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      SPORTVISIE “NIEMAND BUITENSPEL”_ 

INLEIDING: 

 

De sportvisie draagt de titel “Niemand buitenspel”. Onze doelstelling in deze visie is, dat 
iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten. De Gemeente 
Oisterwijk moer er vanuit haar verantwoordelijkheid aan werken, om ervoor te zorgen dat 
“Niemand Buitenspel” hoeft te staan. Dat is de kern van deze Sportvisie. Draagt u sport ook 
een warm hart toe? Doe dan mee om de doelen van de visie te bereiken en zet uzelf niet 
zomaar “buitenspel”. 

Sportstimulering, het ondersteunen van verenigingen en het faciliteren van goede 
accommodaties vraagt om verantwoordelijkheid die door iedereen gedragen wordt. 
We moeten ons ook realiseren dat sport raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen 
zoals het jeugd- en ouderenbeleid, de WMO, volksgezondheid, onderwijs, inrichting van 
onze openbare ruimte, etc.. Dat alles geeft aan, dat niemand buitenspel mag komen te 
staan. Het CDA zet zich daarvoor in!  

De samenwerking tussen sport, volksgezondheid en WMO (meedoen in de samenleving) is 
belangrijk. Door samen te werken zijn er veel meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan 
samenwerking tussen sportscholen, huisartsen en fysiotherapeuten. 

De Sportvisie geeft iedereen de kans om verantwoordelijkheid te nemen en mee te doen, op 
welke manier dan ook. Plezier hebben in sport en daarbij fit en gezond blijven, staat voor 
ons centraal. Dat organiseren is een teamsport! 

Bij de kerntaken discussie 2011 is naar voren gekomen, dat de Gemeente moet inzetten op 
sportstimulering voor de jeugd. Bij nieuw beleid moet volgens het CDA de prioriteit dus bij 
de jeugd liggen. 
Elke laag van de bevolking, met elke portemonnee moet kunnen sporten. Samen sporten 
brengt mensen bij elkaar en verhoogt een prettig leven en minder gezondheidsproblemen. 

In de “Visie 2030” lezen wij; “De Gemeente beschikt over een passend niveau aan 
voorzieningen om te kunnen genieten, te leven en te recreëren, waarbij de aantrekkelijke 
leefomgeving extra wordt benadrukt.  

Prettige wedstrijd!!! 

 



  CDA 
ROL VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK 

De gemeente treedt op als regisseur. Initiatief tot en uitvoering van activiteiten laten we 
zoveel mogelijk over aan verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Bij het 
invullen van de regiefunctie zijn we ondersteunend en faciliterend. Subsidieverstrekking zou 
daarbij een praktisch instrument kunnen zijn. 
Wij stimuleren sportaanbieders hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken om 
uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten. 

DOELSTELLING 

Bevorderen dat zoveel mogelijk mensen in de gemeente Oisterwijk gaan of kunnen blijven 
sporten. 

AANDACHTSGROEPEN 

1. Kinderen (4-12 jaar) 
2. Jongeren (13-18 jaar) 
3. Ouders 
4. Mensen met een handicap 
5. Senioren (> 55jaar) 

ACTIES GERICHT OP 

1. Kinderen (4-12 jaar) 
1.1 Kennismaking met sportaanbieders 
1.2 Vakleerkracht 
1.3 Combinatiefunctionaris 

2. Jongeren (13-18 jaar) 
2.1 Kennismaking met sportaanbieders onder schooltijd 
2.2 Sport op straat 
2.3 E-fitness 

3. Ouders 
Ondersteuning van sportaanbieders die projecten opstarten waarin de 
sportdeelname van ouders centraal staat. 

4. Mensen met een handicap 
Ondersteuning van sportaanbieders die projecten opstarten waarin de 
sportdeelname van mensen met een handicap centraal staat. 

5. Senioren (> 55jaar) 
De gemeente zet een variant van het G.A.L.M. project op. 
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1.1 Kennismaking met de sportaanbieder 

De Gemeente Oisterwijk initieert in haar regiefunctie dat de scholen de sportaanbieders 
benaderen om tijdens de gymles of na schooltijd sportkennismakingslessen te geven aan de 
leerlingen. (Uiteraard kan dit ook andersom; de sportaanbieder benadert de basisschool.) 
Het is hierbij de bedoeling dat de leerlingen kennis maken met verschillende sporten, zodat 
zij een betere keuze kunnen maken voor een bepaalde sport. 

1.2 Vakleerkracht 

Iedere school in de gemeente Oisterwijk moet over een vakleerkracht kunnen beschikken. In 
het kader van goed en verantwoord bewegingsonderwijs is het belangrijk dat 
bewegingslessen worden gegeven door mensen die hierin gespecialiseerd zijn. 
Personele inzet van vakleerkrachten is geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar 
ligt bij de scholen en de schoolbesturen.  

1.3 Combinatiefunctionaris 

De combinatiefunctionaris wordt de spin in het web tussen school, sportaanbieder en 
buitenschoolse opvang en zorgt ervoor dat de kinderen ook na schooltijd in aanraking 
komen met sport en bewegen. 

 2.1 Kennismaking met de sportaanbieders op de basisscholen en op het voorgezet 
onderwijs 

Leerlingen maken onder schooltijd kennis met verschillende sporten en sportorganisaties. 
De Gemeente initieert vanuit haar regierol het programma. De combinatiefunctionaris heeft 
hierin een voortrekkersrol. 

2.2 Sport op straat 

De gemeente stimuleert in samenspraak met de wijkverenigingen sportieve (straat-) 
activiteiten. De combinatiefunctionaris en de ambulant jongerenwerker zetten zich in om de 
(doelgroep) jongeren bij deze activiteiten te betrekken. Niet alleen bij het actief sporten 
maar ook bij de organisatie van deze activiteiten. 

2.3 E-fitness 

E-fitness is een fitnesscentrum voor interactieve gaming. Geen spelletjeshal maar een 
serieuze bewegingsruimte waar gaming, entertainment en fitness bij elkaar komen.  
En waar jongeren en ook senioren, net als op een sportschool (oa. Sportarena en Health 
City), begeleiding krijgen en bewegingsprogramma’s doorlopen. Hoe de Gemeente 
Oisterwijk bij E-fitness een ondersteunende rol kan spelen, moet nader worden onderzocht.  
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Ouders 

Ouders spelen een belangrijke rol in het benadrukken van het belang van sport en bewegen 
bij kinderen. De Gemeente initieert een project waarbij ouders op hetzelfde tijdstip kunnen 
sporten als hun kind en probeert daarmee de betrokkenheid van de ouders bij de 
sportvereniging van het kind te vergroten. 

Mensen met een handicap 

De Gemeente stimuleert  sportorganisaties om mensen met een handicap uit te nodigen om 
deel te nemen aan sport. Sport speelt een belangrijke rol bij de integratie en participatie van 
deze groep. De gehandicapte mens moet betrokken worden de georganiseerde 
sportactiviteit. Sport is een belangrijk middel om deze groep in de samenleving te betrekken. 

Senioren (> 55 Jaar) 

Bewegen is belangrijk. Senioren moeten gestimuleerd worden actief aan sportactiviteiten 
deel te nemen. Het percentage senioren dat lid is van een sportaanbieder moet groeien. 
Een landelijk bekend project daarbij is het “GALM project”. GALM staat voor het ‘Groninger 
actief leven model’. Hierbij wordt elk jaar een groep 55-plussers uitgenodigd om tegen een 
gering bedrag een fittest te doen en vervolgens kennis te maken met een aantal sporten.  
De Gemeente Oisterwijk zet zich in voor een vergelijkbaar GALM project. 

 

Een belangrijk hulpmiddel om e.a. te willen bereiken in Oisterwijk, zou een enquête onder 
de bevolking van de gemeente Oisterwijk kunnen zijn met als hoofdonderwerp Sport. 
Uitkomsten hiervan kunnen gebruikt worden om activiteiten en projecten wel of niet in 
gang te zetten.  

 

VERENIGINGEN 

DOELSTELLING 

In stand houden van een gezonde verenigingsinfrastructuur 

 

ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN VERENIGING 
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ACTIES GERICHT OP: 

1. Kennisdeling 

Uitwisselen van kennis en ervaring. De verenigingen staan voor een aantal uitdagingen, zoals 
het vinden, binden en scholen van vrijwilligers. De Gemeente Oisterwijk initieert 
bijeenkomsten om een podium te zijn waar ‘best practices’ aan het woord komen en 
verenigingen van elkaar leren. 

2. Ondersteuning door o.a. De Twern 

De Twern is het kenniscentrum vrijwilligersondersteuning. De Twern stemt vraag en aanbod 
aan ondersteuning op elkaar af.  

3. Extra ondersteuning bij specifieke activiteiten 

Een speciale subsidieregeling biedt extra mogelijkheden om activiteiten te ondersteunen 
gericht op het trainen van vrijwilligers, ledenwerving of ledenbinding. Sportverenigingen zijn 
hierdoor blijvend in staat hun belangrijke bijdrage aan de sociale kwaliteit van de 
samenleving te bieden. 

4. Website 

Sport en bewegen krijgen een duidelijke plaats op de gemeentelijke website. 

 

ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERS 

Sportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Het is voor verenigingen van 
levensbelang een goed vrijwilligersbeleid te hebben, waarbij werving en behoud centraal 
staan. Onduidelijk is hoeveel verenigingen een actief vrijwilligersbeleid voeren en of iemand 
binnen de vereniging belast is met de coördinatie en organisatie van vrijwilligers. 
Vrijwilligers af en toe in het zonnetje zetten, waardering uiten (Vrijwilligersprijs), het 
aanbieden van trainingen bij de eigen sportbond en zorgen voor duidelijke  
taakomschrijvingen, het zijn anno 2012 belangrijke voorwaarden. 

Wat zou hierin de rol van de Gemeente Oisterwijk kunnen zijn? We kunnen vrijwilligers 
helpen zoeken en vrijwilligers helpen aan kwalificaties. Sportverenigingen worden in 
toenemende mate geconfronteerd met wet en regelgeving. Zo moet een vrijwilliger achter 
de bar tegenwoordig beschikken over het diploma sociale hygiëne en is er een drank en 
horecavergunning nodig voor een kantine. 
We vinden het heel belangrijk dat vrijwilligers de juiste scholing hebben om een wedstrijd te 
kunnen fluiten, jeugd te begeleiden of actief deel te nemen aan het bestuur. 
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Ook met het zoeken naar vrijwilligers kan de Gemeente Oisterwijk ondersteuning bieden. 
We kunnen verenigingen stimuleren “vind en bind” acties op te zetten. We denken daarbij 
aan bijvoorbeeld een “beursvloer” of aan de maatschappelijke stages. Bij de beursvloer 
worden potentiële vrijwilligers en verenigingen aan elkaar gekoppeld. De maatschappelijke 
stages worden ingezet om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligersbeleid en als 
vrijwilliger bij de eigen vereniging aan de slag te gaan.  

SPORTACCOMMODATIES 

 

Samen met de verenigingen draagt de Gemeente Oisterwijk zorg voor voldoende en goed 
onderhouden accommodaties die goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Er worden heldere 
afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de accommodaties, zodat voor alle 
partijen (gemeente en private partijen) duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Middelen en menskracht moeten voortdurend op een effectieve wijze worden ingezet. 
Verenigingen moeten elkaar opzoeken om van elkaars krachten gebruik te kunnen maken. 
De bezetting van de diverse sportaccommodaties kan verbeterd worden als de verenigingen 
elkaar gaan opzoeken. Naar de mogelijkheden van een Krajicek playground of Cruijff court 
wordt onderzoek gedaan. 
 

MOGELIJKE KNELPUNTEN 

- Piekbelasting binnensport 
- Veldcapaciteit voetbalvereniging Taxandria (kunstgrasveld ?) 
- Toekomstige locatie rugby club Oysters * 
- Zwem(onderwijs)faciliteit 

 

Het probleem van de veldcapaciteit van voetbalvereniging Taxandria zou opgelost kunnen 
worden, door verhuizing van rugbyclub Oysters naar Den Donk. Taxandria krijgt er dan 2 
velden bij. Voor het CDA heeft het aanleggen van een kunstgrasveld prioriteit en een fusie 
met de beide andere voetbalverenigingen ligt wat het CDA betreft niet voor de hand. 
Verhuizing van voetbalvereniging Taxandria naar Den Donk zou kapitaalvernietiging 
betekenen, vooral met betrekking tot de atletiekbaan.  

Onderzocht zou kunnen worden, of dat er partijen zijn die geïnteresseerd zijn in het bouwen 
van een sporthotel op Den Donk (van der Valk e.d.), een multifunctioneel zwembad 
(Centerparcs e.d.), 18 holes golfbaan (projectontwikkelaars e.d.). 

Het doel is uiteindelijk, om te komen tot een multifunctioneel Sportpark Den Donk, waar alle 
genoemde faciliteiten aanwezig zijn. 
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FINANCIËLE PARAGRAAF 

Om een goed sportbeleid te voeren binnen de Gemeente Oisterwijk, is het noodzakelijk dat 
hiervoor voldoende financiële middelen aanwezig zijn. 
Met trots kan gezegd worden dat de Gemeente Oisterwijk ten aanzien van sport in het 
verleden een ruimhartig beleid heeft gevoerd. De forse bezuinigingen die de centrale 
overheid voor de komende jaren doorvoert hebben natuurlijk ook haar weerslag op de 
sportbudgetten. Met elkaar moeten we naar creatieve oplossingen op zoek gaan. 

Veel kan er natuurlijk uit de reguliere budgetten, subsidies en BSI-gelden (breedtesport 
impuls) e.d.. 

Belangrijk is nu om met marktpartijen om tafel te gaan, om te kijken wat op korte- 
middellange- en lange termijn de mogelijkheden zijn. 

 

 

            NIEMAND IN OISTERWIJK MAG BUITENSPEL STAAN______ 
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