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Vooraf.
Het ministerie van VWS heeft eind 1999 een breedtesportstimuleringsregeling voor gemeenten
in het leven geroepen. Belangrijke doelstellingen van de regeling zijn:
*
investeren in de breedtesport (ontwikkeling en stimulering van sport en bewegen);
*
ontwikkelen van een integrale aanpak met andere sectoren van het gemeentelijke beleid
(jeugd-en jongerenwerk, ouderenwerk, aangepast sporten, onderwijs en
gezondheidszorg) en
*
versterken van de lokale sportinfrastructuur.
Op basis van de in te dienen project aanvragen kunnen lokale overheden, mits zij zelf ook 50
% van de benodigde financiën beschikbaar stellen, voor maximaal 6 jaar een bijdrage
ontvangen van het ministerie van VWS.
Gelet op de erkenning van de positieve waarden van sport en bewegen binnen de gemeente
Staphorst en de wens van de gemeente om de deelname aan sport en bewegingsactiviteiten
nog meer te stimuleren heeft de gemeenteraad besloten om een projectaanvraag bij het
ministerie in te dienen.
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Algemene schets.
De gemeente Staphorst kan geschetst worden als een landelijke gemeente. Naast Staphorst
zelf zijn de belangrijkste kernen Rouveen en IJhorst. De gemeente heeft een oppervlakte van
13.500 ha. Het aantal inwoners bedroeg per 01-01-2001 15.349. Door de gunstige ligging aan
de A28 die midden en zuid Nederland met het noorden verbindt, is Staphorst een
aantrekkelijke gemeente voor het vestigen van verschillende soorten bedrijven. Daarnaast is de
landbouw een nog steeds belangrijke factor binnen de lokale gemeenschap.
Bevolkingsopbouw
De bevolkingopbouw is als volgt:
Leeftijds categorie
0 – 25 jaar
26 – 50 jaar
51 – 65 jaar
66 jaar en ouder

Aantal inwoners
6.389
5.141
2.149
1.670

Percentage van het totaal
42 %
33 %
14 %
11 %

Samenleving Staphorst
Staphorst is een op vele terreinen dynamische gemeente waar op vrijwel alle sociaalmaatschappelijke terreinen een veelheid van activiteiten wordt ontplooid. De gemeente heeft
daarbij een behoorlijk voorzieningen niveau gerealiseerd. De sport in zijn algemeenheid en de
sportverenigingen in het bijzonder zijn uiteraard onderdeel van dit sociaal-maatschappelijk
geheel.
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Huidige sport situatie
Binnen de gemeente Staphorst zijn 28 verenigingen die zich op een of andere manier bezig
houden met sport en bewegen. 21 van deze verengingen zijn aangesloten bij een landelijke tak
van sportbond die erkent wordt door NOC*NSF.
Het aantal sportverenigingen is de afgelopen jaren teruggelopen. Een tendens die zich bij
ongewijzigd beleid zal voortzetten.
Uit landelijke cijfers valt verder op te maken dat de deelname van vrouwen, senioren (55+) en
mensen met een (lichamelijke en/of geestelijke) beperking achter blijft.
Landelijk blijkt dat ongeveer 31 % van de sporters junior is, in Staphorst ligt dit percentage op
30. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in absolute aantallen het aantal juniorleden ten
opzichte van 1998 met 8 % is gedaald in de gemeente.
Staphorst en haar kernen hebben 3 sportparken, een motorcrossterrein, een zwembad, een
sporthal, twee maneges, een aantal tennisbanen, een ijsbaan en 3 gymnastiekzalen.
Binnen Staphorst is een lokale sportraad actief als adviescommissie op het terrein van sport en
bewegen van het college van Burgemeester en Wethouders. De vertegenwoordigers in de
Sportraad komen vanuit de kerkdorpen en de samenstelling is zodanig dat alle
sportverenigingen in Staphorst vertegenwoordigt zijn.

BSI aanvraag gemeente Staphorst 2002

5

Huidig gemeentelijk sportbeleid
De gemeente Staphorst heeft bij het sportbeleid tot dit jaar altijd de nadruk gelegd op jeugd.
Deelname door jeugd is altijd gestimuleerd.
De huidige infrastructuur en bekostiging van sportactiviteiten zijn voornamelijk ontstaan op
basis van onderwijskundige redenen en kan verder worden omschreven dan
voorwaardenscheppend t.a.v. particuliere initiatieven. Dit beleid blijkt ook uit de privatisering
van de gebouwen van de voetbalverenigingen en de tennisvereniging. Ook is bewust gekozen
om het zwembad in een stichtingsvorm te laten voortbestaan.
Om de noodzaak van een sportbeleid dat tot op heden te kunnen aangeven zijn de bevindingen
van uit het Gezondheidsprofiel van de GGD Regio IJssel Vecht en van de werkgroep
jeugdproblematiek van belang.
Uit het gezondheidsprofiel blijkt verder dat de bevolking van de regio te weinig
lichaamsbeweging heeft (in ieder geval lager dan het landelijk gemiddelde). Dit is een uitkomst
van een onderzoek van het ziekenhuis De Weezenlanden naar hart- en vaatziekten. Deze lage
score is zorgelijk omdat in het gezondheidsprofiel de hart- en vaatziekten in onze regio als
doodsoorzaak nr. 1 aangeduid worden.
Ook het aspect “bewegen voor ouderen” zal een nadrukkelijk onderdeel gaan vormen binnen
het lokaal gezondheidsbeleid. Het aantal ouderen zal de komende tijd toenemen.
Ook de werkgroep jeugdproblematiek stelt dat vanuit teamactiviteiten een grotere
groepscohesie kan optreden hetgeen de groepsvorming en het wederzijds respect kan
bevorderen.
De doelstelling van de beleidsnota Wet Voorzieningen Gehandicapten is een doeltreffend en
doelmatig voorzieningen aanbod te realiseren, waarbij de bevordering (en instandhouding) van
een volwaardige en zelfstandige deelname van gehandicapten aan de samenleving centraal
staat.
Bevordering en instandhouding van een volwaardig en zelfstandige deelname aan de
samenleving kan onder ander door sport en bewegen. Sport speelt hierbij een rol omdat deze
ontspanning, sociale contacten en erkenning kan bieden. Sport en bewegen kan tevens de
revalidatie bespoedigen.
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Doelstellingen gemeentelijk sportbeleid
Het gemeentelijk sportbeleid wordt geformuleerd middels de volgende doelstellingen:
a

b
c
d

het bevorderen van deelname aan sportieve activiteiten, waarbij gestreefd wordt naar een
evenredige deelname (met name voor de ouderen 55+, vrouwen, jeugd en
gehandicapten);
het bevorderen van deelname in clubverband;
de zorg voor een veilige en kwalitatief verantwoorde sportinfrastructuur;
de bevordering van de samenwerking tussen de verenigingen.

Uitgangspunt voor het sportbeleid is dat de gemeente primair de voorwaarden schept voor de
door het particulier initiatief te ontplooien activiteiten.
De verwezenlijking van de doelstellingen geschiedt door de gemeente in samenwerking c.q.
afstemming met plaatselijke sportverenigingen, de sportraad en het particulier initiatief, waarbij
de nodige voorwaarden voor een veilige sportbeoefening in acht worden genomen.
Nadere duiding van de doelstellingen:
a:
Het cijfer voor sportdeelname ligt onder het landelijk gemiddelde. Wanneer we een verdeling
maken tussen mannen en vrouwen blijkt dat met name de vrouwen achter blijven. Het
deelname percentage van vrouwen ligt ver beneden het landelijk gemiddelde.
Het deelname percentage voor ouderen (55+) en voor gehandicapten binnen de gemeente is
laag.
Het deelname percentage van de jeugd ligt op 30 % ten opzichte van 31 % landelijk. Sinds
1998 is de deelname door de jeugd aan sport in Staphorst met 8 % teruggelopen.
Via voorlichting kunnen deze groepen gestimuleerd worden, ze worden gewezen op de relatie
tussen sport en gezondheid.
Voor de doelgroep gehandicapten zal ook bekeken moeten worden of de gemeentelijke
sportvoorzieningen toegankelijk zijn voor deze groep.
Het stimuleren van doelgroepen zal in de op te stellen subsidieverordening uitgewerkt worden,
door bijvoorbeeld een bedrag per jeugdlid, per 55-plusser, vrouw of per gehandicapte
beschikbaar te stellen.
Het is echter aan de sportvereniging om deze groepen te behouden en/of te werven voor de
vereniging.
b:
In het gemeentelijk sportbeleid zal prioriteit worden gegeven aan de georganiseerde sport.
Deelname in clubverband bevorderen kan onder andere door een goede relatie tussen het
onderwijs en de sportverenigingen. Veel jongeren kunnen bereikt worden via het onderwijs.
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Lichamelijke opvoeding, sport en andere bewegingsactiviteiten spelen een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van een gezonde, actieve en betrokken leefstijl van de jeugd.
Gezien de verantwoordelijkheid voor het lokale gezondheidsbeleid zal het onderwerp
sport/bewegen worden opgenomen op de agenda van het directeurenoverleg Staphorst.
Via het directeurenoverleg zullen de scholen verzocht worden mee te werken om jongeren te
activeren een gezonde, actieve levensstijl aan te hangen.
c:
De zorg voor een kwantitatief en kwalitatief aanbod van sportinfrastructuur is een taak van de
gemeente. Deze zal vooral voorwaarde scheppend blijven optreden door bijvoorbeeld zorg te
dragen voor een goede kwaliteit van de sportaccommodaties.
Met de sportaccommodaties bedoelen wij de terreinen exclusief de gebouwen. Van de
gebouwen is al in eerdere instantie aangegeven dat deze zijn geprivatiseerd.

d:
Een van de taken van de sportraad is het bevorderen van overleg en samenwerking tussen
organisaties, instellingen en personen, die op het gebied van lichamelijke opvoeding en sport in
de gemeente werkzaam zijn, alsmede de behartiging van hun daarvoor in aanmerking komende
belangen.
Daarnaast verstrekt zij adviezen gevraagd of uit eigen beweging aan burgemeester en
wethouders of aan verenigingen instellingen die zich bezig houden met lichamelijke opvoeding
en sport.
De adviezen gaan over vraagstukken die verband houden met de ontwikkeling op het gebied
van lichamelijke opvoeding en sport.

Mede op basis van de (concept) sportnota zijn de volgende knelpunten vastgesteld welke via
de stimulering van de breedtesport dienen te worden aangepakt.

BSI aanvraag gemeente Staphorst 2002

8

Knelpunten in de breedtesport in Staphorst
Op basis van de besprekingen over de kansen voor de breedtesport met de Sportraad
(sportverenigingen) en andere betrokken organisaties en instellingen binnen de gemeente, zijn
de volgende knelpunten in de breedtesport aangeduid:
a.
b.
c.
d.

onvoldoende deelname van jeugd aan sport en bewegingsactiviteiten;
onvoldoende deelname van ouderen 55 + aan sport en bewegingsactiviteiten;
knelpunten op het gebied van vrijwilligers en organisatie van de sportverenigingen;
ontwikkeling sportvoorzieningen en activiteiten op het nieuw te stichten evenementen
terrein in Staphorst zelf.

Alle betrokkenen zijn daarbij van oordeel dat binnen de doelgroepen genoemd onder a en b
mensen met een handicap (lichamelijk en/of geestelijk) en meisjes/vrouwen extra aandacht
moeten krijgen binnen de uit te voeren projecten.
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Hoofdpunten voor het breedtesportstimuleringsproject.
Besloten is om in het breedtesportproject, dat over een periode van 6 jaar uitgevoerd gaat
worden, alle 4 genoemde knelpunten aan te pakken.
Om de jeugd meer te laten deelnemen aan sport- en bewegingsactiviteiten wordt er een
programma opgestart dat gericht is op enerzijds optimaliseren van sport- en spelvoorzieningen
in Rouveen en IJhorst en het anderzijds opzetten van activiteiten die er op gericht zijn om meer
gebruik te maken van deze voorzieningen.
De genoemde voorzieningen zijn tot stand gekomen na overleg met de jeugd zelf en het is de
bedoeling dat er binnen het project door buurtorganisaties, onderwijs, sportverenigingen en de
doelgroep zelf een structureel activiteiten aanbod gaat ontstaan. Resultaat hiervan moet zijn
dat de jeugd structureel een hogere deelname frequentie aan sport- en bewegingsactiviteiten
gaat vertonen.
De sportverenigingen vormen een van de kernen voor de sociale cohesie in een gemeente.
Gelukkig kan Staphorst zich verheugen in een actieve opstelling van de sportverenigingen
binnen de gemeenschap. Deze actieve opstelling wordt door de gemeente zeer gewaardeerd. In
een aantal bijeenkomsten van de lokale Sportraad en in gesprekken met de verenigingen zelf
blijkt dat de problemen van de verenigingen bij de organisatie toenemen.
Binnen het breedtesportproject worden daarom activiteiten ontwikkeld die de verenigingen bij
het uitvoeren van activiteiten moeten ondersteunen. De ondersteuning richt zich naast de zorg
voor goede accommodaties met name op de bestuurlijke organisatie van een vereniging en het
vrijwilligersbeleid in het bijzonder.
Zoals al is geconstateerd blijft de deelname van 55 plussers in de gemeente achter bij zowel het
landelijk gemiddelde als ook regionaal. Het gaat hier bij om ongeveer 25 % (50 +) van de
bevolking die een matig tot slecht bewegingsgedrag vertoont.
In het breedtesportproject zal in ieder geval gezorgd worden voor de opstart van GALM
projecten in zowel Staphorst zelf als ook in IJhorst en Rouveen. GALM is een door de
universiteit van Groningen ontwikkelde sportstimuleringsmethode voor mensen van ongeveer
55 jaar en ouder die niet (meer) sportief actief zijn, maar toch (weer) actief willen gaan
sporten. Binnen de GALM projecten zullen ook de sportverenigingen nadrukkelijk worden
benaderd met het verzoek om activiteiten voor de doelgroep te ontwikkelen en/of om het
activiteiten aanbod voor deze doelgroep te vergroten.
Verder is het de bedoeling om het aanbod binnen Meer Bewegen voor Ouderen activiteiten
verder uit te bouwen om op deze manier de ouderen zolang mogelijk lichamelijk actief te
houden. Hetgeen op allerlei mogelijke welzijnsterreinen, zoals bijvoorbeeld het zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen wonen, grote voordelen biedt.
Geconstateerd is reeds dat binnen de gemeente een rijke schakering van sport en sociaalculturele verenigingen aan getroffen wordt. Vanuit deze groeperingen is reeds lang de wens
geuit om een centrale voorziening binnen het dorp Staphorst te creëren waarbij tal van
activiteiten kunnen worden georganiseerd. De wens komt voort uit het ontbreken van een
terrein binnen de gemeente waar grootschalige evenementen kunnen worden georganiseerd.
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Voor sport en bewegen valt hierbij te denken aan schoolsportkampioenschappen in diverse
takken van sport maar ook van een aanbod van bewegingsactiviteiten voor jongeren die om
welke redenen dan ook geen lid zijn van een sportvereniging. Hierbij wordt een
skeelervoorziening zeer noodzakelijk geacht. Met een dergelijke voorziening wordt heel
nadrukkelijk een verbetering van de leefbaarheid in Staphorst nagestreefd. Nu op zich een
terrein beschikbaar is wordt voorgesteld om binnen het breedtesportproject voorzieningen
voor sport- en bewegingsactiviteiten te realiseren en het opzetten van een programma van te
organiseren sport- en bewegingsactiviteiten.
Om alle doelstellingen te realiseren is een goede uitvoeringsorganisatie nodig. Deze kan niet
ingevuld worden door de gemeente. De gemeente heeft ter zake van dit soort projecten slechts
een regierol. Door de opzet, financiering en het aanvragen bij VWS van dit
breedtesportprogramma te verzorgen en de monitoring van de resultaten in de toekomst is de
rol van de gemeente voldoende ingevuld.
Voor de uitvoering van de programma’s wordt een speciale projectgroep samengesteld. In
deze groep zullen vertegenwoordigers van alle organisaties zitting dienen te hebben. Hiermee
wordt ook nadrukkelijk de gedachte van het integrale karakter van een breedtesportimpuls
direct vorm gegeven.
Voor een nader invulling van de organisatie van de uitvoering wordt verwezen naar de
desbetreffende paragraaf.
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I. Deel project sport en bewegen in wijken en kerkdorpen
Sport en bewegen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van participatie,
integratie, veiligheid en het tegengaan van overlast door jongeren.
Het project beoogt om een passend sport aanbod te realiseren in de wijken en kerkdorpen.
Het te ontwikkelen aanbod richt zich nadrukkelijk ook op extra activiteiten voor mensen met
een handicap en voor vrouwen/meisjes.
Binnen de doelstellingen uit het jeugdbeleid zijn er op diverse plaatsen sport- en
speelvoorzieningen aangebracht. Deze reeds ontwikkelde infrastructuur is de basis voor de
daadwerkelijk te organiseren activiteiten.

DOEL

Het in samenwerking tussen buurt, onderwijs en sportvereniging
activiteiten ontwikkelen van activiteiten op die plaatsen waarin
het kader van het jeugdbeleid voorzieningen zijn aangebracht in
wijken en kerkdorpen met als doel de bevordering van de
sociale cohesie en leefbaarheid en ter voorkoming van
ongewenst sociaal gedrag. Extra aandacht hierbij voor mensen
met een handicap en vrouwen/meisjes

Doelgroep

Jongeren tussen 6 en 23 jaar

Resultaat

In alle wijken en kerkdorpen is een structureel aanbod van spel
en sportactiviteiten voor de doelgroep gerealiseerd.

Activiteiten
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Wijkorganisaties en jongeren zelf inventariseren de
wensen en behoefte met betrekking tot spel- en
sportactiviteiten
Organisatie van buurtsportspelen
Sportkennismakingsactiviteiten (clinics) in de wijken
samen met de sportverenigingen
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Uitvoering

Partners

wijkorganisaties
jeugd en jongerenwerk
sportverenigingen
jongeren
gemeente afd. welzijn
sportraad
maatschappelijke organisaties zoals b.v. politie
wijkorganisaties
sportverenigingen
belangenorganisaties

Tijdpad

2003 en verder

Monitoring en evaluatie

Jaarlijks aan de hand van schriftelijke verslaglegging van
ondernomen activiteiten. Regelmatige evaluatie van activiteiten
met alle betrokkenen door middel van structureel wijkoverleg.

Continuïteit

Met name door de inbreng van de betrokkenen met
ondersteuning van de gemeente en de lokale organisaties zelf
wordt de continuïteit gegarandeerd.
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II. Deelproject ondersteuning sportverenigingen bij organisatie en
vrijwilligersbeleid.
Evenals elders in ons land hebben ook de sportverenigingen in de gemeente Staphorst te
kampen met problemen op het gebied van werving en behoud van vrijwilligers en de daaruit
voortvloeiende organisatieproblemen.
Ondanks het goede voorzieningen niveau maakt het college zich zorgen over deze
ontwikkelingen. Verenigingen zouden daarom op deze terreinen ondersteund moeten worden.
In samenwerking met de lokale sportraad en de Sportraad Overijssel zal een aanbod worden
gedaan aan alle verenigingen om op gestructureerde wijze met name het vrijwilligersbeleid
vorm te gaan geven binnen de verenigingen. Daarnaast zal een aanbod voor structurele
verenigingsadvisering beschikbaar worden gemaakt in samenwerking met bovengenoemde
partners.
DOEL

Het ondersteunen van sportverenigingen in de meest ruime zin
van het woord en specifiek bij het werven en behouden van
voldoende gekwalificeerde vrijwilligers en het opzetten en
instandhouden van een structureel aanbod van ondersteuning en
scholingen voor sportverenigingen. (versterking
sportinfrastructuur)

Doelgroep

Alle sportverenigingen in Staphorst

Resultaat

Beleidsondersteuning sportverenigingen
Regulier vrijwilligersbeleid
Structureel aanbod van scholingen en
themabijeenkomsten
Samenwerking met onderwijs en wijkorganisaties

Activiteiten

Ondersteunen van beleidsontwikkeling binnen
sportverenigingen
Het ondersteunen van sportverenigingen bij het opzetten
van een vrijwilligersbeleid
Het vraaggericht aanbieden van scholingen en
themabijeenkomsten
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere
maatschappelijke organisaties
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Uitvoering

gemeente
sportraad
Sportraad Overijssel

Partners

sportverenigingen
sportraad
maatschappelijke organisaties
onderwijs
belangenorganisaties

Tijdpad

2003 en verder

Monitoring en evaluatie

jaarlijks aan de hand van schriftelijke verslaglegging van
ondernomen activiteiten en door middel van evaluaties per
projectactiviteit.

Continuïteit

Met name door de inbreng van de sportambtenaar en de lokale
sportraad wordt de continuïteit gegarandeerd.
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III. Deelproject senioren in beweging
Het gemeentelijk beleid is er opgericht om ouderen zolang mogelijk zelfstandig
maatschappelijk te laten functioneren. Daarnaast leiden vergrijzing en inzet van extramurale
zorg ertoe dat ouderen die dat wensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Om met name die zelfstandigheid van de ouderen te bevorderen is het zeer wenselijk om een
gericht aanbod van sport en bewegingsactiviteiten voor de doelgroep te ontwikkelen. Tevens
kan gedacht worden aan activiteiten die de ouderen maatschappelijk actief houden zoals
vrijwilligersbeleid.
Bij de ontwikkeling krijgen wordt extra aandacht geschonken aan activiteiten voor ouderen
met een handicap en oudere vrouwen.
De activiteiten binnen dit deelproject hebben dan ook relaties met de deelprojecten
ondersteuning sportverenigingen en sport en bewegen in wijken en kerkdorpen.
DOEL

Senioren in de leeftijdsgroep 55 + stimuleren tot deelname aan
sport- en bewegingsactiviteiten. Stimuleren dat ouderen
vrijwilligerswerk binnen de organisatie van sport- en
bewegingsactiviteiten verrichten.

Doelgroep

Alle inwoners van 55 jaar en ouder

Resultaat
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Uitbreiding van het sport- en bewegingsaanbod in het
algemeen
Specifiek aanbod in het kader van het GALM (Groninger
Actief Leven Model) project
Specifieke activiteiten in wijken in samenwerking met
sportverenigingen en wijkorganisaties
Doelgroep ingezet bij vrijwilligerswerk
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Activiteiten

Inventariseren de wensen en behoeften
Voorlichting en informatie verstrekken over
mogelijkheden tot deelname aan activiteiten
Starten GALM traject
Activiteiten aanbod op wijk en kerdorpniveau
ontwikkelen
Doelgroep interesseren voor vrijwilligerswerk

Uitvoering

SWO
Sportverenigingen
Sportraad Overijssel i.v.m. Galmproject

Partners

Belangengroeperingen
Sportraad
Ouderenorganisaties
Gemeentelijk ouderenbeleid

Tijdpad

2003 en verder

Monitoring en evaluatie

Jaarlijks aan de hand van schriftelijke verslaglegging van
ondernomen activiteiten. Regelmatige evaluatie van activiteiten
met alle betrokkenen door middel van structureel wijkoverleg.

Continuïteit

Met name door de inbreng van de betrokkenen met
ondersteuning van de gemeente en de lokale organisaties zelf
wordt de continuïteit gegarandeerd.
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IV. Deelproject voorzieningen en activiteiten evenementen terrein
Ter vergroting van de leefbaarheid en voor de organisatie van activiteiten voor de gehele
gemeente en regio leefde allang de behoefte aan een centraal evenementen terrein die in deze
behoefte kon voorzien.
In het voorjaar van 1998 hebben verschillende partijen zich verenigd in de Stichting
evenemententerrein Staphorst. Naast sportorganisaties zijn hierin ook andere maatschappelijke
organisatie vertegenwoordigd zoals b.v. de muziekvereniging. Dit om vooral jongeren die niet
aangesloten zijn bij de georganiseerde sport te betrekken bij sport- en bewegings activiteiten.
De stichting gaat zich bezig houden met het inrichten van het terrein en de organisatie van
activiteiten.
Voor de inrichting van een deel van het terrein wil men een aantal sport- en
recreatievoorzieningen aanbrengen die ook door andere groepen en/of in individueel verband
benut kunnen worden.. Mede door gebruikmaking van deze voorzieningen wil men jaarlijks
een aantal grote dorps sport- en bewegen evenementen organiseren.

DOEL

Het aanbrengen van sportvoorzieningen op het aan te leggen
evenementen terrein.
Het jaarlijks organiseren van minimaal 5 sport- en
bewegingsevenementen voor de gehele gemeente.

Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Staphorst

Resultaat
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Het evenemententerrein kan dagelijks met name door
jongeren gebruikt worden als sport- en speelplaats;
Het evenemententerrein is jaarlijks minimaal 5 keer in
gebruik als middelpunt van een sportevenement voor de
gehele gemeente;
Het evenemententerrein heeft de leefbaarheid binnen
Staphorst op een hoger peil gebracht.
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Activiteiten

Uitvoering

Partners

Aanleg van skeelerbaan en een grasbaan
Organisatie sport- en bewegingsactiviteiten

Stichting Evenemententerrein Staphorst

sportverenigingen
sportraad
maatschappelijke organisaties en met name jeugdwerk
onderwijs

Tijdpad

2003 en verder

Monitoring en evaluatie

Jaarlijks aan de verslagen van de stichting

Continuïteit

De oprichting van de stichting die in eerste instantie de
inrichting verzorgd en daarna de uitvoering van de activiteiten
ter hand neemt zorgt mede door de brede samenstelling voor
een voldoende garantie voor de toekomst.
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Het proces rond de totstandkoming en uitvoering van de
Breedtesportimpuls Staphorst.
Totstandkoming
Na een eerste toelichting door de Sportraad Overijssel in 2000 op het hoe en waarom van de
breedtesportimpuls in een vergadering van de Sportraad Staphorst is besloten om ook voor de
gemeente Staphorst te streven naar het opzetten van een projectplan breedtesportimpuls.
Hierbij is ook nadrukkelijk de ontwikkeling van de geactualiseerde sportnota betrokken.
Vanuit de gemeenteorganisatie is intensief overleg gevoerd met alle betrokken
maatschappelijke organisaties om een draagvlak te creëerden voor een breedtesportproject.
Het projectplan is opgesteld mede aan de hand van deze contacten en de diverse
beleidsintenties die binnen de gemeente reeds waren vastgesteld. Deze manier van werken
heeft er voor gezorgd dat met name ook de integrale benadering bij het proces van het
opstellen van het plan gewaarborgd is.
Het conceptplan is vervolgens met alle betrokkenen besproken en definitief vastgesteld voor
behandeling binnen de gemeenteraad en vervolgens ingediend bij het ministerie van VWS.
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Uitvoering en plan van aanpak
Voor de coordinatie en uitvoering van het totale plan is er voor gekozen om dit te laten doen
door een breed samengestelde projectgroep. Hier in hebben zitting:
Sportraad Staphorst;
Stichting de Tippe; (evenemententerrein)
Stuurgroep jeugdbeleid;
Welzijn ouderen;
Platform gehandicapten;
Onderwijs;
Gemeente Staphorst.
Door de samenstelling van deze projectgroep is de integraliteit reeds op voorhand
gewaarborgd. Voor de feitelijke uitvoering zal er per deelproject een werkgroep in het leven
worden geroepen die de feitelijke activiteiten gaat uitvoeren. De werkgroepen kunnen per
activiteit van samenstelling verschillen. Om de continuiteit in de uitvoering te waarborgen zal
er een part-time sportstimuleringsmedewerker (m/v) voor de duur van het project worden
aangetrokken.
De projectgroep zal er op toezien dat de voorgenomen activiteiten tijdens de projectperiode
onder haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd . De gekozen werkwijze zorgt ervoor dat
de stimulering van de breedtesport door de gehele bevolking van de gemeente gedragen gaat
worden en zorgt er tevens voor dat na afloop van de projectperiode het beleid gecontinueerd
kan worden omdat het draagvlak hiervoor dan geschapen is.
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