Amstelveense Sport benadrukt belang van gezond bewegen, sporten en van
de Sportnota 2013-2020 (“Amstelveen Beweegt Gezond!!)
In 2013 is door de politiek unaniem de Sportnota 2013-2020 goedgekeurd. Hierin wordt de
belangrijke rol van Sport en Gezond Bewegen voor de sociale infrastructuur van Amstelveen
benadrukt. Een rijk verenigingsleven, dat laagdrempelig en vrijwel volledig door vrijwilligers wordt
gerund, gecombineerd met talloze mogelijkheden om individueel te kunnen ontspannen. Sport en
bewegen hebben als doel alom hun waarde al meer dan bewezen.
Maar ook worden Sport en bewegen als middel bij het bevorderen van gezondheid en welzijn van de
burger steeds belangrijker. Het positieve effect op de gezondheid van lichaam en geest van jong tot
oud(er) heeft al eindeloze wetenschappelijke onderbouwing. Het (preventief) inzetten van deze
“middelen” zal juist ook op andere gebieden - zoals jeugdzorg, emancipatie, ouderenzorg,
gezondheidszorg, onderwijs, welzijnswerk - fors kunnen bijdragen aan een gezonder en gelukkiger
samenleving. En preventie zorgt voor lagere kosten, waar eenzijdige inzet op het verzorgende aspect
de zorg op termijn juist onbetaalbaar maakt. Open samenwerking tussen de op deze terreinen
werkzame deskundigheid moet daarbij worden opgezocht. Samen delen (in de kosten) moet ervoor
zorgen dat middelen veel efficiënter kunnen worden ingezet. “Ontschotting” zowel wat betreft (de
voorbereiding van) inhoudelijk beleid als (allocatie) van geldstromen is daarvoor noodzakelijk.
Voor onze sportverenigingen en -organisaties betekent dit nogal wat. Van hen wordt immers
gevraagd dat zij zich naast “doelorganisatie” – mensen de mogelijkheid bieden om in
verenigingsverband te sporten – ook gaan manifesteren als deel van een maatschappelijk
“zorgcomplex”. De opvoedkundige taken van verenigingen zijn reeds aanzienlijk gegroeid,
verwachtingen van leden navenant. Om daaraan te kunnen voldoen is naast een goede
accommodatie en voldoende vrijwilligers om de zaken draaiende te houden, ook verdergaande
professionalisering nodig. Openstelling van accommodaties voor ander gebruik, inspelen op
behoeften uit andere sectoren (bijvoorbeeld het onderwijs en de ouderenzorg), counterpart worden
van de buurtsportcoach die zijn intrede doet in de wijken, zijn extra facetten die om aandacht
vragen. Juist in de komende jaren verdienen verenigingen (organisaties) dan ook alle steun vanuit de
politiek.
De Sportnota geeft voldoende handvatten om het de sportverenigingen met steun van het
Sportbedrijf en de gemeente mogelijk te maken in die rol te groeien. Daarmee wordt een belangrijke
meerwaarde aan de Amstelveense samenleving gerealiseerd. Dit geldt zeker als het gaat om het
beheer en het onderhoud van de beschikbare accommodaties. Maar ook voor het kunnen
waarmaken van “de inhoud” zijn voldoende ingrediënten aanwezig.

Als groep hebben onze sportverenigingen1 zich op 13 maart jl. nog eens gebogen over de vele
uitdagingen, waarvoor zij staan. De belangrijkste conclusies willen zij de Amstelveense politiek graag
nog eens meegeven voor de komende coalitieperiode.
Statements van de Amstelveense Sportwereld over het te voeren sportbeleid (13 maart 2014)
algemeen
1. De Sportnota “Amstelveen Beweegt Gezond!!” (2013-2020) moet in de nieuwe college periode
integraal worden uitgevoerd.
2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen afdeling Vastgoed, de (sport)
beleidsondersteuning van de gemeente en het Sportbedrijf als uitvoerder van het gemeentelijk
sportbeleid dienen, zeker in de praktijk, eenvoudiger en scherp(er) onderscheiden te worden.
accommodatiebeleid
3. Groot en klein onderhoud van accommodaties in één hand is duidelijk en goedkoper.
4. Er is een groot verschil in kosten en onderhoud tussen de verschillende soorten ondergrond
(kunstgras/natuur gras; (semi) watervelden/zand ingestrooid etc.). Deze verschillen maken een
grondig onderzoek naar mogelijke vormen van differentiatie in (huur) tarieven wenselijk.
5. Het “illegaal “gebruik van accommodaties verdient een strenger toezicht van de gemeente.
Legalisering is ook een optie maar dan wel gepaard aan een duidelijke regeling voor vergoeding
van dat gebruik en van schade.
6. Het nieuwe college dient het invoeren van een 1/3–regeling opnieuw op de agenda te zetten.
7. De OG-belasting voor clubhuizen/accommodatie moet worden afgeschaft omwille van
multifunctioneel gebruik en de groeiende maatschappelijke taak van verenigingen.
samenwerking
8. Clubs die uit eigener beweging samenwerking aangaan moeten daarvoor worden beloond (bv.
samenwerking op het gebied van onderhoud, delen van accommodaties, fusie). “Gedwongen
worden” tot samenwerking/samengaan is geen garantie voor succes.
9. Samenwerking tussen (sportorganisaties van) Amstelveen en Aalsmeer op sport- en
beweegbeleid dient concreet gestalte te krijgen. Ook moet worden ingezet op samenwerking
met andere omliggende gemeenten, incl. de Amsterdamse sportas.
maatschappelijke verantwoordelijkheid
10. Sport en gezond bewegen als middel werken bij uitstek preventief om toekomstige zorgkosten
te verminderen. Eenzijdige inzet op de verzorging zelf maakt deze op termijn onbetaalbaar.
11. Sportverenigingen zijn bereid om hun deuren letterlijk en figuurlijk open te zetten en verdere
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Mits door de gemeente voldoende ruimte
wordt gegeven en (financiële) voorwaarden zodanig zijn dat zij dit ook goed kunnen doen.
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In totaal sporten 52.930 inwoners van 18 jaar en ouder in Amstelveen. Daarvan sporten 25.406 inwoners in
verenigings verband (bron: Stadspeiling 2013) Daarnaast sporten er ongeveer 10.223 inwoners onder de 18
jaar bij verenigingen. Er zijn ongeveer 66 Amstelveense sportverenigingen en 57 anders georganiseerde
sportgroepen. Tenslotte had het zwembad ook in 2013 weer een kleine 400.000 bezoekers en 1250
leszwemmers. (bron: Meten is Weten 2013).

12. Stop de bemoeizucht en regels vanuit de gemeente, maar faciliteer: verenigingen kunnen prima
zelf hun verantwoordelijkheden invullen. Zo mist een onlangs ingevoerde richtlijn in het kader
van de drank- en horecawet haar doel volledig.
13. Geen bezuinigingen op de groeiende populariteit van programma’s voor gezond bewegen en
sporten van jeugd en senioren.
14. “Bestuurlijke ontschotting” tussen de beleidsterreinen (en budgetten) bij de gemeente is, zeker
in tijden van schaarste nodig om met alle betrokkenen succesvol tegemoet te komen aan de
behoefte van burgers (in de wijken) op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
professionalisering
15. Een succesvolle dubbelrol van sportaanbieder en maatschappelijk dienstverlener vereist verdere
professionalisering van (de medewerkers/vrijwilligers van) onze sportorganisaties. Op de
investeringen die hiervoor nodig zijn past geen bezuiniging.

