Reactie advies Sportraad
Beste Sportraad,
Allereerst willen wij u bedanken voor uw uitgebreide advies gedateerd op 22 januari 2018 ten
aanzien van de concept voortgangsrapportage Sportagenda 2015-2019.
Hieronder reageren wij per aangegeven punt op uw advies.
1.Onderzoek in het kader van renovatie en energiezuinige maatregelen heeft nog niet voor
alle sportverenigingen plaatsgevonden. Graag zouden wij dit punt opgenomen zien.
Reactie: naar aanleiding van de tekstsuggestie is het volgende opgenomen bij punt 6.3; In
2016 konden alle verenigingen met een eigen accommodatie een duurzaamheidsmeting
laten doen. TCK heeft hier gebruik van gemaakt. Voor de andere verenigingen was een
dergelijke meting om diverse redenen niet relevant.
Opmerking: Het is aan alle verenigingen met een eigen accommodatie aangeboden. Alleen
TCK heeft hier gebruik van gemaakt. TVL had zelf al een meting laten doen. MHCK en de
KOAG hebben een nieuw gebouw. Het gebouw van de Treffers is onderdeel van t Onderdak
en was al meegenomen met een nulmeting. DCV zat en zit in de voorbereidingen van een
grootschalige renovatie en was daarom niet geïnteresseerd.
2. Het aanbrengen van een nieuwe toplaag aan de velden van de Treffers staat gepland voor
in het voorjaar van 2018. Graag zouden wij dit punt opgenomen zien.
Reactie: Tekst is opgenomen bij de samenvatting, tekst accommodaties.
3.Gebleken is dat de introductie van de “Sportmaand” voor diverse sportverenigingen een
(te) grote druk in korte tijd neerlegt, met name op de vrijwilligers. Wij zouden graag zien dat
in overleg met de sportverenigingen dit concept realiseerbaar gemaakt wordt voor alle
sportverenigingen.
Reactie: Wij zullen deze opmerking meenemen bij de bespreking met SYnerKri over uw
advies omtrent de verenigingsondersteuning.
4. De verwijzing naar de diverse sportverenigingen op de website van KrimpenWijzer
ontbreekt. Graag zouden wij dit punt opgenomen zien.
Reactie: Wij hebben dit ook geconstateerd en is opgemerkt bij het punt 9.5.
5. Wij zouden graag zien dat bij het gevarieerde aanbod van de activiteiten van SYnerKri,
zoals pleinsport, sportkriebels, klim- en klauterdagen, etc. het doel structurele beweging (c.q.
stimuleren lidmaatschap sportvereniging) bovenaan komt te staan en voldoende
vertegenwoordigd is. Graag zouden wij dit punt opgenomen zien.
Reactie: naar aanleiding van de tekstsuggestie is het volgende opgenomen bij de
samenvatting, tekst ‘sportstimulering en de sportverenigingen’; Stichting SYnerKri blijft zich
ontwikkelen op het gebied van de sportstimulering met als belangrijk doel structurele
beweging voor de jeugd te bevorderen. Een onderdeel van deze taak is het stimuleren tot
aansluiting bij een sportvereniging.
6. Wat betreft 2.3. (kennismaking diverse sporten) maken de sportverenigingen zich zorgen
over de concurrentie tussen de strippenkaart van SYnerKri en lidmaatschap van een
sportvereniging. Wij zouden graag zien dat e.e.a. wat meer in balans gebracht wordt, zodat
kinderen uiteindelijk ook lid worden van een sportvereniging. Graag zouden wij dit punt
opgenomen zien.

Reactie: Het doel van de sportstimulering is alle kinderen in de gemeente de kans geven om
te bewegen en de kinderen motiveren om zich aan te sluiten bij een vereniging. De volgende
tekst is toegevoegd; De Sportraad geeft hierbij aan dat deze activiteiten concurrerend
kunnen zijn met de activiteiten van de verenigingen. Zij zien graag dat de activiteiten in
balans gebracht worden, zodat kinderen uiteindelijk ook lid worden van een sportvereniging.
7. Het actiepunt “duurzaam en toekomstbestendige sportaccommodatie voor DCV” staat niet
opgenomen. Graag zouden wij dit punt opgenomen zien.
Reactie: Dit klopt. Dit actiepunt is niet op deze manier benoemd in de Sportagenda. In de
samenvatting is wel de volgende toegevoegde tekst opgenomen bij de tekst over ‘de
sportaccommodaties’: In 2017 is er een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente
en voetbalvereniging DCV en is er intensief overleg over de toekomst van deze
accommodatie. Er wordt gestreefd naar een duurzaam en toekomstbestendige
sportaccommodatie voor DCV.
8. Wij vernemen graag een nadere toelichting over (het opgenomen stukje over) “open
clubs”.
Reactie: Een constatering is dat de verenigingen hun prioriteit hebben bij het organiseren
van hun vereniging. Er blijkt weinig ruimte te zijn om na te denken over vernieuwingen zoals
bijvoorbeeld beschreven staat over de ‘open club’.
9. Wij verzoeken u de verantwoordelijkheid van de uitvoering van punt 7.3. neer te leggen bij
SYnerKri.
Reactie: Aan het creëren van werkervaringsplekken bij de sportverenigingen in het kader
van de participatie in de samenleving wordt gewerkt door de gemeente.
10. Uit de rapportage blijkt dat er op landelijk niveau gewerkt wordt om scholen te
verplichten om meer bewegingsonderwijs per week te gaan geven. Wij constateren dat de
sportlessen die door SYnerKri verzorgd worden in de laatste jaren verminderen in plaats van
toenemen.
Reactie: Deze constatering klopt niet. De sportlessen die door SYnerKri verzorgd worden
zijn toegenomen. Het bewegingsonderwijs is een verantwoordelijkheid van de scholen
gestuurd door landelijke regelgeving. De scholen zijn vrij om SYnerKri wel of niet in te huren.

