Toekomst voor de sportvereniging
Driekwart van de Houtense sportverenigingen, welzijnsorganisatie ‘Van Houten&co’ en de
gemeente waren op donderdagavond 29 januari 2015 in cultuurcentrum Schoneveld bijeen om
samen te kijken hoe de verenigingen versterkt kunnen worden.

Gemeentelijk projectleider Jules Tonneijck gaf in afwezigheid van de wethouder een korte inleiding
op de avond. Economische zelfstandigheid van verenigingen is de afgelopen jaren inzet geweest van
de gemeente in samenwerking met de clubs. Dit heeft geleid tot verruiming van mogelijkheden voor
clubs om eigen inkomsten te genereren. Het laaghangend fruit van de mogelijkheden is wat dat
betreft inmiddels geplukt. Nu vooruit kijken hoe we de sportverenigingen in Houten kunnen steunen.
Daarom deze avond.
Hoofdspreker is Rob van den Berg van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De VSG is onderdeel
van de VNG. Doel is lokale verenigingen en gemeenten te adviseren over het sportbeleid en te
steunen in de uitvoering.
Een aantal conclusies uit het verhaal van Rob van den Berg:



Sport wordt steeds meer ontdekt als middel voor een gezonde levensstijl: sport stimuleert de
fysieke, mentale en sociale gezondheid, je traint alles bij een sportverenigingen.
De sportinfrastructuur in Nederland is ongeëvenaard in de wereld. Gespreid en divers
aanbod en uitstekende accommodaties.












Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is over tien jaar niet meer het geval. Er komen
steeds meer ouderen.
Sommige sporten worden populairder, sommige sporten zien hun ledenaantallen dalen. In
de jaren ‘90 wilde iedereen tennisbanen aanleggen, nu willen de verenigingen er vanaf.
In zijn totaliteit daalt de sportbeoefening niet. Minder mensen doen het georganiseerd, maar
het aantal sporters daalt niet.
Oudere sporters worden over het algemeen geen topsporters meer. Maar het voordeel van
oudere leden is dat ze veel voor de vereniging kunnen betekenen.
Sportverenigingen die zich alleen op zichzelf en de eigen sport richten zullen het steeds
zwaarder krijgen. Daarom is het advies: samen aanpakken, tussen verenigingen, met
welzijnsinstellingen, en met de gemeente.
Welzijn heeft het zwaar, vooral omdat er flink bezuinigd wordt. Dat betekent niet dat er
geen welzijn meer is over vijf jaar, maar wel dat het ergens anders gaat plaatsvinden. Veel
gemeenten sluiten buurthuizen.
Sport biedt sociale kansen. Zoals mensen activeren met vrijwilligerswerk bij een verenging.
Sportverenigingen kunnen door het stimuleren van een gezonde levensstijl een grote
bijdrage leveren aan de nieuwe zorgverantwoordelijkheden van de gemeente.
Sportverenigingen kunnen problemen voor jongeren en ook ouderen voorkomen.

In de discussie tekenen zich duidelijk enkele verenigingen af die zich ondernemend op willen stellen.
Andere clubs zien minder kansen, extra inzet is voor hen lastig te realiseren.
Een belangrijke doelgroep voor de sport kunnen kwetsbare inwoners zijn. Gehandicapten, of mensen
die langdurig zonder werk zitten. Een G-team opzetten is heel lastig, omdat zorginstellingen niet
lijken te willen meewerken, is de ervaring. Er is wel behoefte onder de doelgroep gehandicapten om
te bewegen. Er gaan verschillende voorbeelden over tafel. ‘Autisten badmintonnen graag’ weet
iemand: ‘Badminton is overzichtelijk, met duidelijke regels, en ieder op zijn eigen helft.’
Misschien kunnen de verenigingen samen met ‘Van Houten&co’ een strippenkaart voor kwetsbare
Houtenaren ontwikkelen? Ook ouderen zijn een belangrijke doelgroep, voor hen is reizen een
drempel om naar een vereniging te gaan. Die willen iets in de nabije omgeving.
Een aantal verenigingen besluit samen met Sportpunt Houten en Welzijnsorganisatie ‘Van
Houten&co’ de handschoen op te pakken en uit te gaan zoeken waar de mogelijkheden liggen.
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