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1. Aanleiding  
 

 
Met het verlopen van het gemeentelijk sportbeleid 2009-2012 is de wens naar nieuw gemeentelijk beleid 
ontstaan. Nieuw beleid dat inspeelt op toekomstige ontwikkelingen, realiteitszin heeft en bijdraagt aan hetgeen we 
als gemeente belangrijk vinden. De nieuwe sportvisie met daarin het toekomstig gemeentelijk kader is al in 2013 
vastgesteld. Dit gemeentelijk kader legt ondermeer de relatie naar lokale en landelijke ontwikkelingen, visie op 
welzijn, transities sociale domein, gezondheidsbeleid en accommodatiebeleid. De sportvisie geeft een aantal 
uitgangspunten en geeft keuzes ten aanzien van doelgroepen. 
 
Leeswijzer 

Dit uitvoeringsplan geeft eerst de gemeentelijke visie, doelen en vervolgens een nadere uitwerking van 
activiteiten voor de prioritaire doelgroepen: jongeren, ouderen, mensen met een beperking en sociale minima.  
Per doelgroep is opgenomen: 
Wat gaan we ervoor doen? 

 Hoe 

 Partners 

 Wanneer 

 Kosten 

 Relatie naar gemeentelijk beleid 
 
Tot slot wordt uiteengezet wat de kaders zijn voor de nieuwe subsidieregels ter vervanging van de 
waarderingssubsidies die verenigingen jaarlijks ontvangen.  
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2. Visie sport- en beweegbeleid 
 

 
2.1 Inleiding 
 

In het gemeentelijk kader sport- en beweegbeleid 2014-2018 is de gemeentelijke visie op sport- en beweegbeleid 
beschreven eveneens uitgangspunten en ambities. Op basis van deze kaders is een vertaalslag gemaakt naar 
concrete doelstellingen die we als gemeente nastreven met het sport- en beweegbeleid. 
 
2.2 Gemeentelijke visie en rol 

 
Visie 
Sport en bewegen is voor velen een leuke manier van vrijetijdsbesteding (sport als doel). Maar sport en bewegen 
draagt onder andere bij aan het voorkomen van gezondheidsklachten (geestelijk en fysiek), het verbeteren van de 
gezondheid, stimuleren van participatie en het behoud c.q. versterken van de leefbaarheid in Lochem (sport als 
middel). 
 
Als gemeente zijn wij erop gericht sport en bewegen in te zetten als middel met als doel:  
1. het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners (gezondheidsbevordering); 
2. het stimuleren c.q. versterken van sociale participatie en leefbaarheid in de kernen (sterke kernen). 
 
Rol 
De tijd dat we als gemeente een sterke rol hebben in het bepalen en betalen van sport en bewegen maakt plaats 
voor een rol als samenwerkingspartner. Als gemeente maken wij onderdeel uit van een netwerk van organisaties 
in Lochem dat zich bezighoudt met de inzet van sport en bewegen als middel.  
 
Wij zien het als onze taak om maatschappelijke organisaties te verbinden en onderlinge samenwerking te 
stimuleren. Wij zijn een gesprekspartner voor deze organisaties en faciliteren voornamelijk in kennis en kunde. 
 
Om de kracht van sport en bewegen optimaal te benutten werken we integraal samen met andere 
beleidsterreinen binnen onze organisatie (o.a. onderwijs, jongerenbeleid, gezondheidsbeleid, speelruimtebeleid 
en ruimtelijke ordening). 
 
Middelen 
De tijd dat sportverenigingen subsidie ontvangen simpelweg omdat ze bestaan is voorbij. Sportverenigingen 
dienen subsidie te ontvangen voor hetgeen zij doen. We willen sport- en beweegactiviteiten subsidiëren die een 
breed maatschappelijk doel dienen en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties worden 
uitgevoerd. Dit vraagt een nieuwe subsidiesystematiek.  
 
Daarnaast is de gemeente voornemens te blijven deelnemen aan de regeling combinatiefuncties en het 
Jeugdsportfonds. 
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3. Doelen en uitvoeringsoverzicht 
 

 
3.1 Inleiding 

 
Hoewel wij de keuze om aan sport/beweging te doen zien als een individuele verantwoordelijkheid, vinden we het 
stimuleren van voldoende sport en beweging belangrijk. We zien dit als een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, waar ook wij aandeel in hebben. Jongeren (0-23 jaar), ouderen (65+), mensen met een 
beperking en sociale minima zijn hierbij voor ons prioritaire doelgroepen waar we in het uitvoeringsplan aandacht 
voor hebben. In de eind 2013 vastgestelde Sportvisie met de kaders wordt de keuze voor deze doelgroepen 
toegelicht. 
 
3.2 Doelen 

Wij vinden het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners belangrijk. Gezonde inwoners hebben een 
hoge kwaliteit van leven en zijn (beter) in staat zelfstandig te participeren in de samenleving. Naast persoonlijke 
voordelen heeft een goede gezondheid ook een positief effect op het gebruik van zorg-, hulp- en dienstverlening, 
waar minder gebruik van wordt gemaakt. Voldoende sport en beweging draagt bij aan gezonde inwoners en dient 
daarom gestimuleerd te worden. Wij streven onderstaande doelen na voor 2019. 

 
Door uitvoering van de activiteiten uit het uitvoeringsoverzicht in paragraaf 3.3 streven wij het realiseren van 
bovenstaande doelstellingen na. 

                                                           
1 Zie bijlage 1 voor een toelichting op de meetinstrumenten 
2
 Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (afgelopen 12 maanden in totaal minstens 12 keer gesport) 

3
 Nederlandse Norm Gezond Bewegen (op tenminste 5 dagen per week minimaal 30 minuten matig intensieve beweging) 

4
 Deze doelstelling sluit aan bij één van de doelstellingen in de Nota gezondheidsbeleid gemeente Lochem 2015-2018 

Doelgroep Nulmeting 
(jaar) 

Doelstelling Meetinstrument
1
 

Algemeen 78,2% 
(2013) 

De sportdeelname van 18-65 jarigen volgens de RSO-norm
2
 ligt op 

78,2%. 
 

Gelderse Sportmonitor 

Jongeren  
(0-23 jaar) 

94% (2013) Van de 0-12 jarigen beweegt 94% meer dan 5 uur per week (In 2013 ook 
94%).  

Kindermonitor GGD 

65 % (2013) Van de 0-12 jarigen sport 65% gemiddeld en veel in georganiseerd 
verband. 

Kindermonitor GGD 

81% (2011) Van de jongeren beweegt 81% meer dan 7 uur per week. E-MOVO onderzoek 
Onderzoek jongeren 2

e
 en 

4
e
 klas 

21% (2011) Van de jongeren voldoet 21% aan de Nederlandse norm gezond 
bewegen (NNGB

3
). 

 

E-MOVO onderzoek 
Onderzoek jongeren 2

e
 en 

4
e
 klas 

11% 
18% 
(2011-2012) 

Het percentage kinderen (groep 2 en 7 primair onderwijs) met 
overgewicht is in 2016 niet meer dan 10% voor groep 2 en niet meer dan 
15% in groep 7.

4
 

Kindermonitor 
 

17% 
(2011-2012) 

Het percentage jongeren (2
e
 klas voortgezet) met overgewicht is in 2016 

niet meer dan 19%.
3 

Kindermonitor 

 
(2015) 

Het percentage kinderen en jongeren van 0 – 19 jaar met een gezond 
gewicht is in de periode van 2015 t/m 2017 toegenomen met 2%. 
(JOGG) 

Kindermonitor 

Ouderen 
(65 jaar en 
ouder) 

Nieuw We willen met sport en bewegen voorkomen c.q. bestrijden van 
overgewicht, diabetes, depressie en eenzaamheid. 
 

Onderzoek Sports & 
science 

Nieuw  Met sport en bewegen willen we bijdragen aan zelfredzaamheid, sociale 
participatie en ‘actief’ ouder worden (active ageing). 
 

Onderzoek Sports & 
science 
 

 56% 
(2010) 

Het percentage ouderen met overgewicht is in 2016 niet meer dan 54%.
3
 Ouderenmonitor 

Mensen met 
een 
beperking 

56% (2013) Onder de doelgroep voldoet 56% aan de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen. 

Gelderse Sportmonitor 

(2015) Sport en bewegen wordt toegankelijk gemaakt c.q. gehouden voor 
mensen met een beperking. 

Gelderse Sportmonitor 

(2015) Sportaanbieders worden gefaciliteerd en ondersteund om de 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten. 

Gelderse Sportmonitor 

Sociale 
minima 

54% (2013) Van de doelgroep voldoet 54% aan de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen. 

Gelderse Sportmonitor 



 
 

3.3 Uitvoeringsoverzicht sport- en beweegbeleid 

 
Hoe we sport als middel met gezondheidsbevordering als doel ingezet gaan inzetten wordt in deze paragraaf per doelgroep weergegeven. Bij de totstandkoming van dit 
overzicht is de input uit de bijeenkomst met het thema ‘Sportstimulering en maatschappelijke partners’ gebruikt. In bijlage 2. is het verslag van deze bijeenkomst 
opgenomen. Het uitvoeringsoverzicht is een flexibel document die op basis van ontwikkelingen kan worden aangepast. De uitvoering van genoemde activiteiten vallen 
voor een groot deel onder bestaand beleid van genoemde partners. Indien dit niet het geval is, wordt in de kolom ‘kosten’ aangegeven waar de dekking wordt gezocht. 
 

Uitvoeringsoverzicht 

Activiteiten jongeren (0-23 jaar) 

Wat willen we bereiken Hoe Partners Wanneer Kosten Relatie ander beleid 

Doorlopende leerlijnen stimuleren 
tussen binnen- en buitenschools 
sportaanbod. 

Voortzetting van 
combinatiefunctionarissen Brede 
School coördinator, sportcoach, 
verenigingscoach en jeugdcoaches 
door deelname aan de Impulsregeling 
Sport en Bewegen in de Buurt van het 
Ministerie van VWS en samenwerking 
met lokale partners. Hierbij wel inzetten 
op integrale benadering van de diverse 
programma’s en mogelijke herijking.  
 
Via de website 
www.sportzoekerlochem.nl / 
Facebookpagina Move On! 

 Onderwijspartners 

 Staring College 

 Stichting Welzijn Lochem 

 Kinderopvang 

 Sportverenigingen 

 Brede School 
Coördinator 

 Sportcoach 
 

2015 t/m 2019 Kosten voor uitvoering tot 
en met 2018 begroot (zie 
uitvoeringsdocument 
Combinatiefuncties). 
 
 
 

Onderwijsbeleid.  

Kinderen kennis laten maken met 
verschillende sporten zodat zij 
daarna een betere keuze kunnen 
maken voor een sportvereniging. 
 

Via sport thema’s als waarden, 
normen en respect aan kinderen 
meegeven. 

Kinderen leren omgaan met vrije 
tijd in hun eigen woonomgeving 
en op speelse wijze laten 
kennismaken met diverse sport- 
en spelactiviteiten. 

Niet sportende ouders van 
kinderen/jongeren activeren om 
een voorbeeldrol aan te nemen 
waar voldoende beweging 
centraal staat. 

Voorlichting/promotie bij 
‘oudercontactplaatsen’ bijv. 
consultatiebureau, Centrum Jeugd en 
Gezin en op school. 
 
Start project Jongeren op Gezond 
Gewicht (JOGG). 
Voorlichting/promotie bij Centrum 
Jeugd en Gezin en op school. 
 
 
 

 Centrum Jeugd en Gezin 

 Onderwijspartners 

 GGD 

 Sports en Science 

 Gewichtsconsulenten 

 JOGG-regisseur 

 Sportverenigingen 

2015 t/m 2019 
 
(JOGG start  
vanaf 2015) 

Mogelijkheden vanuit 
restbudget CJG ten 
behoeve van preventief 
jeugdbeleid. 
 
Budget JOGG. 
 

Jeugdbeleid en 
gezondheidsbeleid. 

Via voorlichting over bewegen en 
voeding gezondheid van kinderen 
stimuleren. 

Ouders van kinderen/jongeren 
bewust maken van het belang 
van gezonde voeding voor hun 
kind(eren). 

Sportverenigingen stimuleren om Jaarlijkse themabijeenkomst ‘Gezonde  Sportraad Lochem 2015 t/m 2019 Mogelijkheden Gezondheidsbeleid. 

http://www.sportzoekerlochem.nl/
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gezonde voeding aan te bieden 
binnen hun sportkantines. 

Sportkantine’.  
 
Adviserende rol combinatiefunctionaris 
verenigingscoach. 
 
Onderdeel in JOGG projectplan 

 Gewichtsconsulenten 

 Combinatiefunctionaris 
verenigingsondersteuner 

 JOGG-regisseur 

 Sportverenigingen 
 

onderzoeken voor budget 
JOGG / JGZ. 
 
 
 

Voldoende mogelijkheden 
creëren in de openbare ruimte om 
bewegen/sporten onder 
kinderen/jongeren te stimuleren. 

Afstemming met openbare ruimte over 
inzet openbare ruimte en aanschaf 
materiaal. Ook in het kader van 
speelruimtebeleid.  
 
Ontwikkeling Vitaliteitspark De Elze. 

 Afdeling Openbare 
Ruimte 

 Speeltuinverenigingen 

 Werkgroep De Elze 

2015 t/m 2019 Onderdeel van 
speelruimtebeleid. 

Speelruimtebeleid, 
openbare ruimte. 

Mogelijkheden bekijken voor het 
oprichten van een 
Jeugdsportfonds voor jongeren in 
de leeftijd van 18-23 jaar. 

Dialoog aangaan met het lokale 
bedrijfsleven, Rotaryclub Lochem, 
Jeugdsportfonds.  

 Lokale partners 

 Stichting Welzijn Lochem 

 Brede school coördinator 

 Jeugdsportfonds 
 

2016 Mogelijkheden vanuit 
sociale zaken bekijken en 
sponsoring lokale partners. 

Sociale zaken, Wmo 
beleid en 
gezondheidsbeleid. 

      

Activiteiten ouderen (65 jaar en ouder) 

Wat willen we bereiken Hoe Partners Wanneer Kosten Relatie ander beleid 

Kennis opdoen van sport- en 
beweeggedrag en behoeften van 
ouderen. 

Uitvoering van behoeften onderzoek bij 
doelgroep.  
Daarnaast ook inventariseren van 
behoeften via zorgloket en 
zorgaanbieders. 
 

 Sports en Science 

 Sportraad Lochem 

 GSF 

 Stichting Welzijn Lochem  

2015 - 2016 Afhankelijk wie uitvoering 
doet. 

Gezondheidsbeleid en 
WMO-beleid. 

Ouderen aanschrijven voor een 
fitheidstest en beweegadvies, 
vervolgens koppeling naar 
passend sportaanbod bij 
sportverenigingen/sportaan-
bieders (bijv. 3x gratis 
meedoen).

5
 

In samenwerking met lokale partners. 
 
Pilot Project Ouderen Vitaal in 
Beweging (Sports & Science) 
 
Via doorverwijzing Zorgloket aan de 
hand van sociale kaart. 

 Stichting Welzijn Lochem 

 Sports en Science 

 1
e
 lijnszorg 

 Fysiotherapeuten 

 Sportraad Lochem 
 

2015 - 2016 Mogelijke dekking: 

 Subsidie obv pilot Tafel 
gezond bewegen 

 Subsidie sportimpuls 
GALM/SMALL 

 Subsidie provincie 
Vitale samenleving 

 Eigen bijdrage van 
deelnemers buiten 
beschouwing gelaten 

 Subsidie WMO – 
Algemene Oplossingen 

Gezondheidsbeleid en 
WMO-beleid. 

                                                           
5
 Aanpak is gestoeld op het GALM project, een effectief bewezen interventie om ouderen te stimuleren tot meer beweging. 
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Combinatieactiviteiten stimuleren 
tussen jongeren en ouderen. 

Stimulering in samenwerking met lokale 
partners. 

 Sportverenigingen 

 Sports en Science 

 Stichting Welzijn Lochem 
 

2016 t/m 2019 Aansluiten op bestaande 
mogelijkheden. 
 
Mogelijkheden 
onderzoeken subsidie 
Sportimpuls. 

Jeugdbeleid en 
gezondheidsbeleid. 

Samen bewegen, boodschappen 
doen en koken stimuleren. 

Organisatie van campagne ‘SAMEN!’ in 
samenwerking met lokale partners. 

 Stichting Welzijn Lochem 

 Sports en Science  

 GGD 

 Sportverenigingen 

 1
e
 lijnszorg 

 Fysiotherapeuten 

 Sportraad Lochem 

2016 t/m 2019 Aansluiten op bestaande 
mogelijkheden. 

Wmo beleid, 
gezondheidsbeleid. 
Visie op Welzijn. 

Mogelijkheden creëren in de 
openbare ruimte om 
bewegen/sporten onder ouderen 
te stimuleren. 

Afstemming met openbare ruimte over 
inzet openbare ruimte en aanschaf 
materiaal. 
Ontwikkeling Vitaliteitspark De Elze. 

 Afdeling openbare ruimte 

 Werkgroep De Elze 

2015 - 2016 Nader te bepalen, 
afhankelijk van de 
mogelijkheden. 
 
Subsidie gemeente, 
fondsen, provincie, partners 
De Elze. 

Openbare ruimte, 
gezondheidsbeleid,  
speelruimtebeleid en 
WMO-beleid. 

      

Activiteiten mensen met een beperking (sport met aandacht) 

Wat willen we bereiken Hoe Partners Wanneer Kosten Relatie ander beleid 

Inzicht krijgen in omvang van de 
doelgroep,  sport- en 
beweeggedrag en behoeften. 

Uitvoering van behoeften onderzoek bij 
doelgroep.  
 
Project Kies je Aangepaste Sport 
Apeldoorn regionaal met inzet van regio 
coördinator (Steunpunt Aangepast 
Sporten). 
 

 GSF 

 MEE 

 Sportraad 

 Stichting Welzijn Lochem 

 Regiocoördinator 
Aangepast Sporten 

2015 -2016 Regionale samenwerking 
aangepast sporten PM. 
Dekking deels via 
Provincie.  

Gezondheidsbeleid. 

Indien behoefte aanwezig is: 
meer sportaanbod organiseren. 

Stimuleren van organiseren passend 
aanbod bij sportverenigingen- en 
aanbieders.  
 
Project Kies je Aangepaste Sport 
Apeldoorn regionaal met inzet van regio 
coördinator. 
 
Sportdag  voor mensen met een 

 Sportverenigingen- en 
overige aanbieders 

 Sportraad Lochem 

 Stichting Welzijn Lochem 

 Werkgroep De Elze 

 GSF 

 Regiocoördinator 
Aangepast Sporten 

2015 t/m 2019 Regionale samenwerking 
aangepast sporten PM. 
Dekking deels via 
Provincie. 
 
Subsidie provincie voor 
project loket aangepast 
sporten. 
 

Wmo beleid, jeugdbeleid 
en gezondheidsbeleid. 
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beperking op Vitaliteitspark De Elze. 
 

Sportverenigingen meer ‘bagage’ 
geven over hoe om te gaan met 
de doelgroep (trainen en 
begeleiden). 

Training/themabijeenkomsten 
georganiseerd door de 
verenigingsondersteuner / Sportraad 
Lochem. 

 Sportraad Lochem 

 Sportverenigingen 

 Verenigingsondersteuner 

2016 -2017 Vrijmaken van werkbudget 
voor Sportraad Lochem. 
 
Sportimpuls mogelijkheden 
onderzoeken. 

Wmo beleid, jeugdbeleid 
en gezondheidsbeleid. 

Ouders van kinderen/jongeren 
bewust maken van het belang 
van gezonde voeding voor hun 
kind(eren). 

Voorlichting/promotie bij Centrum 
Jeugd en Gezin en op school. 
 
Zie ook jongeren 0-23 jaar. 

 Centrum Jeugd en Gezin 

 Onderwijspartners 

 GGD 

 Sports en Science 

 Gewichtsconsulenten 

 JOGG-regisseur 

2015 t/m 2018 Mogelijkheden 
onderzoeken voor budget 
JOGG / JGZ. 
 

Jeugdbeleid en 
gezondheidsbeleid. 

 
Activiteiten sociale minima 

Wat willen we bereiken Hoe Partners Wanneer Kosten Relatie ander beleid 

Inzicht krijgen in omvang van de 
doelgroep, sport- en 
beweeggedrag en behoeften. 

Uitvoering van behoeften onderzoek bij 
doelgroep.  
 

 GSF via sportmonitor 2015 - 2016 Regionale samenwerking 
aangepast sporten PM. 
Dekking deels via 
Provincie. 

Gezondheidsbeleid. 

Verdere doorontwikkeling van 
mogelijkheden Stichting Leergeld 
en Jeugdsportfonds 

Inzet van social brokers (sleutelfiguren 
zoals sportcoach, bedrijfsleider 
supermarkt, kroegbaas) en andere 
personen die problematieken kunnen 
signaleren. Zij melden zich aan en 
worden gefaciliteerd: hoe signaleren, 
wat kan eigen rol zijn etc. 

 Stichting Welzijn Lochem 
(intermediair) 

 Rotary en Rabobank 
(cofinanciering) 

 Lokaal netwerk van 
sportverenigingen, 
supermarkt, MKB etc. 

 Stichting Leergeld 

 Jeugdsportfonds 
 

2015 t/m 2019 Faciliteren door inzet 
bestaand netwerk. 

Sociale Zaken, Wmo 
beleid en Visie op 
Welzijn. 

Adopteren van een sportend kind door 
lokaal bedrijfsleven promoten. 

2015 t/m 2019 Faciliteren door inzet 
bestaand netwerk. 

Economische Zaken en 
Sociale Zaken. 

Faciliteren van sociale minima 
met relevante sportspullen en 
kleding (sportkledingbank) 
 

Nu verzamelen sportverenigingen zelf 
de bruikbare sportkleding, -schoenen, -
attributen. 
Er wordt een kleine bijdrage gevraagd 
voor de spullen. Voor minima door 
middel van bijvoorbeeld vouchers de 
spullen gratis beschikbaar stellen. De 
vouchers kunnen worden uitgereikt via 
Meedoen-regeling, Stichting Leergeld 
of Jeugdsportfonds. 

 Stichting Welzijn Lochem 

 Sportraad  Lochem 

 Sportverenigingen 

 Stichting Leergeld 

 Jeugdsportfonds 
 

2015 t/m 2019 Aansluiten op bestaande 
mogelijkheden. 
 
Subsidieprikkel budgettair 
neutraal. 

Sociale Zaken, Wmo 
beleid en Visie op 
Welzijn. 



10 
 

Ontwikkelen van innovatieve 
preventieactiviteiten  

Via de zorgverzekeraar kijken naar de 
mogelijkheden om minima aan het 
bewegen te krijgen en hierdoor de 
gezondheidsrisico’s te beperken. 
Onderzoek toont aan dat minima een 
hoger gezondheidsrisico hebben. Nu 
richt de zorgverzekeraar (Menzis) zich 
bijvoorbeeld op valtrainingen. Er zijn 
mogelijkheden om innovatieve 
projecten samen met de 
zorgverzekeraar te realiseren. 

 Zorgverzekeraar 

 Lokale sportaanbieders 

2015 t/m 2019 Budgettair neutraal en 
financiering door 
zorgverzekeraars. 

Gezondheidsbeleid. 
 
 
 
 

      

Communicatie  

Wat gaan we ervoor doen Hoe Uitvoeringspartners Wanneer Kosten Verankering in beleid 

Bestaande sociale kaart updaten 
voor meer inzicht in het 
sportaanbod/sportaanbieders per 
kern (incl. aanbod van 
fysiotherapeuten, commerciële 
sport) en met een functie om 
kennis met elkaar te delen 
(kennisplatform). 

Via de bestaande website 
www.sportzoekerlochem.nl of 
Facebook-pagina van Move On.  
De website van de Sportraad biedt ook 
mogelijkheden. 
Voor de doelgroep mensen met een 
beperking is vanuit de regio de website 
www.unieksporten.nl gelanceerd. 
 

 Sportraad Lochem 

 Combinatie-
functionarissen 

 Sportverenigingen en –
aanbieders 

 Onderwijspartners 
 

2015 t/m 2019 Kosten Sportzoeker zijn 
beperkt. 

Sport- en beweegbeleid. 

Aansluiten bij succesvolle 
landelijke initiatieven zoals 
Nationale Sportweek.  

Sportverenigingen en andere 
sportaanbieders attenderen op kansen 
via combinatiefunctionarissen.  
 
Voor 2015 vanuit provincie de keuze 
- Financiële bijdrage voor de nationale 

sportweek € 1000,- 

- Een bewegingsconsulent die voor 18 
uur in voorbereiding naar / deels 
tijdens de sportweek ingezet kan 
worden 

 Sportraad Lochem 

 Combinatie-
functionarissen 

 Sportverenigingen en –
aanbieders 
 

2015 t/m 2019 Budgettair neutraal. Sport- en beweegbeleid. 

 
Netwerk en organisatiestructuur  

Wat gaan we ervoor doen Hoe Uitvoeringspartners Wanneer Kosten Verankering in beleid 

Inbedding van ambities uit 
sportvisie in bestaande netwerken 
en structuren 

Aansluiten bij diverse niveaus: 
Landelijk: sport en bewegen in de buurt 
(good practices) 
Regionaal: Regionale Tafel Gezond 

 Sportraad Lochem 

 Combinatiefunctionariss
en 

 Sportverenigingen en –

2015 t/m 2019 Geen directe kosten. Sport- en beweegbeleid 

http://www.sportzoekerlochem.nl/
http://www.unieksporten.nl/
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Bewegen 
Lokaal: rol voor 
combinatiefunctionarissen, JOGG-
regisseur en Sportraad Lochem. Ook 
aansluiten bij GGD-structuren 
(werkgroep etc.) 

aanbieders 

 Overige 
maatschappelijke 
partners zoals Stichting 
Welzijn Lochem, GGD 
etc. 



 
 

 

4. Middelen 
 

 
4.1 Financiële uitwerking uitvoeringsoverzicht 

De activiteiten in het uitvoeringsoverzicht vallen voor een groot deel onder bestaand beleid van genoemde 
partners. Hiervoor is het niet nodig extra middelen vrij te maken. Indien er wel extra middelen benodigd zijn, wordt 
in de kolom ‘kosten’ aangegeven waar de dekking wordt gezocht. 
De gemeente neemt deel in de regeling combinatiefuncties. De combinatiefuncties worden 60% gefinancierd door 
de gemeente en 40% Rijksbijdrage. Er wordt in totaal 6,5 fte combinatiefuncties / buurtsportcoaches inzet, deels 
op het gebied van sport. Dit betreft 0,85 fte sportcoach, 0,55 fte verenigingsondersteuner, 0,9 fte sportcoach De 
Beemd en 0,9 fte brede school coördinator. Verschillende activiteiten in het uitvoeringsoverzicht passen binnen 
het functieprofiel van genoemde combinatiefunctionarissen. De gemeente is voornemens te blijven deelnemen 
aan de regeling combinatiefuncties. Ook heeft de gemeente voor een periode van vier jaar (2012 t/m 2016) 
toegezegd bij te dragen aan het Jeugdsportfonds. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen krijgen via het 
Jeugdsportfonds een vergoeding voor het lidmaatschap van een sportvereniging en/of het aanschaf van 
sportartikelen. 
 
Daarnaast kunnen activiteiten in aanmerking komen voor subsidie vanuit de subsidieregeling ‘Algemene 
oplossingen’. De activiteit moet hiervoor in ieder geval bijdragen aan de verschuiving van maatwerkoplossingen 
naar algemene oplossingen, preventie en meedoen in de maatschappij. Of er sprake is van de meerwaarde van 
deze activiteit wordt getoetst aan de hand van criteria. 
 
4.2 Andere wijze van subsidiëren sportverenigingen 
Aanleiding en context 
Er zijn twee ontwikkelingen te benoemen die van invloed zijn op de invulling van subsidiëring voor sport. 
 

1. Bezuinigingstaakstelling voor waarderingssubsidie 
Bij de begrotingsbehandeling 2015 is vastgesteld dat er besparingen worden gerealiseerd op de 
waarderingssubsidie sport. Het totale budget voor waarderingssubsidie bedraagt is 2015 ongeveer  
€ 95.000,-. Het totale bedrag dat wordt besteed aan waarderingssubsidies bedraagt in 2015 ongeveer € 75.000,-. 
De plannen voor de bezuiniging is als volgt: 
 

Jaar Bezuiniging Beschikbaar budget 

2015 0 € 95.000 

2016 - € 20.000 € 75.000 

2017 - € 40.000 € 55.000 

2018 - € 60.000 € 35.000 

 
De bezuinigingstaakstelling is dus gericht op het totale budget voor sportsubsidie. 
 
 

2. Inhoudelijke herijking 
Veel verenigingen hebben de afgelopen jaren een waarderingssubsidie ontvangen, variërend tussen  
€1.300,- en €3.500,-, afhankelijk van de omvang van de vereniging

6
. Waarderingssubsidies zijn nooit gebruikt om 

te sturen op doelen, er is nooit een tegenprestatie aan gekoppeld. 
 
In de Sportvisie staat beschreven: 
Sportverenigingen dienen echter subsidie te ontvangen voor wat zij doen en niet simpelweg omdat ze er zijn. De 
subsidieafhankelijkheid van sportverenigingen dient te verminderen. We willen sport- en beweegactiviteiten 
subsidiëren die een breed maatschappelijk doel dienen en in samenwerking met andere maatschappelijke 
organisaties worden uitgevoerd. Aanpassing van de subsidievoorwaarden is hiervoor noodzakelijk. In 
gezamenlijkheid met de sportverenigingen geven wij invulling aan de nieuwe subsidiesystematiek. 
Deze inhoudelijke herijking is gericht op een nieuw te ontwikkelen subsidieregeling gericht op maatschappelijke 
inzet.  
 
  

                                                           
6
In 2010 is deze subsidie geharmoniseerd (gelijktrekken oud Lochem en oud- Gorssel) en zijn enkele waarderingssubsidies 

geschrapt. 
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Het uitgangspunt is het afbouwen van de subsidie door eerst het ledenbedrag te laten vervallen, het 
daaropvolgende jaar de vaste bijdrage te halveren en tot slot het vaste bedrag volledig te laten vervallen. Het 
beschikbare budget voor de nieuwe subsidieregeling ziet er als volgt uit: 
 

 2016 2017 2018 

Gevraagde ombuiging tov 2015 € 20.000,- € 40.000,- € 60.000,- 

Budget  € 75.051,- € 55.051,- € 35.051,- 

    

Subsidie ledenaantal 0 0 0 

Subsidie vast bedrag € 48.340,- € 24.000,- 0 

    

Bedrag nieuwe subsidie Sportbeleid € 26.711,- € 31.051,- € 35.051,- 

 
Toelichting:  
 
2016: Het budget bedraagt € 75.051,-. De waarderingssubsidie wordt afgebouwd met de subsidie voor het 
ledenaantal. De verenigingen ontvangen nog wel het vaste bedrag (totale kosten 
€ 48.340,-). Daarnaast kunnen verenigingen subsidie aanvragen binnen de nieuwe subsidieregeling. Budget 
hiervoor bedraagt € 26.711,-.  
 
2017: Het budget bedraagt € 55.051,-. De waarderingssubsidie wordt verder afgebouwd door het vaste bedrag te 
halveren. Er kan subsidie aangevraagd worden binnen de nieuwe subsidieregeling. Beschikbare budget is  
€ 31.051,-. 
 
2018: het budget bedraagt  35.051,-. De verenigingen ontvangen geen waarderingssubsidie. Er kan subsidie 
aangevraagd worden binnen de nieuwe subsidieregeling. Beschikbare budget is € 35.051,-. 
 
 
Analyse en bevindingen 

Er heeft afstemming plaatsgevonden met stakeholders rondom het thema middelen. Dit heeft plaatsgevonden op 
4 juni 2014 tijdens een bijeenkomst met stakeholders, via een afstemming tussen sportraad en sportverenigingen 
en via een sessie voor raadsleden/fracties. 
De uitkomsten van de bijeenkomst van 4 juni 2014 is te vinden in bijlage 3. Voor een uitgebreidere uitwerking van 
de peiling van de sportraad onder sportverenigingen wordt verwezen naar bijlage 4. De uitkomsten van de peiling 
zijn gepresenteerd in een Technisch Beraad. Dit heeft niet geleid tot het afzien van de voorgenomen bezuiniging 
op de subsidies. 
 
De belangrijkste bevindingen uit deze interactie samengevat: 

 Het aandeel subsidie in de begroting van sportverenigingen varieert van 1,5 tot 13,6%. 

 Als subsidie wegvalt zullen veel verenigingen contributie verhogen en aantal activiteiten laten vervallen 
danwel zaken uitstellen zoals onderhoud. 

 Sportverenigingen zijn van mening dat ze al belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Ideeën voor 
vernieuwing zitten in bijv. kennismakingsactiviteiten organiseren, andere tak van sport c.q. activiteit 
toevoegen, samenwerking, vereniging toegankelijk maken voor alle doelgroepen. 

 Er wordt gepleit om vooral gelden aan structurele goed gefundeerde verenigingen te besteden. Geen losse 
‘potjes’, voor ‘losse’ of ‘nieuwe’ projecten die tijdelijk zijn.  

 Via subsidie kan worden gestimuleerd: 
- gezonde leefstijl, gezondheid en voeding 

- Brede activiteiten voor diverse doelgroepen 
- Meervoudig gebruik en samenwerking accommodaties 

 De administratieve procedure moet in verhouding zijn met het bedrag zowel voor aanvrager als voor 
subsidieverstrekker. Tegelijkertijd ook flexibiliteit nodig. 

 
 
Bovenstaande punten en hebben geleid tot de subsidieregeling ‘Maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016’ 
(bijlage 5.). Met de regeling kunnen sportverenigingen in de gemeente Lochem subsidie aanvragen. 
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Bijlage 1: Toelichting meetinstrumenten  
 
Gelderse Sportmonitor 
De Gelderse Sportmonitor geeft om de twee jaar inzicht in het sport- en beweeggedrag van inwoners van 
Gelderland. De eerste Sportmonitor heeft plaatsgevonden in 2011 en vervolgens in 2013. Deze onderzoeken 
waren gericht op volwassenen van 18 tot 65 jaar. Het onderzoek in 2015 is uitgebreid naar 3 doelgroepen: 12 tot 
18 jaar, 18 tot 65 jaar en 65 tot 80 jaar. 
 

 
 
Kindermonitor GGD 
De Kindermonitor verzamelt informatie over de gezondheid van de kinderen in de regio Gelderland-Midden. De 
Kindermonitor is een onderzoek waarbij ouders/verzorgers van kinderen van 0  tot 12 jaar een vragenlijst invullen 
over onder andere lichamelijke en psychosociale gezondheid, opvoeding en sociale steun, zwangerschap en 
borstvoeding, leefstijl, omgeving en gebruik, bekendheid en tevredenheid van voorzieningen. De Kindermonitor 
vindt iedere vier jaar plaats. Het volgende onderzoek is in 2017. 
 

 
 
E-MOVO 
E-MOVO (Elektronisch MOnitor en Voorlichting)  is een instrument waarmee via een vragenlijst op internet 
gegevens worden verzameld over gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet 
onderwijs. De  vragenlijst, die in overleg met gemeenten is samengesteld, wordt op school ingevuld. Na het 
invullen van de vragenlijst krijgen de leerlingen een persoonlijk gezondheidsprofiel en persoonlijke 
gezondheidsadviezen via de website van E-MOVO. De adviezen hebben betrekking op roken, voeding, alcohol, 
drugs, veilig vrijen en geestelijk welzijn. 
Het laatste onderzoek heeft in 2011 plaatsgevonden. Het volgende onderzoek vindt plaats in 2015. E-MOVO 
wordt uitgevoerd door de GGD. 
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Ouderenmonitor 
Dit is een onderzoek van de GGD onder zelfstandig wonende inwoners van 65 jaar en ouder. De vragenlijst gaat 
over gezondheid, welzijn en leefstijl. 
Het doel van de ouderenmonitor is het bieden van inzicht in de lichamelijke, sociale en geestelijke 
gezondheid en in factoren die gezondheid van de zelfstandig wonende 65-plussers beïnvloeden. De 
ouderenmonitor draagt hiermee bij aan de ontwikkeling en evaluatie van beleid en interventies om de gezondheid 
van de 65-plussers te bevorderen en ziekten te voorkomen. Het volgende onderzoek vindt plaats in 2016. 
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Bijlage 2: Verslag bijeenkomst 24 maart 2014 
 
 
Betreft:  Uitkomsten bijeenkomst sport- en beweegbeleid Lochem 

 

Jongeren 

Wat gebeurt er al? 

1. Inzet vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen  
2. Organisatie toernooien en clinics (uitvoering door: zie 1) 
3. Gastlessen door sportverenigingen (coördinatie door: zie 1) 
4. Coach Actief (16-21 jaar, interventieprogramma, opleiding tot sportcoach) (uitvoering door: zie 1) 
5. Instructielessen volleybal (groep 7 en 8) 
6. Basisschool toernooi volleybal (1x per jaar) 
7. Beweegclinics op Staring College (uitvoering door: zie 1) 
8. Activiteiten op het Activity Square  
9. Vakantiesport (uitvoering door: zie 1) 
10. Move to the Sports (uitvoering door: zie 1) 
11. ATB clinics op het Staring College  
12. Uitleen van spelkisten 
13. Nationale Sportweek activiteiten (uitvoering door: zie 1) 
14. Traditioneel verenigingsaanbod:  turnen, kleuter-/peutergym, tafeltennis, volleybal, badminton 
15. Promotie activiteiten op school om leerlingen in aanraking te laten komen met sporten 
16. Schoolvoetbaltoernooi 
17. Jongeren Op Gezond Gewicht (interventieprogramma) 
18. New Age danscentrum 
19. Inrichting Staring Beweegplein 
20. Peutergym, kleuterdans en dans voor jeugd tot en met 12 jaar 
21. Paaschbergtoertocht  
22. Promotie activiteiten gericht op meisjes, kennismaken met voetbal 
23. Campagne ‘Wij gaan weer buiten spelen’ 

 

Jongeren 

Wat ontbreekt er nog? / Wat kan er nog gedaan worden? 

1. Uitbreiding van aantal vakleerkrachten bewegingsonderwijs 
2. Structureel 1 uur per week bewegingsonderwijs realiseren 
3. Sportactiviteiten organiseren op de hockeyclub 
4. Actief insteken op besef normen, waarden en voorbeeldrol ouders  
5. Jongeren/de buurt mede verantwoordelijk maken voor de openbare ruimte 
6. Omniverenigingen oprichten om uitval uit de sport te voorkomen 
7. Inzet van combinatiefunctionarissen op speelveld, trapveldjes e.d. 
8. Oprichten van jeugd MTB team, leeftijd 12-16 jaar 
9. Niet sportende ouders van jongeren activeren 
10. Jeugdsportfonds voor jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar 
11. Inzet bedrijven bij jeugdsportfonds voor jongeren 18-23 jaar 
12. Bewustwording voeding en beweging 
13. Grotere buitenruimte, grenzend aan het Kidshuus (KDV/BSO Laren) 
14. Sportclinics en bekendheid/communicatie daarover 
15. Volleyinstructie lessen op het voorgezet onderwijs onder lestijd 
16. Kennismaking bij de sportverenigingen voor de schooljeugd 
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17. Verlichting op openbare sport- en speelplekken (skatebaan, schoolpleinen) 
18. Meer doorlopende leerlijnen tussen binnen- en buitenschools sportaanbod 
19. Schoolsport i.p.v./i.cm. verenigingssport 
20. Groepsleerkracht structureel begeleid door combinatiefunctionaris, niet op basis van vraag (bijv. 

1x per 2 maanden) 
21. Basisprincipe: 2x per week 45 minuten minimaal bewegingsonderwijs door 

vakdocent/combinatiefunctionaris 
22. Buitenbaden benutten door schoolzwemmen en naschoolse activiteiten 
23. Sportactiviteiten organiseren 
24. Aandacht voor gezond voeding bij onderwijs, ouders en sportvereniging 
25. Hanteren van sportpas om jongeren kennis te laten maken met diverse sporten 
26. Begeleiding in de sport voor de BSO (BSO Laren) 
27. Samenwerking/lijntjes tussen kinderdagverblijven, sportverenigingen en gewichtsconsulenten 
28. Aandacht voor ouders van niet sportende kinderen 
29. Aandacht voor het sociale aspect binnen een vereniging om jongeren te behouden 
30. Schoolzwemmen 
31. Methode ‘Beweegwijs’ invoeren (zones op schoolpleinen) 
32. Goede begeleiding binnen de sportvereniging, ook pedagogische kwaliteiten 
33. Combinatiefunctionaris inzetten in de BSO, voor de allerkleinste doelgroep 
34. Kinderdagverblijf is bereid naschoolse (sport)activiteiten te organiseren op woensdag (voor € 1,-) 
35. Samenwerking tussen fysiotherapeuten en sportverenigingen 

 

Ouderen 

Wat gebeurt er al? 

1. Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) groepen 
2. Gepensioneerde/vutters afdeling (bijv. LWC de Paaschberg) 
3. Recreatieve gymnastiek 
4. Regulier aanbod verenigingen: volleybal, dynamic tennis, yoga, tafeltennis, recreatieve 

gymnastiek, bewegen op muziek, zumba 

 

Ouderen 

Wat ontbreekt er nog? / Wat kan er nog gedaan worden? 

1. Meer aansluiten bij bestaande activiteiten 
2. Combinatieactiviteiten/verbinden van jong en oud 
3. Structurele voorlichting over gezonde voeding (individueel, in groepen) 
4. Structurele voorlichting over sport en bewegen via website, gemeentegids etc. 
5. Bewegen met een lage drempel (kleine groepjes, individueel) 
6. Breder aanbod van specifieke sporten voor ouderen zoals jeu de boules, pickleball, sport voor 

mensen met alzheimer 
7. Laagdrempelige faciliteiten 
8. Extra inzet van combinatiefunctionaris ouderen 
9. Aanbieden van preventieve beweegprogramma’s 
10. (Wetenschappelijk) onderzoek naar fysieke fitheid en zelfredzaamheid 
11. Voorlichting over Zorg en Welzijn 
12. Kennis van sportbehoefte van ouderen 
13. Buitensportmogelijkheden voor ouderen 
14. Vanuit gemeente ouderen aanschrijven voor aantal uren sportkennismakingslessen bij 

verenigingen (bijv. verdeeld over 3 maanden) 
15. Samenwerking fysiotherapeuten met sportverenigingen 
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16. Deelname van verenigingen aan ‘Verzilver je Club’ 
17. Blessurepreventie  
18. Onderbouwde beweegprogramma’s inzetten als middel i.p.v. doel 
19. Samen bewegen, koken en boodschappen doen stimuleren 
20. Rol en deskundigheid senioren: inzetten als coach/vrijwilliger 
21. Kennisplatform 
22. Inbreng van ANBO (belangenorganisatie senioren) 

 

Mensen met een beperking 

Wat gebeurt er al? 

1. Vrijwilligersondersteuning via Berkel-B 
2. Conditietraining voor jongens met Down Syndroom i.s.m. vrijwilligers 
3. Autisme Beleef Circuit van MEE 
4. Uitwisseling van kennis in projecten 
5. Training via AVS (NOC*NSF) 
6. Activiteiten die bekostigd worden door PersoonsGebondenBudget (PGB) 

  

Mensen met een beperking 

Wat ontbreekt er nog? / Wat kan er nog gedaan worden? 

1. Te weinig verenigingen actief voor de doelgroep in Lochem  
2. Vervanging van de term G-sport in ‘sport met aandacht’ 
3. Vervoersmogelijkheden 
4. Kennisplatform 
5. Meer sporten voor jongeren met een beperking 
6. Trainers meer bagage bieden zodat zij weten hoe om te gaan met de doelgroep 
7. Eigen competitie voor mensen met een beperking (bijv. bij voetbal) 
8. Voorzieningen voor mensen met een beperking (rolstoeltoegankelijkheid) 
9. Voorlichting over gezonde voeding  
10. Inzichtelijk maken hoe mensen met een beperking wel mee kunnen doen met het reguliere 

aanbod 
11. Weinig aanbod/gelegenheid voor mensen met een beperking 
12. Betere samenwerking met fysiotherapeuten en sportverenigingen  
13. Inzicht in sportverenigingen die sporten voor mensen met een beperking aanbieden 
14. Goede begeleiding van de sporters 
15. Praktische ondersteuning om sportdeelname mogelijk te maken (vervoer, support) 
16. Ouders betrekken bij het ontwikkelen van aanbod 
17. Initiatieven samen met deskundigheid intramurale instellingen 
18. Aanbod voor mensen met dementie, alzheimer e.d. 
19. Inzet social media om doelgroep te bereiken 
20. Clusteren/inzichtelijk maken van vraag en aanbod (i.s.m. Sportraad) 
21. Laat sporten en bewegen niet alleen in bejaarde- en verpleeghuizen, zorg voor samenwerking 

met sportverenigingen 

 
 
 

Maatschappelijke partners 

Wat gebeurt er al? 

1. Sport-, beweeg-, trainings- en voedingsprgramma’s op maat 
2. Wmo geeft gevraagd en ongevraagd advies 
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3. Vormen van bewegen onder de aandacht brengen 
4. Sportverkiezingen 
5. Vrijwillige ondersteuning Berkel-B 
6. Ondersteuning van Sportraad door Stichting Welzijn Lochem  
7. Samenwerking sportscholen m.b.t. ouderen 
8. Actieve Sportraad 

 

Maatschappelijke partners 

Wat ontbreekt er nog? / Wat kan er nog gedaan worden? 

1. Sociale kaart sport algemeen (update website Sportraad?) 
2. Per kern de omvang van de drie doelgroepen in kaart brengen 
3. Inzicht in het huidige sportaanbod voor de drie doelgroepen 
4. Kennis en ervaring delen voor geïntegreerd sporten en bewegen 
5. Samenwerken met sportverenigingen, buurthuizen, scholen, kerk, Het Plein 
6. Kennisplatform 
7. Trainingsmogelijkheden/toestellen in verschillende wijken waar iedereen gebruik van kan maken 
8. Gezonde voeding in de kantines 
9. Uitwisseling van goede initiatieven op sportgebied tussen de dorpen 
10.  Nog veel meer verbinding 
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Bijlage 3: Verslag bijeenkomst 4 juni 2014  
 
 

Datum:  4 juni 2014 
 
Betreft: Uitkomsten bijeenkomst ‘middelen’ sport- en beweegbeleid Lochem 

 
De centrale vraagt tijdens de bijeenkomst was: 

Hoe dient de subsidieverstrekking voor sport- beweegactiviteiten  
met een maatschappelijk doel te gebeuren? 

 
 
Welke/ wat voor soort activiteiten moeten subsidie krijgen? 

 Gezonde Kantine activiteiten 

 Activiteiten in het kader van bewustwording/voorlichting over leefstijl en voeding 

 Startsubsidie voor opzetten van een nieuwe vereniging(safdeling) 

 Overgewichtbestrijding in relatie tot duurzaam sporten bij een vereniging 

 Behoud van kinderen voor sport na uitval bij een vereniging (doorverwijsfunctie verenigingen) / begeleiding 
van jeugd naar sportaanbod van andere vereniging of functie binnen de vereniging 

 Stimuleren van verenigingen om ‘sterke’ verenigingen te zijn (gezonde omvang, bestuur e.d.) 

 Activiteiten Sportraad: sportverkiezingen, sportcafés, thema avonden 

 Coachen van trainers / besturen 

 Sportactiviteiten voor ouderen 

 Blessure en voorlichtingsactiviteiten 

 Verzorgen van clinics bij onderwijs/BSO 

 Jeugd- en ouderen activiteiten 

 Mensen die nu niet sporten 

 Motoriek/lenigheid/beweging bevorderend 

 Zwemmen 

 Activiteiten die het gebruik van accommodaties bevorderen 

 Inzet verenigingen op scholen waarderen 

 BSO activiteiten door verenigingen 

 Kader vrijwilligers 

 Wintervoetbal 

 Waarderingssubsidie wanneer efficiënt (kostenbesparend) wordt samengewerkt in een accommodatie  
 
Welke voorwaarden zijn van belang om in aanmerking te komen? 

 Breed maatschappelijk doel 

 Samenwerking andere maatschappelijk partner 

 Doelgroepen: jeugd, ouderen, mensen met een beperking, allochtonen (integratie: sport als middel) 

 Geografische spreiding 

 Belonen voor wat je doet voor leden/inactieven 

 Samenwerking met een commerciële organisatie (in geval van een vereniging) of vereniging (in geval van 
commerciële organisatie) 

 Samenwerking met onderwijs 

 Samenwerking met zorginstellingen 

 Eenvoudig te organiseren, geen starre organisatie 

 Activiteiten moeten een concreet doel nastreven 

 Criteria/randvoorwaarden ontwikkelen: o.a. projectvorm, kort of langdurend 

 Competitie: maximaal aantal aanvragen honoreren 

 Verdeelsleutel hanteren om eerlijkheid te borgen (bijv. zak geld per kern op basis van aantal inwoners, 
maatschappelijke partners zorgen zelf voor verdeling). 

 Basissubsidie en werken met bonuspunten (extra bedrag voor extra activiteit) 

 Verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld 

 Bezetting accommodaties meenemen?  
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Hoeveel subsidie/ €’s? 

 Verenigingen zijn afhankelijk van de bijdrage, behoud veilig stellen 
 
Voor wie is de subsidie bedoeld? 

 Verenigingen en commerciële organisaties kunnen in aanmerking komen 

 Diegene die het werk doet/z’n nek uitsteekt/het organiseert 

 Iedereen kan aanvragen 

 In de basis alleen voor verenigingen, daarna pas voor anderen 
 
Hoe houden we het beheersbaar/ controleerbaar? 

 Duidelijk aanvraagprocedure: wat zijn de criteria en verplichtingen om middelen te krijgen (checklist?) 

 Flexibel en dus niet star 
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Bijlage 4: Memo Sportraad Lochem  
 
 
Geacht bestuur,  
 

De gemeente heeft de Sportraad gevraagd om haar mening te geven over de ombuiging van de 
waarderingssubsidie. 
Om de mening van de verenigingen te peilen willen we u vragen om de vragen aan het eind van deze mail 
uiterlijk zondag 5 oktober te beantwoorden en op te sturen naar voorzitter@sportraadlochem.nl.  
 
Aanleiding: 
In de begroting 2015 staat o.a. dat de gemeente ook in de sport bezuinigingsmogelijkheden moet zoeken. Dat 
maakt dat er ook gekeken wordt naar de waarderingssubsidie voor de sportverenigingen en of deze op een 
andere manier ingezet kan worden. Ook zal er mogelijk een bezuiniging op het totaal bedrag van 90.000 euro 
doorgevoerd worden.  
 
Tegenprestatie: 
In 2013 is de nieuwe sportvisie vastgesteld. In de visie is gemeld dat er maatschappelijke tegenprestaties 
gevraagd worden aan de verenigingen voor het verkrijgen van de subsidie. 
In de huidige subsidiëring zit geen prikkel voor verenigingen waardoor zij gemotiveerd c.q. gestimuleerd worden 
om hun maatschappelijke rol te vervullen. Vanuit de nieuwe sportvisie is dit wel een uitdrukkelijke ambitie. 
Waarderingssubsidies zijn nooit gebruikt om te sturen op doelen, er is nooit een tegenprestatie aangekoppeld. 
 
Huidige situatie: 
Sportverenigingen ontvangen basisbedrag van € 1.274 + € 2,91 per lid. Alle leden worden meegenomen; ook 
leden die niet woonachtig zijn in de gemeente Lochem.  
Het gaat in 2013 om 37 sportverenigingen. Het gaat dan om de sportverenigingen in de volgende takken van 
sport: Voetbal, Volleybal, Gymnastiek, Paardrijden voor gehandicapten, Badminton, Tafeltennis, Zaalsport, 
Tennis, Hockey, Korfbal, Watersport. 
 
Technisch Beraad Gemeente: 
De Sportraad Lochem is door de Gemeente uitgenodigd om als gast aan te schuiven bij het Technische Beraad 
op dinsdag 14 oktober 2014. Dit om met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijke alternatieve scenario’s 
ten aanzien van de invulling of het wegvallen van de waarderingssubsidie.  
 
Raadpleging Sportverenigingen: 
Omdat we niet onbeslagen ten ijs willen komen op dit Technische Beraad wil de Sportraad Lochem alle 
Sportverenigingen de mogelijkheid geven om ook hun input en mening te geven. 
 
Daarom wil de Sportraad Lochem de Sportverenigingen vragen om onderstaande vragen kort en krachtig te 
beantwoorden.  
 
We willen u nadrukkelijk vragen deze antwoorden uiterlijk zondag 5 oktober te mailen naar; 
voorzitter@sportraadlochem.nl.  
 
Op de al geplande themabijeenkomst (op dinsdagavond 7 oktober) over ‘Sterke Sportieve Kernen’ zal de 
Sportraad een korte terugkoppeling doen van de uitkomst van deze peiling onder de sportverenigingen in de 
Gemeente Lochem. Ook eerder genoemde signalen zal zij meenemen naar het Technisch Beraad met de 
Gemeente.  
 
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de bijeenkomst van 7 oktober (aanvang om 20.00 uur), dan willen we deze 
bijeenkomst nogmaals van harte bij u aanbevelen. Rond 21.45 a 22.00 uur zullen we het programma afronden en 
daarna aansluitend nog ongeveer een half uur de tijd nemen voor de terugkoppeling van deze peiling. Aanmelden 
voor deze avond kan door een mail te sturen naar; vo@sportraadlochem.nl.  
 
Mogen we ook op de komst van uw sportvereniging rekenen?  
 
 
 

 

mailto:voorzitter@sportraadlochem.nl
mailto:voorzitter@sportraadlochem.nl
mailto:vo@sportraadlochem.nl
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Vragen: 
 
 
Ingevuld namens sportvereniging;  

* Ruim 25 verenigingen hebben de vragen ingevuld en teruggemaild (binnen 1 week). 
* Of hebben een inhoudelijke reactie gestuurd. 
* Sporten; kegelen, tennis, voetbal, korfbal, tafeltennis, denksport, koetsiersvereniging, hardlopen, driebanden 
biljart, hengelsportvereniging, badminton, gymnastiek, volleybal, dans en bewegen, schaatsen en hockey. 
* Afkomstig uit de dorpskernen: Lochem, Gorssel, Harfsen, Eefde, Almen, Klein Dochteren, en Laren. Ontbreken: 
Epse, Barchem, Joppe en Zwiep.  
 
Ingevuld door (naam en functie binnen de vereniging); 

* Voorzitter (4x) 
* Penningmeester (9x) 
* Secretaris (7x) 
* Overige (6x) 
 
 
1. Welk aandeel neemt subsidie in van de totale begroting van uw sportvereniging?  

 
* 1,5 % 
* 2,6 % / * 2 a 3 % 
* 3,5 % / 3 a 4 % 
* 4,5 % 
* 5 % (4x) 
* 7% 
* 8 a 10 % 
* 10% (2x) 
* 12 % 
* 13,6 % 
 
Overige opmerkingen: 
* Aantal verenigingen geven aan dat ze op dit moment GEEN waarderingssubsidie ontvangen. Hier zijn ook 
vragen over gesteld. Dit gaat vooral over de voorwaarden. 
* 1 vereniging  heeft dit jaar net voor het eerst waarderingssubsidie aangevraagd. Voortbestaan vereniging speelt 
daar een grote rol in.  
* Vaste lasten OZB worden vaak genoemd, ook bij deze vraag.  
 
 
 
2. Wat is het effect voor uw vereniging als de waarderingssubsidie volledig wegvalt?  
 

* Niet alle verenigingen hebben deze vraag ingevuld. Met name degene die geen waarderingssubsidie ontvangen 
op dit moment. 
* Er moeten echt keuzes gemaakt gaan worden in wat wel/niet qua uitgaven.  
* Een (groot) gat in de begroting! Begroting moeilijker rond te krijgen. Gemis van zeer welkome inkomsten. 1 
vereniging geeft ook aan dat het een ‘gaatje’ is.  
* Ophogen van de contributie tot wel 10%. Soms zelfs specifiek voor jeugdleden. En voor kleine verenigingen zal 
dit nog extra lastig worden.  
* Moeilijker om ledenaantal op peil te houden en bij voorkeur te laten groeien. Wervingsacties kunnen niet meer 
bekostigd worden.  
* Wegvallen van sporten in kernen (bv. enige kleine vereniging die de sport aanbiedt) 
* Minder dekking van (accommodatie)kosten. Uitstellen van onderhoudswerkzaamheden.  
* Mogelijk gaat het ten koste van extra (jeugd)activiteiten, toernooien, gratis of goedkope kennismakingslessen, 
etc. 
* Moeilijker om te kunnen sparen voor grote uitgaven in de toekomst.  
* Door financiële crisis zijn er al uitdagingen, nu nog meer druk daarop.  
* We zullen extra inkomsten moeten gaan genereren, te compensatie.    
* Kleine verenigingen, met weinig leden.  
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3. Welke mogelijkheden ziet u als sportvereniging om een eventuele beoogde ombuiging op te vangen?  

 
* Bijna alle verenigingen geven aan dat het ‘erg lastig’ is... 
* Men zou graag zien dat er wel ‘een subsidie’ blijft bestaan en niet verdwijnt. En dat deze breed aan te vragen is 
voor alle sportverenigingen in de Gemeente. En als de subsidie verdwijnt dan in fases afbouwen en niet in 1x 
afschaffen.  
* Er wordt ook gevraagd naar mogelijke nieuwe tips hierin. Los van onderstaande genoemde punten.  
 
Kostenkant: 
* De indruk bij veel sportverenigingen bestaat dat men al op alle fronten probeert te besparen.  
* Er zit geen rek meer in de kostenstructuur (na uitgevoerd onderzoek). 
* Onderhoudskosten maak je hoe dan ook. Extra onderhoud zoeken in financiering.  
* Overal de ‘kaasschaaf’ toepassen.  
* Je wilt blijven investeren in jeugd.  
* De huidige activiteiten zijn al de minimale basis die je wilt blijven bieden als vereniging aan je leden. Bij 
sommige verenigingen moet er wellicht toch in het aanbod of in de diensten aan leden geschrapt worden.  
* Veel sportbonden hebben de kosten al verhoogd.   
 
Inkomstenkant: 
* Contributie is bij sommige verenigingen al hoog. Maar bijna niet te vermijden, contributieverhogen gaat dan ‘ten 
koste’ van de huidige leden, met als risico ledenverlies. 1 vereniging geeft aan dat er wellicht nog iets rek in zit.  
* Sponsoring verloopt vaak moeilijk of loopt terug, vooral niet in de kleine kernen want daar zijn weinig extra 
mogelijkheden. Ook verenigingen zonder eigen accommodatie hebben minder mogelijkheden als tegenprestatie 
voor een sponsor (denk aan reclameborden). 
* Kantine inkomsten is redelijk stabiel.  
* Mogelijkheden tav energiebesparing onderzoeken bij renovatie. 
* Onderzoeken om het gebouw breder maatschappelijk toepasbaar te maken. Nadeel hiervan is dat er vaak geen 
subsidie voor is. Meer samenwerken als verenigingen, ook in accommodaties, levert hopelijk ook een besparing 
op.  
* Meer acties organiseren is niet geloofwaardig en ook niet haalbaar, zeker niet in de kleine kernen.  
 
 
4. Heeft u sportverenigingen hulp nodig bij deze ombuiging? En ja zo, welke hulp? 

 
* Een heel aantal verenigingen geeft aan geen hulp te willen.  
* Een aantal verenigingen geeft aan niet goed te weten of te zien waarvoor ze eventueel hulp kunnen gebruiken.  
* Verenigingen geven aan dat er van de huidige vrijwilligers al veel gevraagd wordt. Hen extra belasten is zeer 
onwenselijk.  
* Sommige verenigingen hebben al ondersteuning, denk aan de Vereniging voor Kleine Kernen of de GSF (heeft 
een onderzoek gedaan) of door de Sportraad en/of Verenigingsondersteuner Sport.  
 
Wel kan men hulp gebruiken bij: 
* Het invullen en/of aanvragen van de waarderingssubsidie. 
* Door directe extra financiële middelen te (blijven) ontvangen (van de Gemeente).  
* Tips hoe, welke en waar toch nog financiële kansen (inkomsten) zijn. 
* Door de combinatiefunctionarissen (Move On) bij de vereniging te betrekken. Aantal verenigingen geven aan 
dat ondanks pogingen vanuit hen dit helaas niets heeft opgeleverd.  
* Bij het voorkomen van betalingsproblemen bij gezinnen met lage inkomens.  
 
Afsluitend: 
* Een aantal verenigingen geven aan dat het wenselijk is dat er een bijeenkomst wordt gehouden waarin alles 
duidelijk wordt uitgelegd en tips worden gegeven aan de verenigingen. Het is alleen niet duidelijk of hiermee de 
Gemeente wordt bedoeld (er zijn al 2 avonden geweest over de nieuwe Sportvisie) of de Sportraad Lochem? 
 

 
5. Hoe staat u als sportvereniging tegenover de meer maatschappelijke benadering? Welke kansen ziet u 
eventueel? 

 
* Bijna alle verenigingen vinden dat zij al een maatschappelijke rol vervullen als Sportvereniging in hun eigen kern 
en omgeving. Sportverenigingen dragen nu al op vele terreinen bij aan welzijn en gezondheid en in het in stand 
houden van de leefbaarheid.  
* Laten we vooral ook de ‘gewone leden’ niet vergeten in de hele discussie. Zij vormen wel de basis van de 
vereniging en wellicht ook een stabiele factor.  
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* Er wordt opgemerkt dat er nu criteria worden gemist tav wanneer je dan een maatschappelijke benadering invult 
of wanneer men dan in aanmerking zou kunnen komen voor de eventuele nieuwe subsidie regeling. En wie gaat 
er controleren en/of toetsen of men doet wat men aanvraagt en of het klopt? 
 
Belangrijke argumenten die hiervoor worden genoemd zijn: 
* Het voortbestaan van de vereniging blijven borgen, bestaansrecht is hiervan immers afhankelijk.  
* Sporten onder de aandacht brengen en blijven brengen van inwoners.  
* Een vereniging voor jong en oud zijn, van 4 tot 85 jaar! 
* Sporten die minder bekend zijn ook onder de aandacht brengen bij de scholen in de eigen kernen en gemeente. 
Geven van gastlessen en andere wervingsacties.  
* Meer openheid naar de lokale samenleving en het bevorderen van sport en spel in het onderwijs zien 
verenigingen echt ook als hun taak anno 2014.  
* Kleine omliggende kernen zouden kunnen gaan samenwerken, ook als sportverenigingen om toernooien te 
organiseren of sportmiddagen.  
* Beschikbaar stellen van de accommodatie voor de basisscholen en hun gymlessen.  
* Samenwerken of beschikbaar stellen van de accommodatie aan de Buiten Schoolse Opvang.  
* Ontwikkelen van nieuw aanbod of een nieuwe tak van de vereniging. Denk aan Komifit, Bowls, Jeu de Boules, 
etc. 
* Participeren in ‘Sportpark c.q. Vitaliteitspark de Elze’ als sportvereniging.  
 
Voorbeeld activiteiten die hierbij genoemd worden zijn: 
* Eenmalige kennismakingsacties / clinics met de sport en haar vereniging. 
* Gastlessen / clinics in het onderwijs. 
* Sport en Spel dagen voor het onderwijs c.q. schoolsportdagen. O.a. nav discussie dat er te weinig gymnastiek is 
in het huidige basisonderwijs.  
* Stratentoernooi organiseren en organiseren van Beachvolleybaltoernooi in het dorp.  
* Aanbod voor de G-sport in de vereniging.  
* Meedoen met de Buitenspeeldag in juni. 
* De jaarlijkse Berkelloop en de wandelvierdaagse. 

* Een groot opgezet “kerken”voetbaltoernooi. 
* De Bootcamp die wekelijks onze accommodatie aandoet. 
* Frituren op de koningsdag-viering in Almen. 
* Een 2-jaarlijkse openstelling van de accommodatie voor een grootse wandeldag vanuit Warnsveld. 
* Organisatie van een Open Dag.  
* Halen oud papier op in het dorp.  
* Samenwerking met de buurtverenigingen en dorpsraden o.a. om accommodatie open te houden en te zorgen 
voor een goede bezetting van de accommodatie, ook de kantine.  
* Samenwerking met andere sportverenigingen. 
* Voorlichting geven over gezonde (sport)voeding.  
* Nav een enquête onder alle dorpsbewoners is er nieuw aanbod gecreëerd wat een mooie nieuwe tak heeft 
opgeleverd met een groep sporters van 20 personen.  
* Idee; Sport van de Maand in de gehele gemeente Lochem (uitgevoerd door Move On en in samenwerking met 
de lokale sportverenigingen. Per schooljaar staan 10 sporten een maand lang centraal.  
 
Overige opmerkingen: 
* Er zouden mogelijkheden kunnen zijn om een meer specifieke doelgroep (o.a. aangepast sporten) aan te 
spreken. Echter is hier nu op dit moment nog te weinig over bekend.  
* Er zijn groepen in de samenleving die door bezuinigingen of verbouwingen geen mogelijkheden meer hebben 
hun sport te blijven uitoefenen. Denk aan bv. biljarten of de jeu de boule. Denk aan de jeu de boules baan in 
Gorssel, maar ook aan de biljartgroepen in de Garve of bij Gudula. Deze zouden eigenlijk toegeleid kunnen 
worden naar Sportverenigingen. Die verbindingen kunnen (moeten) ook meer gelegd worden.  
* Sommige verenigingen die individuele sporten aanbieden geven aan dat er minder mogelijkheden liggen om 
aanbod te creëren voor aangepast sporten. Zij ervaren dat teamsporten dit gemakkelijker kunnen organiseren.  
* In de statuten van de meeste sportverenigingen staat dat zij als doel hebben het doen van het beoefenen van 
sport en deze te bevorderen. Om dit doel te bereiken dragen veel mensen vrijwilliger bij aan het bestaan van 
deze verenigingen. Een goede verenigingsstructuur, met al haar vrijwilligers, zou dan al kunnen voldoen aan de 
maatschappelijke tegenprestatie die in de toekomst wellicht gevraagd gaat worden.  
* Er wordt voor gepleit om vooral gelden aan structurele goed gefundeerde verenigingen te besteden. Geen losse 
‘potjes’, voor ‘losse’ of ‘nieuwe’ projecten die tijdelijk zijn. Er zijn teveel voorbeelden hiervan waar uiteindelijk te 
weinig mee van de grond komt of waarvoor uiteindelijk geen deelnemers zijn. En daarna is het geld weg...  
* Wellicht kan de waarderingssubsidie nog bekeken worden vanuit een economisch oogpunt. Er zijn diverse 
sporters / team en verenigingen die op (inter)nationaal niveau de sport beoefenen en zo de Gemeente Lochem 
promoten en op een positieve manier in de media doen laten komen.  
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Bijlage 5: Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, 
gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, 
besluiten:  
vast te stellen de 
 

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
Prioritaire doelgroepen: de doelgroepen zoals benoemd in de Sportvisie ‘Lochem Beweegt!’. Dit zijn 
jongeren (0-23 jaar), ouderen (65 jaar en ouder), mensen met een beperking en sociale minima. 
 
Verenigingsondersteuner: de persoon die vanuit de regeling Brede impuls combinatiefuncties in de 
gemeente Lochem is aangesteld ten behoeve van het ondersteunen van de sportverenigingen. 
 
Samenwerken: het afstemmen van het aanbod op de vraag onder de doelgroepen. Hiertoe dient de 
aanvrager het aanbod af te stemmen met maatschappelijke partner(s). 
 
Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te 
stemmen. 
 
College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem. 
 
De ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013 
 
Het project: hetgeen de sportvereniging organiseert waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
 
Actieve participatie:  

- Inwoners die normaal gesproken niet vanzelfsprekend participeren of kunnen meedoen in de 
maatschappij en aan sportactiviteiten.  

- Het letterlijk in beweging brengen van mensen. Niet alleen als toeschouwers aanwezig zijn, 
maar bij voorkeur zelf actief deelnemen aan de activiteit. 

 
Artikel 2. Subsidiabele activiteiten 
Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de volgende projecten op het gebied van sport 
en bewegen: 
1. Project of activiteit die een bijdrage leveren aan de actieve participatie van prioritaire doelgroepen 

benoemd in de Sportvisie ‘Lochem beweegt!’.  
2. Waarbij de sportvereniging samenwerkt met minimaal één maatschappelijke partner (bijv. school 

of zorginstelling). 
3. Project of activiteit die zich primair richt op inwoners van de gemeente Lochem. 
 
Artikel 3. Aanvraag 
1. Naast de in artikel 5 van de ASV genoemde gegevens dient de aanvrager bij een aanvraag om 

subsidie een uittreksel Kamer van Koophandel met KVK-nummer overleggen waaruit blijkt dat 
aanvrager gevestigd is in de gemeente Lochem en een rechtspersoon is. 

2. Alleen sportverenigingen in de gemeente Lochem, waarvan de sportbond is aangesloten bij het 
NOC*NSF of sportverenigingen die zijn aangesloten bij een regionale of landelijke bond kunnen 
een aanvraag indienen. 

3. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college, ondertekend door de daartoe bevoegde 
bestuurders en ondertekend door de verenigingsondersteuner. 
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Artikel 4. Aanvraagtermijn 
In afwijking van artikel 6 lid 1 ASV en op grond van artikel 6 lid 2 ASV, geldt een afwijkend 
aanvraagtermijn. 
1. Subsidieverzoeken worden in twee behandelrondes per jaar beoordeeld. Per ronde is de helft 

van het totale budget beschikbaar. 
 
o De uiterste indieningsdatum voor projecten die plaatsvinden in de maanden januari t/m juni: vóór 1 

oktober  daaraan voorafgaand.  
o De uiterste indieningsdatum voor projecten die plaatsvinden in de maanden juli t/m december: 

vóór 1 april daaraan voorafgaand. 
 
2. Wordt een aanvraag niet binnen de termijn die in het eerste lid vermeld is ingediend dan kan deze 

buiten behandeling worden gelaten op grond van artikel 6 lid 3 ASV. 
 
Artikel 5. Berekening subsidie 
1. De gemeente subsidieert in een drietal categorieën van bedragen, namelijk € 500, € 1000 en  

€ 1500 euro.  
2. Per sportvereniging of per afdeling van een omni-vereniging wordt maximaal één 

subsidieaanvraag per kalenderjaar toegekend vanuit deze subsidieregeling.  
3. Aan de hand van toetsingscriteria wordt de aanvraag beoordeeld en vastgesteld voor welke 

categorie de vereniging in aanmerking komt. De toetsingscriteria zijn: 
o Het aantal betrokken deelnemers en/of vrijwilligers; 
o Het aantal samenwerkingspartners; 
o De mate waarin de activiteit een bijdrage levert aan de doelstellingen van de sportvisie 

‘Lochem beweegt!’; 
o De doelgroepen waarop het project is gericht; 
o De mate van vernieuwing / innovatie van de activiteit. 

 
Artikel 6. Weigeringsgronden 
Onverminderd het bepaalde in artikelen 8 en 9 van de ASV, kan het college een aanvraag voor 
subsidie weigeren indien naar het oordeel van het college:  
 
1. De te subsidiëren activiteiten niet bijdragen aan actieve participatie van de inwoners gemeente 

Lochem. Of, 
2. De aanvrager onvoldoende samenwerkt tussen/met sportverenigingen, scholen en andere 

maatschappelijke organisaties. Of, 
3. Het project niet bijdraagt aan de doelstellingen van de sportvisie ‘Lochem beweegt!’, gericht op de 

prioritaire doelgroepen. Of, 
4. Er geen sprake is van een vernieuwende/innovatieve karakter van het project, daaronder wordt 

verstaan dat het project zich moet onderscheiden van de reguliere activiteiten van de vereniging. 
Of, 

5. De aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling. Of, 
6. Als het totaalbedrag van alle aanvragen het totale beschikbare budget overschrijdt, zal het college 

afwegen welke aanvraag of aanvragen het meest voldoen aan de criteria zoals geformuleerd in 
deze weigeringsgronden sub 1. tot en met 5.  en zal het college op basis daarvan oordelen welke 
aanvragen wel en welke niet voor subsidie in aanmerking komen. De afweging van het college zal 
deel uitmaken van de motivering in de subsidiebeschikking. 
 

Artikel 7. Overgangsbepaling 
Gelet op de inwerkingtreding van de regeling op één januari 2016 kunnen aanvragen van projecten 
die plaatsvinden in de maanden januari tot en met juni 2016 doorlopend worden ingediend gedurende 
deze periode. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het moment dat er 
geen budget meer beschikbaar is. 
 
  



28 
 

Artikel 8. Beslistermijn 
Het college beslist op een (volledige) aanvraag om subsidie binnen zes weken ná sluiting van de 
indieningstermijn.  
 
Artikel 9. Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016. 
 
Artikel 10. Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016. 
 
 
Aldus besloten op 1 december 2015. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
De burgemeester,   de secretaris, 
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Algemene toelichting 
 
De gemeente  wil met de subsidieregeling ‘Maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016’ 
verenigingen stimuleren om sport- en beweegactiviteiten te organiseren die een breed 
maatschappelijk belang dienen en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties 
worden uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op de prioritaire doelgroepen benoemd in de Sportvisie 
‘Lochem beweegt!’. Met deze regeling maakt de gemeente duidelijk onder welke voorwaarden 
sportverenigingen gesubsidieerd worden. Deze regeling is een nadere uitwerking van de Algemene 
Subsidieverordening Lochem 2013. 
De Sportraad adviseert de gemeente bij het beoordelen van de aanvragen. 
 
Doel subsidie 
Het bevorderen van sport- en beweegactiviteiten bij sportverenigingen voor inwoners van de 
gemeente Lochem gericht op speciale doelgroepen en in samenwerking met andere maatschappelijke 
organisaties. Deze doelgroepen zijn: jongeren (0-23 jaar), ouderen (65 jaar en ouder), mensen met 
een beperking en sociale minima. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In dit artikel worden de in de regeling gehanteerde begrippen omschreven. 
 
Ter toelichting op de begripsomschrijving ‘verenigingsondersteuner’: De verenigingsondersteuner 
controleert in het voortraject of een aanvraag compleet en in lijn is met de subsidieregeling en 
Sportvisie ‘Lochem beweegt!’. 
 
Ter toelichting op de begripsomschrijving ‘actieve participatie’: Denk aan gehandicapten, kinderen met 
overgewicht, allochtonen, kwetsbare burgers, mensen met afstand tot arbeidsmarkt. 
 
Artikel 2. Subsidiabele activiteiten 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
 
Artikel 3. Aanvraag 
In dit artikel is bepaald waar de aanvraag aan moet voldoen. Het derde lid heeft betrekking op het 
digitale aanvraagformulier via het digitaal loket op de website van de gemeente Lochem. Met het 
versturen van het formulier verklaart de aanvrager dat het bestuur van de vereniging en de 
verenigingsondersteuner akkoord zijn. 
 
Artikel 4. Aanvraagtermijn 
In dit artikel is bepaald wat de uiterste indieningstermijn is voor het aanvragen van subsidie. 
 
Indien na de twee behandelrondes nog budget beschikbaar is, dan wordt de regeling doorlopend 
opengesteld tot het einde van het betreffende kalenderjaar. Het resterende budget wordt dan via een 
openbare bekendmaking (Extra Nieuws) uiterlijk medio november gepubliceerd. 
Verenigingen mogen in deze extra termijn een tweede aanvraag indienen, de verenigingen die nog 
geen subsidie hebben ontvangen hebben een voorkeurspositie. Indien na deze extra termijn nog 
budget beschikbaar is komt dit te vervallen en wordt dit niet overgeheveld naar het jaar daarop. 
 
In de situatie dat het budget niet toereikend is voor het aantal ontvangen aanvragen, wordt aan de 
hand van de toetsingscriteria beoordeeld welke aanvragen het best aansluiten op de regeling. 
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Artikel 5. Berekening subsidie 
Om de hoogte van het subsidiebedrag te bepalen worden de aanvragen beoordeeld aan de hand van 
de toetsingscriteria. Aan deze criteria is een puntensysteem gekoppeld. De optelling van het aantal 
punten leidt tot de categorie en het bijbehorende subsidiebedrag. 
 
Criteria: 
1. Actieve participatie inwoners (aantal betrokken deelnemers en/of vrijwilligers: 1,2,3 punten) 
2. Samenwerkingspartners (aantal partners: 1,2,3 punten) 
3. Bijdrage aan de doelstellingen van de Sportvisie ‘Lochem beweegt!’ (aantal doelen: 1,2,3 punten) 
4. Aantal doelgroepen, zoals benoemd in de Sportvisie (aantal groepen: 1,2,3 punten) 
5. Vernieuwende / innovatieve karakter (maatstaf: niet jaarlijks terugkerend) 
 
Categorie 1:  4 – 6 punten: € 500,- 
Categorie 2:  7 – 9 punten: € 1000,- 
Categorie 3:  10 punten of meer: € 1500,- 
 
Een aanvraag die ook innovatief/vernieuwd is gaat automatisch een categorie omhoog, tenzij deze al 
in de hoogste categorie valt. 
 
Artikel 6. Weigeringsgronden 
Naast de in de Algemene Subsidieverordening vermelde weigeringsgronden, kan subsidie worden 
geweigerd in het geval zoals in dit artikel vermeld zich voordoet. 
 
Artikel 7. Overgangsbepaling 
Gelet op de inwerkingtreding van deze regeling kan voor activiteiten die plaatsvinden in de periode 
januari t/m juni 2016 gedurende deze periode doorlopend aanvragen worden ingediend. Deze 
aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor de daaropvolgende periodes zijn 
de indieningstermijnen zoals opgenomen in artikel 4 van toepassing. 
 
Artikel 8. Beslistermijn 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
 
Artikel 9. Inwerkingtreding 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
 
Artikel 10. Citeertitel 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
 
 


