaal kunnen doen. Wij vinden het
belangrijk dat sportverenigingen op een laagdrempelige manier de informatie kunnen vinden, ook
met betrekking tot andere beleidsterreinen (zoals senioren, jeugd- en diversiteitbeleid, het
Centrum voor Jeugd en Gezin en Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De andere kant op willen
we graag dat andere beleidsterreinen pro-actief inspelen op de behoeften van sportverenigingen.
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Om sportverenigingen te helpen hun rol te verbreden en de kansen die er liggen te
pakken breiden we de huidige verenigingsondersteuning uit. In lijn met onze sociale visie
investeren we meer in vrijwilligers(organisaties).
De huidige laagdrempelige bereikbaarheid van het team sport- en accommodatiezaken
behouden, (blijvend) uitdragen en verder versterken.
Meer bekendheid geven aan de mogelijkheid van verenigingsondersteuning vanuit de
gemeente.
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de MSR en het Vrijwilligerssteunpunt.
De term “Sportservicepunt” laten vervallen en voortaan verwijzen naar het “Sportloket”.
Verenigingsondersteuning vanuit andere beleidsterreinen faciliteren en stimuleren.

Benodigde extra middelen: De kosten van het sportloket zijn vraaggericht en variëren sterk per
jaar. De nieuwe weg die de komende jaren wordt ingeslagen betreft met name een bundeling van
kracht en daarmee bestaand budget.

Buurtsportcoaches
Doelgroep
Doel:

Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Alle inwoners van Maassluis, specifiek jeugd van 4 t/m 18 jaar en
sportverenigingen en –stichtingen.
uit het projectplan “Aan de slag met combinatiefuncties in Maassluis 2.0”:
 Per het schooljaar 2012/2013 zijn er in Maassluis 2,6 fte
combinatiefunctionarissen actief;
 De werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen richten zich zowel
op (de organisatie en/of coördinatie van) binnenschoolse- als
buitenschoolse sport- en/of cultuuractiviteiten;
 De werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen richten zich op (de
organisatie en/of coördinatie) van een divers sport- en cultuuraanbod;
 De combinatiefunctionarissen dragen eraan bij dat de betrokken
verenigingen/organisaties maatschappelijk betrokken zijn/blijven, o.a.
door meer te bieden dan alleen activiteiten voor de eigen
leden/donateurs.
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
c, d, e, f, g, i
Als onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt, onderdeel
Brede impuls combinatiefunctie van het Rijk, zijn in Maassluis momenteel 2,6
fte combinatiefunctionarissen actief. 1,2 fte op het gebied van cultuur en 1,4
fte op het gebied van sport. De combinatiefunctionarissen sport heten sinds
2012 buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches zijn zowel werkzaam bij een
sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector. De
buurtsportcoaches zijn werkzaam voor de volgende samenwerkingspartners:
1. RCMD De Coureur, CBS Het Spectrum/Balkon en Lentiz Kastanjecollege
(0,6 fte);
2. MHV Evergreen, Kardinaal Alfrinkschool en CBS Ichthus (0,8 fte).
De samenwerkende partners vragen op basis van een
samenwerkingsovereenkomst en activiteitenplan per schooljaar een subsidie
aan voor de realisatie van een combinatiefunctie. De partners verzorgen zelf,
na toekenning van de subsidie, de “bemensing”, het werkgeverschap en de
aansturing van de combinatiefunctie.
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Kosten:

De subsidie, op basis van een door het Rijk bepaalt normbedrag van ca. €
50.000 per fte, dient om de loonkosten van de combinatiefunctionaris te
bekostigen. Bijkomende kosten, inclusief de btw op de loonkosten,
bekostigen de samenwerkende partners met elkaar.
De financiering voor 2,6 fte combinatiefunctie er momenteel als volgt uit:
Bijdrage Rijk (40%)
Bijdrage Onderwijs (20%)
Bijdrage Gemeente
(40%)
Totale financiering

€ 52.560
€ 26.000
€ 52.840
€ 131.400

Conform het raadsbesluit van 14 februari 2012 en het projectplan “Aan de
slag met combinatiefuncties in Maassluis 2.0” is er tot en met 2016 extra
budget beschikbaar ter ondersteuning van de combinatiefunctie:

Effect
doelgroepen:

Budget per
kalenderjaar
Scholing
€ 7.500
Activiteiten verenigingen
€ 2.500
Ambtelijke ondersteuning (2 uur per week)
€ 4.000
De jeugd (van de betreffende scholen) krijgt op een laagdrempelige manier
meer mogelijkheden om te bewegen en sport. Sportverenigingen en stichting
worden versterkt en kunnen nieuwe leden/doelgroepen binnen halen.

Waar willen we naartoe?
 Het aantal fte buurtsportcoaches stijgt naar 2,3 fte (is nu 1,4).
 De combinatiefunctie cultuur blijft 1,2.
 Het aantal sportaanbieders en welzijnsorganisaties dat participeert in de
samenwerkingsverbanden met betrekking tot de buurtsportcoaches stijgt (is nu 6).
 Buurtsportcoaches zijn breder en flexibeler inzetbaar door en voor meer sportaanbieders,
scholen en welzijnsorganisaties.
 Buurtsportcoaches ontplooien meer activiteiten in de wijken.
 Buurtsportcoaches richten hun activiteiten op alle inwoners van Maassluis (is nu alleen
jeugd).
Extra benodigde financiële middelen: Voor de 2e helft van 2013 staat een evaluatie van de
combinatiefuncties gepland. Samen met de verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren
komen worden dan de hiervoor genoemde doelen op een rijtje gezet en uiteengezet welke extra
financiële middelen hiervoor eventueel nodig zijn.

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen
Doelgroep
Doel:

Maatschappelijke

Sportverenigingen en –stichtingen.
Ook na 2013 kunnen sportverenigingen en stichtingen een MVV traject
volgen.
Sportverenigingen- en stichtingen verbreden (op basis van willen is kunnen)
hun maatschappelijke rol.
Sportverenigingen –en stichtingen nemen steeds meer deel aan
maatschappelijke aanbestedingstrajecten.
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
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effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

a, b, c, d, e, f, g, i, j
Een visie en methodiek waarbij wordt gekeken naar de wijze waarop een
vrijwilligersorganisatie haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid
neemt in haar maatschappelijke context (welzijn, gezondheid, veiligheid,
duurzaamheid, milieu, sociale context, enz.). In 2012 is het MVV programma
Maassluis van start gegaan voor alle vrijwilligersorganisaties. Het aantal
sportverenigingen –en stichtingen dat een MVV traject volgt en/of “MVV
oké” is, is nu 3. Dit programma vormt een belangrijke basis voor hoe we
(o.a.) sportverenigingen ondersteunen om in de toekomst hun rol in
maatschappelijke aanbestedingstraject te kunnen oppakken.
2012: € 20.000 en 2013: € 15.000
Uitgave: trajecten van verenigingen en netwerk/thema bijeenkomsten
Sportverenigingen blijven en groeien als moderne zelfredzame verenigingen
met een brede Maatschappelijke rol in Maassluis

Benodigde extra middelen 2014 – 2016: € 15.000 per jaar voor MVV trajecten en voortzetting
MVV programma Maassluis na 2013.
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Bijlage 5 – Subsidies

Sportsubsidies
Doelgroep
Doel:
Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Kosten:
Effect
doelgroepen:

Sportverenigingen en andere aanbieders van binnen –en/of
buitensportactiviteiten, handelend zonder winstoogmerk met tenminste 50%
leden of geregistreerde deelnemers uit Maassluis.
a, c, d, e, g, h
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
Bevorderen dat iedere inwoner kan deelnemen aan vrijetijdsbeoefening.
Bevorderen van een gezonde levensstijl en als onderdeel daarvan
overgewicht en bewegingsarmoede bij jongeren/kinderen tegengaan.
We hanteren de volgende categorieën sportsubsidies:
1. Basissubsidie
2. Jeugdlidsubsidie
3. Aanvullende subsidies:
Scholierentoernooi
Opleiding/training jeugdkader
Nevenactiviteiten eigen jeugdleden
Speciaal sportevenement
Anders/overig
De jeugdlid –en aanvullende subsidies zijn gekoppeld aan de basissubsidie.
Pas wanneer de aanvrager een activiteit in het kader van de basissubsidie
organiseert, en dat wil zeggen een activiteit van minimaal één dagdeel die
open staat voor zowel leden als niet-leden, kan aanspraak gemaakt worden
op de andere subsidies.
Subsidieplafond 2013: Totaal € 36.000, in 2012 is dit bedrag ook
daadwerkelijk aan subsidies verstrekt.
Financiële ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan behoud,
versterking en groei.

Waar willen we naartoe?
 Het aantal open activiteiten dat wordt georganiseerd in het kader van de basissubsidie
stijgt.
 Het aantal leden waarvoor jeugdlidsubsidie wordt verstrekt stijgt (2011: 1747).
 Het aantal activiteiten in het kader van de aanvullende sportsubsidies stijgt.
 Sportverenigingen die het Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen traject hebben
doorlopen worden (financieel) ondersteund om hieraan te blijven werken.
 Het aantal sportverenigingen dat hun maatschappelijke rol “breder” oppakt in de vorm
van Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen en gericht op de benoemde doelgroepen,
stijgt.
 Ook andere (welzijns)organisaties ontplooien wijkgerichte “open” sportieve initiatieven
met betrekking tot specifieke doelgroepen zoals senioren, allochtonen en
uitkeringsgerechtigden.
Extra benodigde financiële middelen: € 10.000 per jaar.
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Maatschappelijk aanbesteden
Doelgroep
Doel:

Maatschappelijke
effecten
Doelstellingen
Omschrijving:

Effect
doelgroepen:

Sportverenigingen en andere aanbieders van binnen –en/of
buitensportactiviteiten, handelend zonder winstoogmerk met tenminste 50%
leden of geregistreerde deelnemers uit Maassluis.
Sportverenigingen –en stichtingen krijgen van de gemeente (De Betrokken
Stad) en het rijk (sportimpuls) de (financiële) mogelijkheid om verbanden te
leggen en in samenwerking met andere partijen initiatieven te ontplooien.
Voor verenigingen die het MVV traject hebben doorlopen is dit een kans om
het geleerde in praktijk te brengen maar de mogelijkheden gelden ook voor
verenigingen die (nog) niet aan een MVV traject deelnemen.
De aanvragen kunnen gericht worden op specifieke doelgroepen zoals
inactieven, allochtonen, volwassenen (40+) en/of senioren en
gehandicapten.
1. Sportparticipatie, 2. Verenigingsleven, 3. sportvoorzieningen
b, c, e, g, i, j
In de notitie “Een denkrichting: De betrokken stad” is reeds een pilot “De
actieve stad” beschreven.
De Sportimpuls is een subsidieregeling van het Rijk die lokale sport- en
beweegaanbieders kunnen aanvragen en hen financieel ondersteunt bij de
opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten
en bewegen. Het gaat dan om het opstarten en aanbieden van
sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. Zo
krijgen lokale sport- en beweegaanbieders de mogelijkheid om aanbod te
realiseren dat in de lokale situatie gewenst is, gebaseerd op wat elders al
succesvol is gebleken. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders
onderling, en tussen sportaanbieders en gemeente, onderwijs-, welzijns-,
zorginstellingen en het bedrijfsleven is hierbij essentieel. Als gemeente
kunnen we zelf geen aanvragen voor deze impuls indienen maar we vinden
het wel belangrijk om sport- en beweegaanbieders die een aanvraag willen
indienen te ondersteunen, bijvoorbeeld door het meepraten over de
plannen en/of het aanleveren van gegevens/cijfers ter onderbouwing van de
aanvraag.
Sportverenigingen en stichtingen krijgen ondersteuning en de kans om zich
maatschappelijke breed in te zetten en daarmee hun zelfredzaamheid te
vergroten en zich nog meer te binden aan de stad Maassluis.

Waar willen we naartoe?
Opstarten van maatschappelijke aanbesteden in Maassluis door sportverenigingen en stichtingen.
Benodigde extra middelen: Geen
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Investeringssubsidies kleedkamers
Op basis van de richtlijnen van de sportbonden kunnen de richtlijnen voor de
buitensportaccommodaties verder worden uitgewerkt. In dit voorbeeld gaan we uit van de
richtlijnen voor de voetbalverenigingen. Het betreft hier de meeste verenigingen en een uitvoerig
beschreven normering.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en
KNVB hebben, samen met hun achterban, één nieuwe richtlijn opgesteld voor
kleedkamernormering. Een behoeftebepaling geeft weer hoeveel velden en kleedkamers een
voetbalvereniging nodig heeft om haar wedstrijdschema voor de KNVB‐competitie te kunnen
afwikkelen. Met behulp van de behoeftebepaling en het benodigd aantal wedstrijdvelden wordt het
theoretisch benodigde aantal kleedkamers berekend.
De richtlijn voor het bepalen van de hoeveelheid kleedkamers betreft een gedifferentieerde richtlijn
welke afhankelijk is van de samenstelling van de vereniging. De richtlijn voor kleedkamers betreft:
bij alleen senioren: 2 kleedkamers per benodigd wedstrijdveld en 2 teamlockers per
kleedkamer;
Bij senioren/junioren/pupillen: 2 kleedkamers per benodigd wedstrijdveld en 2 teamlockers
per kleedkamer en 50% van de kleedkamers in een grotere maatvoering (i.p.v. 15 m2 ‐>
24m2);
Indien 1 benodigd wedstrijdveld en senioren/junioren/pupillen : 3 kleedkamers en 2
teamlockers per kleedkamer en 2 van de kleedkamers in een grotere maatvoering.
De teamlockers zijn geïntegreerd in de richtlijn zodat meerdere teams “gelijktijdig” gebruik
kunnen
maken van de kleedkamer. Gedacht wordt aan grote kasten in de gang waar een heel team zijn
tassen kan opbergen. Helaas is het fenomeen teamlockers door de VNG/KNVB/VSG nog niet
verder uitgewerkt.
Met de oude richtlijn zou er tot drie velden 2 extra kleedkamers moeten worden gerealiseerd bij
intensief gebruik en bij 4 velden vier extra kleedkamers.
Met de berekende hoeveelheid kleedkamers zouden er in principe geen theoretische
belemmeringen
moeten zijn met de organisatorische invulling van de wedstrijddag. Lokale omstandigheden (denk
bijvoorbeeld aan aanwezigheid gemengde teams) kunnen leiden tot afwijkingen.
Aanvullend zijn er nog andere ruimten nodig, waarin de richtlijn niet voorziet. Hierbij kan gedacht
worden aan een ruimt voor scheidsrechters, massage, EHBO, bestuurskamer en materiaal.
Hiertoe wordt een gemiddeld ruimtebeslag gehanteerd van in totaal 50 m2.

Uitwerking richtlijn
Voor voetbalverenigingen wordt bij een gecombineerd gebruik door senioren, junioren en
pupillen voor een kleedkamer een afmeting gehanteerd van 15 en 24 m2. Beide maten dienen
voor ongeveer 50% aanwezig te zijn. Daarnaast is er nog douche- en toiletruimte nodig van 10 m2
per kleedkamer. Gemiddeld is een kleedkamer met douche- en toiletvoorziening dus bijna 30m2.
De genormeerde bouwsom voor nieuwbouw kleedruimte met douche inclusief sanitaire ruimten
bedraagt ca. € 1.400 per m2 inclusief de verschuldigde BTW.
Uitgangspunt van de KNVB en VNG is dat er bij een wedstrijdveld 2 kleedkamers horen. Bij 3
wedstrijdvelden zijn er 6 kleedkamers nodig, bij 4 velden 8. Daarnaast is nog een extra ruimte
beslag voor bijkomende ruimte en de nog niet uitgewerkte toepassing van teamlockers. Wij
hanteren ten opzichte van de kleedkamernorm een bijplussing van 20 % voor de realisering van
aanvullende ruimten. Dit kan later worden bijgesteld als er informatie aanvullende informatie
over de teamlockers is. In onderstaand overzicht wordt de bijdrage berekend. De factor bouwsom
kan jaarlijks worden geïndexeerd, afhankelijk van landelijke ontwikkelingen.
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Op het moment dat er sprake is van een renovatie dan wordt de subsidie gebaseerd op 50% van
de berekende som. Deze uitwerking zal in overleg met de verenigingen worden uitgewerkt op het
moment dat men het initiatief neemt om de opstallen te willen vernieuwen of renoveren. De
vereniging heeft een keus in de variant op basis van de financiële mogelijkheden op dat moment.
Met deze aanpassing van de regeling zal er ook een aanpassing van de huurvergoeding kunnen
plaatsvinden. Buitensportverenigingen hebben nu een lager dekkingspercentage dan
binnensportverenigingen. (kostprijs gerelateerd aan huurprijs). Een rechtvaardiging van dit
verschil kan gevonden worden in het feit dat buitensportverenigingen meer
verantwoordelijkheden hebben voor de exploitatie van de eigen accommodatie en dan met name
de opstallen. Nu de gemeente daarin een grotere rol gaat spelen, zullen de verhoudingen ook
anders komen te liggen. Omdat de verenigingen een verantwoordelijkheid houden voor het
onderhoud, stellen wij voor dat de bijdrage die ontvangen wordt voor een kleedaccommodatie
voor een nader te bepalen percentage wordt doorberekend in een kostendekkende huur, een en
ander is afhankelijk van de uitkomsten van het te ontwikkelen tarievenbeleid. Daar zal dus later
een standpunt over ingenomen worden.
Op basis van deze uitwerking is een overzicht opgesteld van de aanwezige kleedkamers bij de
sportvereniging. Het aantal kleedkamers is bepaald aan de hand van de normering van de
sportbonden.

Kleedkamers per vereniging
aanwezig norm per velden aantal
veld

m2 totaal m2

extra totaal norm bedrag
aanvullende
ruimte 20%
1400

Excelsior M

16

2

4

8

30

240 48

25 313

438.200

VDL

14

2

3

6

30

180 36

25 241

337.400

2

3

6

30

180 36

25 241

337.400

2

3

6

41

246 49

295

413.280

1

2

-

-

2

2

4

31

124 25

149

208.320

2

2

4

25

100 20

120

168.000

-

5

2

14

28 6

34

47.040

-

8

2

16

32 6

38

53.760

MSV '71
Gophers

4
?

Unitas

4

CKC
Evergreen Hockey

2

Evergreen Tennis

2

Bequick
AV Waterweg
De Coureur

2

0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitgaande van de voorgestelde normprijs en oppervlaktes leidt deze nieuwe beleidsregel nu tot
een financiële gemeentelijke bijdrage van ca. € 2.000.000. Als er renovaties gaan plaatsvinden,
dan neemt deze last af (i.v.m. halvering normprijs). Er is nog geen fasering aangebracht. De
verwachting is dat een deel van de kosten zich de eerstkomende paar jaren zullen voordoen.
Enkele accommodaties zijn verouderd, maar er zijn er ook die recent zijn opgeknapt of nog niet
aan vernieuwing toe zijn.
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Bij de opstelling van het uitvoeringsprogramma zal op de dekking verder worden ingezoomd.
Na het vaststellen van de sportnota zullen de nadere regels voor de subsidies worden aangevuld
met de regels voor de kleedkamersubsidie. In deze regelgeving zal de koers verder worden
uitgewerkt, komt er inzicht in een toe te passen fasering en de eventueel daaraan verbonden
tarieven voor de verenigingen.
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