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Inventarisatie

1.1

Bijlage I

Inleiding

Om zicht te krijgen op de huidige stand van zaken ten aanzien van de sport zijn diverse
nota’s en onderzoeken bestudeerd en trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. Er zijn
een aantal interviews afgenomen en er zijn discussiebijeenkomsten georganiseerd.
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:
- documentenonderzoek;
- trends en ontwikkelingen;
- bijeenkomsten maatschappelijk veld;
- interviews met maatschappelijk veld.

1.2

Documentenonderzoek

Aan deze paragraaf is invulling gegeven op basis van de inventarisatie van beschikbare
nota’s en onderzoeken op sportgebied. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de
volgende zes onderdelen:
- sportstimulering ;
- evenementen;
- accommodaties;
- subsidies en tarieven;
- organisatie van de sport;
- beleid.

1.2.1 Sportstimulering
De gemeente Renkum heeft in de periode 2003-2008 het project Breedtesportimpuls in
Renkum uitgevoerd, bestaande uit vier deelprojecten.
Deelproject 1 Kwaliteitsimpuls Bewegingsonderwijs.
Dit project was gericht op een verbetering van de kwaliteit van de lessen lichamelijke
opvoeding in het basisonderwijs. Hierbij is gebruik gemaakt van een gediplomeerde
vakleerkracht van de Gelderse Sport Federatie. De vakleerkracht heeft tijdens de
gymlessen de groepsleerkracht individueel begeleid. Dit wordt ook wel de BIOS (Bewegen in
Onderwijs en Sport) genoemd. Er hebben zeven basisscholen meegedaan aan dit project.
Deelproject 2 Verenigingsondersteuning op maat
De verenigingsondersteuning is eveneens uitgevoerd door een verenigingsadviseur van de
Gelderse Sport Federatie. De verenigingen vinden de directe benadering en de fysieke
ondersteuning bij de vereniging prettig. Volgens de verenigingsadviseur zien de
verenigingen een verbeterpunt in de benadering door de projectmedewerkers per
deelproject. Het wordt fijner gevonden als de contacten via één persoon lopen.
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Deelproject 3 Senioren actief
De gemeente Renkum heeft drie GALM (Groninger Actief Leef Model) projecten uitgevoerd.
Na afronding van het project zijn circa 190 leden ondergebracht bij onder andere de
seniorensportvereniging.
Deelproject 4 Van spelen naar sporten
Om meer ruimte en mogelijkheden, activiteiten en deskundigheidsbevordering voor spelen
en sporten van de jeugd en jongeren in de directe leefomgeving te creëren is gebruik
gemaakt van de consulent sportbuurtwerk. De consulent ontwikkelde een sport- en spel
activiteitenaanbod (bewegingsactiviteiten) voor jongeren/jeugd d.m.v. een behoeftepeiling op
scholen/ sportverenigingen en aanvragen uit de wijk. Er vond een integrale samenwerking
plaats tussen sportverenigingen, buurt en onderwijs. Activiteiten die op basisscholen
hebben plaatsgevonden zijn onder andere Scoor een Sport, Schoolsportolympiade,
Tulptoernooi en het oudejaarszaalvoetbaltoernooi.
BOS-projecten
De gemeente Renkum heeft in de wijk Fluitersheuvel en later ook in andere delen van
Renkum en Heelsum en Doorwerth BOS (buurt, onderwijs en sport) activiteiten
georganiseerd. Door middel van sport-, beweeg- en voorlichtingsactiviteiten heeft de
gemeente geprobeerd achterstanden in de wijk weg te nemen, op het gebied van welzijn,
gezondheid, onderwijs en sport- en bewegen onder jeugd van 4 tot en met 18 jaar. Enkele
conclusies die zijn getrokken zijn:
- de meeste sport- en beweegactiviteiten zijn zoals gepland van start gegaan;
- daarbij verloopt de samenwerking tussen de verschillende organisaties goed;
- buurtbewoners zijn nauw betrokken bij de verschillende activiteiten;
- er is meer rust in de wijk gekomen en de leefbaarheid en de sfeer is verbeterd.
Sport-BSO
Sinds maart 2011 is er een tijdelijke beleidsregel voor Sport-BSO op sportparken. Met deze
tijdelijke beleidsregel wil de gemeente het gebruik van de sportparken optimaliseren, door
gebruik van Sport –BSO onder voorwaarden mogelijk te maken. Tevens wil de gemeente de
samenwerking tussen aanbieders van Sport-BSO en sportverenigingen bevorderen, in het
belang van de gezondheid van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Voor het
gebruik van de sportvelden die in eigendom zijn van de gemeente, sluit de aanbieder een
overeenkomst met de gemeente. Het gebruik van de kantine van de sportvereniging is
alleen toegestaan in het kader van het sportprogramma en overbruggende
huiswerkbegeleiding.
Jeugdsportfonds Gelderland
De gemeente Renkum heeft een samenwerkingsovereenkomst met Jeugdsportfonds
Gelderland. Samen hebben zij tot doel de sportbeoefening in verenigingsverband door
kinderen van minder draagkrachtige ouders/verzorgers te bevorderen. Jaarlijks hebben zij
een budget beschikbaar om maximaal 50 kinderen te helpen.
Impuls Brede scholen, sport en cultuur
de
De gemeente Renkum neemt sinds 2010 als 3 tranche gemeente deel aan de Impuls brede
scholen, sport en cultuur. Hiervoor is een visiedocument opgesteld. Er wordt gestreefd naar
een integrale aanpak op de genoemde beleidsterreinen, waarbij door het kabinet een
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financiële impuls structureel beschikbaar is gesteld, voor het aanstellen van
combinatiefunctionarissen.
De gemeente Renkum wil toegroeien naar 4,3 fte aan combinatiefunctionarissen in 2012,
verdeeld over vier verschillende functies. De functies betreffen cultuurcoördinator/
vakleerkracht, verenigingsadviseur (voorheen verenigingsmanager) , de beweegteams en de
makelaar maatschappelijke stages in sport. Hiervoor zullen minimaal 5 en maximaal 10
personen worden ingezet.
De rijksbijdrage bedroeg in 2010 € 50.000 per fte. In de jaren daarna bedraagt dit 40% van
deze kosten. De gemeente Renkum gaat er vanuit dat de totale kosten per fte op € 55.000
uit komen en houdt rekening met extra financiering.
Combinatiefunctie
Totaal 4,3 fte
40% bijdrage VWS/OCW
60% gemeente/derden

Totaal 2012
€ 216.000
€ 86.400
€ 129.600

MFC3b4
Een belangrijke ontwikkeling op sportgebied in de gemeente Renkum is het ontwikkelen en
1
realiseren van MFC 3b4. In 2009 is er een ontwikkelplan opgesteld met meerdere
2
studiemodellen. In oktober 2009 is besloten om in te stemmen met model 3 voor het
ontwikkelen van een MFC 3b4 waarbij een groot aantal functies op het gebied van sport,
cultuur, horeca, onderwijsgerelateerde en overige exploitatieversterkende voorzieningen
samen komen.
De huidige tennishal wordt in model 3 gesloopt omdat het een prominente positie inneemt
in het plangebied 3b4 sport en beperkingen oplegt aan de indelingsvrijheid van het totale
gebied. Het uitgangspunt is om een (verkleinde) tennishal in de PPS aanbesteding wel mee
te nemen, onder voorwaarde dat deze op 100% commerciële basis wordt geëxploiteerd.
In 2009 is besloten dat de realisatie van MFC 3b4 middels een PPS (Publiek Private
Samenleving)- aanbesteding zal plaatsvinden. Momenteel wordt er een nadere invulling
gegeven aan de uitwerking van de aanbestedingsprocedure.

1.2.2
Evenementen
In de gemeente Renkum worden diverse evenementen georganiseerd. Jaarlijks
terugkerende evenementen zijn:
- de airborne wandeltocht;
- de Stuwalloop;
- het Tulptoernooi (jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi).

1
2

Bron: OLCO advies & management b.v., Ontwikkelplan Gebied ‘3b4 Sport, gemeente Renkum
Model 3 betreft een nieuwe sporthal, een nieuw zwembad met een 25 meter bad (incl. kleinschalige horeca als onderdeel
van de sportvoorzieningen), een kunstgras korfbalveld (vergroot), sociaal/culturele voorziening, nieuwe gymzaal,
onderwijs gerelateerde voorziening (BSO/KDV/PSZ) en overige versterkende voorzieningen (bibliotheek,
jongerencentrum).
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1.2.3
Accommodaties
De gemeente Renkum beschikt als eigenaar over binnensport- en
buitensportaccommodaties. Daarnaast heeft de gemeente Renkum de beschikking over twee
openbare overdekte zwembaden die zijn geprivatiseerd. Daarnaast zijn er nog een aantal
accommodaties die in particulier eigendom zijn.
Binnensportaccommodaties
In navolgend overzicht worden de gemeentelijke binnensportaccommodaties gepresenteerd.

Leeftijd en kwaliteit
Binnensportaccomodaties
Bouwjaar
Sportcentrum De Rijnkom
1975/1982
(tennishal, sporthal, balletzaal, fitness, toneelzaal, vergaderzalen)
Sporthal Doorwerth
1970
Gymzaal Bram Streeflandweg
1975
Gymzaal Maatweg
1955
Gymzaal Balijeweg
1975
Gymzaal Van Spaenweg
1975
Gymzaal Wijnand van Arnhemweg
Gymzaal Dennenborgh
Gymzaal Mozartlaan

3

3

Staat voorziening
Redelijk/slecht
Redelijk
Redelijk
Matig tot slecht
Redelijk
Redelijk

1975 Redelijk
Nieuw Goed
Nieuw Goed

Bron: gebouwenboek gemeente Renkum, 2004
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De staat van de binnensportaccommodaties is algemeen genomen redelijk. Er zijn recent
twee nieuwe binnensportaccommodaties gerealiseerd, die in een goede staat verkeren.
Sportcentrum De Rijnkom verkeert in een redelijk tot slechte staat. Er zijn in het kader van
het project MFC 3b4 nieuwbouw plannen. Gymzaal Maatweg verkeerd in een matige tot
slechte staat. De gymzalen Maatweg en Bram Streeflandweg zullen met de komst van het
nieuwe MFC 3b4 gaan verdwijnen.
Bezettingsgraad binnensportaccommodaties
De bezettingsgraad zegt iets over de mate van het gebruik van de
binnensportaccommodaties door verschillende onderwijsinstellingen, verenigingen en
overige gebruikers. Om de bezettingsgraad te bepalen, worden de werkelijk bezette uren
afgezet tegen de uren waarin de sporthal theoretisch gezien bezet kan worden.
Voor berekening van de maximale bezetting van de sporthallen is uitgegaan van een
maximaal theoretische openstelling van 4.416 uur op jaarbasis. Dit is van maandag t/m
zaterdag een maximaal theoretische openstelling van 8.00 -23.00 uur en op zondag van
12.00 tot 18.00 uur berekend over een periode van 46 weken per jaar. Er is een correctie
doorgevoerd voor het gebruik van onderwijs overdag. De onderwijsinstellingen gebruiken de
accommodaties 40 weken per jaar.
Om de werkelijke bezetting van de beide sporthallen te bepalen is gebruik gemaakt van de
4
weekroosters van sportcentrum De Rijnkom en sporthal Doorwerth .
Sporthal De Rijnkom is in totaal 1.702,25 uur per jaar bezet, een bezetting van 38,55%.
Sporthal Doorwerth is in totaal 2.567,5 uur per jaar bezet, een bezetting van 58,14%.

De onderwijsbenutting voor binnensportaccommodaties wordt, conform NOC*NSF
normering, gesteld op 26 klokuren per week voor basisonderwijs en 35 klokuren per week
voor voortgezet onderwijs. Dit betekent per seizoen een onderwijsbenutting van 1.040 uur
voor basisonderwijs en 1.400 uur voor voortgezet onderwijs.
Sporthal De Rijnkom wordt met circa 9 klokuren per week en 360 klokuren op jaarbasis
beperkt gebruikt voor onderwijsbenutting voor basisonderwijs.
Sporthal Doorwerth heeft met circa 27,5 klokuren per week en 1.100 klokuren op jaarbasis
een bezetting van circa 79%. Naast het voortgezet onderwijs vindt er ook circa 2 klokuren
per week en 80 klokuren op jaarbasis aan basisonderwijs plaats.

4

Bron: gemeente Renkum
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Er is tevens gekeken naar de bezetting in een piekweek in januari 2011. Hierbij is
uitgegaan van een maximale theoretische openstelling van 96 uur in de betreffende week.
Dit is van maandag t/m zaterdag van 8.00 -23.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur.
Binnensportaccommodaties Max. openstelling Openstelling piekweek
per week (uren)
24-1-2011
Renkum
Sporthal De Rijnkom
Sporthal Doorwerth

96
96

Totaal (uren) Bezetting (%)
50
52,3%
64
66,3%

De bezetting van sporthal De Rijnkom in een piekweek is niet hoog. Ook de bezetting in
sporthal Doorwerth zou in de piekweek nog kunnen worden verbeterd.
Voor de berekening van de maximale bezetting van de gymzalen is uitgegaan van een
maximale theoretische openstelling van 83 uur in de piekweek. Dit is van maandag t/m
vrijdag van 8.00 -23.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00. Op zondag zijn de gymzalen
gesloten.
Om de werkelijke bezetting van de gymzalen te bepalen is gebruik gemaakt van de
5
weekroosters 2010-2011 .
Binnensportaccommodaties Max. openstelling Openstelling piekweek
per week (uren)
24-1-2011
Renkum
Gymzaal Van Spaenweg
Gymzaal Dennenborgh
Gymzaal Balijeweg
Gymzaal Mozartlaan
Gymzaal Maatweg
Gymzaal B. Streeflandweg
6
Gymzaal W. v. Arnhemweg

83
83
83
83
83
83
83

Totaal (uren) Bezetting (%)
51
61,4%
59
71,1%
29
34,3%
57
68,1%
47
56,6%
43
51,2%
50
59,6%

De bezetting van gymzaal Dennenborgh is erg goed in de piekweek. De bezetting van de
gymzaal Van Speanweg, Mozartlaan, Maatweg en W. v. Arnhemweg zijn ook naar behoren.
Het onderwijs gebruik in de W. v. Arnhemweg, door het speciaal onderwijs, is momenteel
meer dan 100%. Gymzaal Balijeweg heeft een lage bezetting. De onderwijsbezetting daar is
slechts 24%. De onderwijsbezetting van de overige gymzalen ligt tussen de 83 en 99%.

5
6

Bron: gemeente Renkum
Wordt verhuurd via de school
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Buitensportaccommodaties
In navolgend overzicht worden de buitensportaccommodaties in de gemeente Renkum
gepresenteerd.

Tennispark Bakkershaag is sinds 1991 in eigendom van de gebruikmakende Renkumse
Tennisvereniging Bakkershaag. De tennisvereniging is geprivatiseerd. Op het gemeentelijk
sportpark Wilhelmina bevinden zich een voetbal-, korfbal- alsmede een
tennisaccommodatie. De tennisaccommodatie is geprivatiseerd en heeft een eigen
accommodatie.Zowel op sportpark Wolfheze alsmede op sportpark De Waayenberg is een
voetbal- en een tennisaccommodatie gesitueerd. De tennisaccommodaties zijn
geprivatiseerd en hebben een eigen accommodatie. De voetbalaccommodatie op sportpark de
Waaijenberg wordt verhuurd aan Hotel Arnhem Doorwerth BV. Het hotel heeft recht van
opstal met betrekking tot het Grassmasterveld en de kleed-club accommodatie. Naast beide
accommodaties grenst een midgetgolfaccommodatie, die in eigendom is van de vereniging.
Sportpark De Bilderberg bestaat uit een voetbal- en een hockeyaccommodatie. De
hockeyvelden zijn in eigendom van de stichting die gelieerd is aan de hockeyvereniging. De
gemeente is met Stichting Beheer Samenwerkende Voetbalverenigingen (SBSV) in
onderhandeling om het beheer en het groot onderhoud van de kleedaccommodatie van de
voetbalverenigingen over te dragen. Alle kleedaccommodaties van de andere
sportverenigingen zijn al in eigendom van de verenigingen. Op sportpark Hartenstein zijn
een tennis-, een schaats- en skeeler-, korfbal- en jeu de boulesaccommodatie gesitueerd. De
tennisvelden zijn geprivatiseerd en eigendom van de vereniging.
Naast deze meer gezamenlijke sportparken zijn er nog geprivatiseerde accommodaties en/ of
verenigingen zoals maneges en een golfaccommodatie.
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Leeftijd en kwaliteit
7
De kwaliteit van de grassportvelden op de sportparken zijn in 2010 beoordeeld .
De 12 grassportvelden van de korfbal- en drie voetbalverenigingen op sportpark
Wilhelmina zijn als volgt beoordeeld:
Sportpark Wilhelmina
Kwaliteit
Kwaliteit
Kwaliteit

Veld 1

Veld 2

Veld 3

Veld 4

redelijk/goed

redelijk/goed

redelijk

redelijk

Veld 5

Veld 6

Veld 7

Veld 8

goed

redelijk/goed

redelijk/goed

redelijk

Veld 9

Veld 10

Veld 11

Veld 12

redelijk

redelijk/goed

redelijk

goed

Veld 3, het veld met een redelijke kwaliteit wordt gebruikt voor de korfbal.
De twee wedstrijdvelden en het trainingsveld van voetbalvereniging Wodanseck zijn als
volgt beoordeeld:

Sportpark Wolfheze
Kwaliteit

DK I

DK II

DK Oefenveld

redelijk/goed

redelijk

redelijk

De beoordeling van de twee wedstrijdvelden en het trainingsveld van voetbalvereniging
DUNO zijn in navolgende tabel weergegeven:
Sportpark De Waayenberg
Kwaliteit

Veld W I

Veld W II

Trainingsveld W

goed

redelijk/goed

redelijk

De wedstrijd- en trainingsvelden van de twee voetbalverenigingen op sportpark De
Bilderberg zijn als volgt beoordeeld:
Sportpark De Bilderberg
Wedstrijdveld A
Kwaliteit matig/redelijk
Wedstrijdveld F
Kwaliteit redelijk
Oefenveld D
Kwaliteit matig/redelijk

7

Wedstrijdveld B

Wedstrijdveld C

Wedstrijdveld E

redelijk/goed

redelijk

Redelijk

Oefenveld A

Oefenveld B

Oefenveld C

redelijk

redelijk

Redelijk

Oefenveld H
redelijk

Bron: ISA sport: kwaliteitszorg Grassportvelden deel II, 2010
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De kwaliteit van het korfbalveld op sportpark Hartenstein is met redelijk beoordeeld.
Sportpark Hartenstein
Korfbalveld
Kwaliteit

redelijk

Planningsnormen NOC*NSF
De capaciteitbehoefte van de verschillende buitensportvoorzieningen voor het seizoen 20102011 wordt in onderstaande tabellen nader uitgewerkt op basis van de NOC*NSF
planningsnormen. De capaciteit van de voetbal-, korfbal-, en hockeyvereniging(en) is
gebaseerd op het aantal teams per vereniging, waarbij voor het aantal benodigde
speelvelden rekening is gehouden met de piekbelasting op de zaterdag danwel de zondag.
De capaciteit van de tennisverenigingen is gebaseerd op het aantal leden.
Voetbal
Voetbal
speelveld speelveld train.veld train.veld kleedlok. kleedlok.
8
verenigingen aanwezig benodigd aanwezig benodigd aanwezig benodigd
CHRC
6
1,00 2 velden &
0,38
4
4
R.V.W.
1,82 2 stroken
0,86
6
6
Redichem
2,07
0,81
6
6
OVC'85
2,03 1 veld en
0,87
8
6
4
Ostrabeke
2,15 4 stroken
0,84
6
6
Wodanseck
2
1,20
1
4
4
0,47
DUNO
2
0,73
1
4
4
0,29
De voetbalverenigingen Wodanseck en DUNO zitten ruim in hun jasje. De
voetbalverenigingen op sportpark Wilhelmina hebben te veel wedstrijdvelden. Op sportpark
De Bilderberg hebben de voetbalverenigingen voldoende wedstrijdvelden tot hun
beschikking. Ten aanzien van de capaciteitsbehoefte aan trainingsvelden is het niet
relevant om dit per vereniging inzichtelijk te maken. Aangezien de voetbalverenigingen op
sportpark Wilhelmina en De Bilderberg gebruik maken van wisselvelden, ligt het meer in
de lijn om voor het gehele sportpark te kijken naar het benodigde aantal wedstrijdvelden en
de benodigde trainingscapaciteit. Zie het hierna volgende schema.
De kleedlokalen zijn alleen op sportpark de Bilderberg nog niet in eigendom van de
verenigingen, deze worden binnenkort overgedragen. OVC’85 heeft twee kleedlokalen te
veel.
Voetbal
speelveld samen benodigd train.veld Samen kleedlok. samen
verenigingen aanwezig op zaterdag
aanwezig benodigd aanwezig
CHRC
2 velden &
R.V.W.
6
4,18
1,89
12
16
2 stroken
Redichem
OVC'85
1 veld en
4
4,17
1,64
14
12
Ostrabeke
4 stroken

8

De NOC*NSF norm schrijft voor dat bij 0,25 veld het benodigd aantal velden omhoog wordt afgerond.

12/50

Beide sportparken beschikken over voldoende wedstrijdvelden. Tevens beschikken beide
sportparken over voldoende trainingscapaciteit. Echter op sportpark De Bilderberg zou op
basis van de NOC*NSF-norm 2 trainingsvelden met de afmeting van een wedstrijdveld
aanwezig moeten zijn. In de huidige situatie beschikt sportpark De Bilderberg over 1
trainingsveld met de afmeting van een wedstrijdveld en 4 trainingsstroken waarmee het
e
ontbreken van een 2 trainingsveld met de afmetingen van een wedstrijdveld
gecompenseerd wordt.
Op basis van de VNG-norm is zowel voor wedstrijden als trainingen voldoende capaciteit op
de beide sportparken. Bij de VNG-norm wordt bij 0,5 benodigd wedstrijdveld pas naar
boven afgerond. Voor trainingen geldt dat er per 3 wedstrijdvelden, 1 trainingsveld met de
afmetingen van een wedstrijdveld aanwezig dient te zijn. Voor complexen met 4 of 5
wedstrijdvelden zal de aanvullende trainingsgelegenheid deels op wedstrijdvelden kunnen
worden gevonden of zal een andere oppervlakte voor training beschikbaar moeten worden
gesteld. In vele gevallen zal kunnen worden volstaan met een extra hoek.
Het aantal kleedlokalen is op beide sportparken voldoende.
Opmerking:
De berekening van de capaciteitsbehoefte van de buitensportvoorzieningen zoals hierboven
aangegeven is een momentopname. Er is uitgegaan van de opgave van het aantal teams dat
voor aanvang seizoen 2010/2011 ingeschreven stond bij de KNVB. Sinds het meetmoment
heeft er bij de voetbalverenigingen op sportpark de Bilderberg een toename en
doorschuiving van het aantal teams plaatsgevonden dat heeft geresulteerd dat er met name
op zaterdagen krapte c.q. een tekort ontstaat bij het invullen van de wedstrijden. Verdere
groei voor wedstrijdteams op zaterdag is op dit moment in de huidige situatie voor de
voetbalverenigingen OVC’85 en Ostrabeke niet mogelijk.
Op basis van de norm van NOC*NSF is er namelijk op zaterdagen behoefte aan 4,8
wedstrijdvelden (afgerond 5). Op basis van de norm van de VNG is er op zaterdagen
behoefte aan 4,4 wedstrijdvelden. Bij de VNG-norm wordt bij 0,5 benodigd wedstrijdveld
pas naar boven afgerond, wat inhoudt dat er behoefte zou zijn aan 4 wedstrijdvelden. In de
praktijk is dit echter niet reëel omdat dan niet alle wedstrijden ingevuld kunnen worden.
Een oplossing kan gevonden worden door het aanleggen van kunstgrasveld op een bestaand
trainingsveld met de afmetingen van een wedstrijdveld. In het uitwerkingsplan wordt dit
nader bekeken.
Korfbal
Korfbalverenigingen speelveld
aanwezig
DKOD
1
OKC Onder Ons
1

speelveld
benodigd
1,14
0,17

De korfbalverenigingen hebben voldoende wedstrijdvelden tot hun beschikking. DKOD zit
niet ver van het omslagpunt naar 2 wedstrijdvelden. Het natuurgrasveld van beide
verenigingen is echter groot genoeg om daar meerdere wedstrijdvelden op uit te zetten.
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Hockey
Hockeyvereniging speelveld speelveld
aanwezig benodigd
MHCO
3
3
De hockeyvereniging heeft doordat er onlangs een derde kunstgrasveld is aangelegd
voldoende wedstrijdvelden. Aangezien de kunstgrasvelden ook als trainingsveld kunnen
worden gebruikt, is de hockeyvereniging daarin goed voorzien.
Tennis
Tennisverenigingen
Bakkershaag
LTC Harten
De Slenk
OTV
DUNO

Banen aanwezig
7
2
6
9
11

Banen benodigd
5
2
3
8
8

De tennisverenigingen beschikken over te veel of voldoende tennisbanen. Tennisvereniging
De Slenk heeft onlangs afspraken gemaakt met OTV over het mede gebruik van de
tennisbanen. Hoewel tennisvereniging volgens de planningsnormen voldoende banen heeft,
heeft OTV op sommige momenten toch capaciteitsproblemen omdat er maar slechts vier
tennisbanen verlicht zijn.
Zwembad
In navolgend overzicht worden de twee geprivatiseerde zwembaden die een gemeentelijke
subsidie ontvangen binnen de gemeente Renkum gepresenteerd.
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Zwembad Aquarijn (1969) wordt geëxploiteerd door Optisport. Het zwembad beschikt over
een recreatiebassin met allerlei speelse elementen en een watertemperatuur van 31 graden
Celsius. Een tweede bassin betreft een 20 meter (bij 8 meter) bassin met een
watertemperatuur van 29 graden Celsius. Daarnaast beschikt zwembad Aquarijn over een
peuterbad, turksstoombad, twee whirlpoolbaden, 3 zonnebanken en een zonneweide.
In 2010 telde zwembad Aquarijn bijna 51.000 bezoeken, exclusief verenigingszwemmen.
Bezoeken zwembad Aquarijn
2010 Aantal
Recreatief
27.689
Instructiezwemmen
11.475
Schoolzwemmen
5.524
Doelgroepen
4.886
Overig
1.281
Totaal
50.855

In de planvorming met betrekking tot de realisatie van MFC 3b4 is opgenomen om een
nieuw zwembad te bouwen. Qua onderhoud wordt tot aan de nieuwbouw het noodzakelijke
onderhoud uitgevoerd dat nodig is om de veiligheid te waarborgen dan wel wat vanuit
wetgeving nodig is.
Het zwem- en instructiebad wordt geëxploiteerd door de BV Zwem- en instructiebad
Oosterbeek (jaren ’60) en is ook in eigendom van dit bedrijf. Het zwembad beschikt over
een instructiebassin. Het zwembad telt circa 45.000 bezoeken per jaar.
Bezetting zwembad
De bezettingsgraad zegt iets over de mate van het gebruik van de bassins door de
verschillende doelgroepen en verenigingen. Om de bezettingsgraad van de beide
zwembaden te bepalen worden de werkelijke bezette uren afgezet tegen de uren waarin het
zwembad praktisch gezien bezet kan worden. Om de werkelijke bezetting van de
zwembaden te bepalen wordt gebruik gemaakt van het weekrooster van zwembad Aquarijn
9
en zwem- en instructiebad Oosterbeek . Om de praktische bezetting te bepalen wordt
gekeken naar de huidige openings- en sluitingstijden. Indien het zwembad bijvoorbeeld
doordeweeks om 23.00 uur dicht gaat, wordt gesteld dat het praktisch gezien mogelijk is om
het zwembad doordeweeks open te houden tot 23.00 uur.
Voor Aquarijn geldt met een openstelling van zeven dagen per week en openingstijden van
8.30 tot 22.00 uur doordeweeks en van 10 tot 17.00 uur in het weekend een praktische
bezetting van circa 81,5 uur per week. De werkelijke bezetting ten opzichte van de
praktische bezetting is als volgt:
- het doelgroepenbassin heeft een bezetting van circa 39 uur: 48%;
- het recreatiebassin heeft een bezetting van circa 37,5 uur: 46%.
Hierbij moet worden opgemerkt dat dit exclusief verenigingszwemmen is. Naast een aantal
avonden, waar het verenigingszwemmen gebruik maakt van het zwembad, is er onder

9

Bron: www.optisport.nl/aquarijn/tijdenatarieven.html en www.zwembadoosterbeek.nl
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andere op donderdag eind van de ochtend/ begin van de middag, nog ruimte in het
doelgroepenbassin.
Voor zwem- en instructiebad Oosterbeek geldt met een openstelling van zes dagen per week
en openingstijden van 8.30 tot 22.30 en van 8.30 tot 14.30 op zaterdag een praktische
bezetting van circa 73,5 uur per week. De werkelijk bezetting ten opzichte van de
praktische bezetting is als volgt:
- het zwembad heeft een bezetting van circa 55,5 uur: 76%.
Met name op donderdagochtend zit (theoretisch gezien) nog ruimte om de bezetting te
verhogen.
10

Overig (commercieel) sportaanbod
Naast eerder genoemde accommodaties kent de gemeente Renkum ook een privaat
(commercieel) sportaanbod, zoals sportscholen, fitnesscentra, maneges en een golfbaan:
- Sportinstituut & Fitnesscenter aXtie Doorwerth;
- Curves te Doorwerth;
- Sjabbens Sports & Healths Renkum/Heelsum;
- Fitness Optisport Renkum;
- Fit& Wellness Center Oosterbeek;
- Fysiocare te Oosterbeek;
- Paramedisch centrum in Beweging te Wolfheze en Oosterbeek;
- Manege Quadenoor, Renkum;
- Ruitercentrum De Sonnenberg, Oosterbeek;
- Golfbaan Heelsumse Veld te Heelsum.

1.2.4
Subsidies en tarieven
Subsidies
In 2005 is de Algemene Subsidie Verordening vastgesteld. In 2006 zijn er aanvullende
beleidsregels inzake de subsidieverstrekking vastgesteld. In 2008, 2009 en 2010 zijn er nog
een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit samen vormt het subsidiebeleid.
De gemeente Renkum kent vier soorten subsidies:
- budgetsubsidie;
- waarderingssubsidie;
- activiteitensubsidie;
- incidentele subsidie.
Het sportbeleid is in het kader van de subsidieverstrekking vertaald naar specifieke
doelstellingen voor de voorgaand genoemde soorten subsidies. Het zwembad Aquarijn en
zwem- en instructiebad Oosterbeek ontvangen jaarlijks van de gemeente een gemaximeerde
budgetsubsidie. Daarnaast ontvangen de zwemverenigingen nog een badhuursubsidie als
tegemoetkoming.

10

Bron: gemeentegids gemeente Renkum, 2010-2011
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‘Organisaties die zich richten op beoefening van sportieve activiteiten in recreatief en/of
wedstrijdverband op wekelijks terugkerende basis’ komen, mits zij aan een aantal
subsidiecriteria voldoen, in aanmerking voor waarderingssubsidie. ‘Verenigingen en
stichtingen uit de gemeente Renkum die zich in georganiseerd verband bezighouden met
sportvissen of het gezamenlijk hebben en houden van hobbydieren met tot doel bevordering
van het ras’ komen eveneens, mits zij aan een aantal subsidiecriteria voldoen, in
aanmerking voor waarderingssubsidie.
‘Organisaties die zich richten op sportactiviteiten die specifiek gericht zijn op de
doelgroepen jong, oud en kwetsbaar met als doel de sportdeelname van deze doelgroep(en)
te vergroten’ komen, mits zij aan een aantal subsidiecriteria voldoen, in aanmerking voor
activiteitensubsidie.
‘Organisaties die zich richten op een of meer van de volgende activiteiten komen, mits zij
aan een aantal subsidiecriteria voldoen in aanmerking voor incidentele subsidie:
- sportactiviteiten in recreatief en/of competitieverband die het karakter van een
experiment dragen en die tot doel hebben de deelname aan sport te vergroten;
- éénmalige sportactiviteiten die specifiek gericht zijn op de doelgroepen jong, oud en
kwetsbaar met als doel de sportdeelname van de deze doelgroep(en) te vergroten.
In onderstaande tabel wordt per subsidiesoort de verdeelregel weergegeven.
Soort subsidie

Verdeelregel

Maximaal per organisatie op
jaarbasis

ontmoetingsfunctie

€ 225,-

aantoonbaar deskundige leiding

€ 225,-

Waarderingssubsidie
Sportbeoefening en
vis- en hobbydieren
verenigingen

aantoonbaar gericht op 1 of meer van de doelgroepen € 100,-

Activiteitensubsidie
Sportstimulering

subsidie gebaseerd op de kosten van de activiteiten
en op basis van prestatieafspraken

Incidentele subsidie
Sportstimulering

subsidie gebaseerd op de kosten van de activiteiten
en op basis van prestatieafspraken

In 2011 hebben 48 verenigingen waarderingssubsidie aangevraagd voor in totaal € 21.525.
Dit betrof € 10.800 voor de ontmoetingsfunctie, € 7.425 voor de aantoonbaar deskundige
leiding en € 3.300 voor het aantoonbaar gericht op 1 of meer van de doelgroepen.
Er is in 2011 in totaal € 28.174 aan activiteitensubsidie verstrekt over acht verschillende
sportverenigingen. De reddingsbrigade Renkum kreeg verreweg de meeste subsidie.
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Naam
Jeugd CVV Redichem
Kracht en Vriendschap
Spver.Waag
Redbrig.Renkum
oosterb. Redd.brigade
Reddingsbrigade Renkum
Club kinderzwemmen Wolfheze
DKOD
Kracht en Vriendschap
Pupillenzaalvoetbaltoernooi Gemeente Renkum

Bedrag gevraagd
€ 655,00
€ 250,00
onduidelijk
onduidelijk
€ 4.903,00
€ 1.507,00
€ 265,00
€ 640,00
€ 495,00
€ 655,00

Advies verlenen
€
655,00
€
250,00
€ 1.940,00
€ 17.922,00
€ 4.500,00
€ 1.507,00
€
150,00
€
100,00
€
495,00
€
655,00

Daarnaast is een incidentele subsidie verstrekt aan de stichting die gelieerd is aan de
hockeyvereniging MHCO voor de aanleg van een derde kunstgrasveld.
In 2011 heeft alleen tennisvereniging LTC Harten een incidentele subsidie aangevraagd
voor een tennistoernooi. Deze subsidie is echter niet verleend.
Tarieven
De gemeente Renkum heeft momenteel geen huurtarievenbeleid. De huurtarieven die de
sportverenigingen betalen voor het gebruik van de accommodaties zijn in een ver verleden
op een niet onderbouwde manier ontstaan. De huurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd
en zijn niet kostendekkend.
Navolgend volgen enkele overzichten van de huurtarieven van de binnen- en
buitensportaccommodaties en de zwembaden binnen de gemeente Renkum.
Binnensportaccommodaties
Tarieven 2010-2011/
per uur

Verenigingen Verenigingen Particulieren
incidenteel
vast

Hele Sporthal

€ 44,00

€ 37,50

€ 88,00

2/3 Sporthal

€ 30,00

€ 25,00

€ 60,00

1/2 Sporthal

€ 22,00

€ 18,75

€ 44,00

1/3 Sporthal

€ 15,00

€ 12,50

Gymzaal

€ 16,00

€ 11,00

€ 19,00
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Buitensportaccommodaties
Tarieven 2010-2011 (excl. 6% BTW)
Voetbal wedstrijd- en trainingsveld
Voetbal trainingsveld
Korfbal wedstrijd- en trainingsveld
Wandelsport betonbaan
Skeeler- schaatssport betonbaan

Sportlubs vaste huur
€ 226,71 per wekelijks gebruiksuur per seizoen
€ 113,90 per wekelijks gebruiksuur per seizoen
€ 113,90 per wekelijks gebruiksuur per seizoen
€ 7,63 per werkelijk gebruikt uur
€ 3.190,37 per seizoen, min wandelsport

Tarieven 2010-2011 (excl. 6% BTW)
Voetbalvelden per dag
Korfbalveld Hartenstein per dag
Korfbalgedeelte Wilhelminasportpark per dag
Beton-, skeelerbaan Hartenstein per dag

Derden Scholen incidenteel
€ 150,08
€ 95,90
€ 150,08
€ 95,90
€ 184,97
€ 116,28
€ 77,93
€ 54,07

Zwembaden
Tarieven zwembaden (2011)
Oosterbeek
Los kaartje volwassenen
€ 3,30
Los kaartje kinderen (tot 14 jaar)
€ 2,30
11 badenkaart volwassenen/ 12 badenkaart
€ 33,00
11 badenkaart kinderen/ 12 badenkaart
€ 22,00
10 badenkaart MBvO/ 12 lessenkaart MBvO
€ 44,50
Aquajoggen, per kwartaal/ 12 lessenkaart
€ 68,50
Zonnebank
€ 6,00
Zonnebank ( 10 keer/ 12 keer)
€ 45,00
Privé zwemles (6 lessen/ 4 lessen)
€ 206,00
11
13-lessenkaart zwemles
€ 118,00
Huurprijs per bassin (excl. personeel)
Huurprijs beide bassins (excl. personeel)
-

Aquarijn
€ 4,75
€ 4,75
€ 47,50
€ 47,50
€ 47,50
€ 61,50
€ 5,85
€ 58,50
€ 149,50
€ 114,85
€ 132,83
€ 199,25

1.2.5
Organisatie van de sport
Platform MFC3b4
Met betrekking tot de ontwikkelingen in het kader van MFC 3b4 is er in 2009 door diverse
maatschappelijke instellingen een platform opgericht. De huidige gebruikers van het
sportcentrum willen zich graag organiseren en willen als toekomstige gebruiker van het
multifunctioneel centrum graag scherp krijgen wat de ontwikkeling voor hen betekent. Het
platform komt op voor de belangen van de maatschappelijke instellingen die in de toekomst
gebruik gaan maken van het nieuwe MFC 3b4.
Het platform heeft onder andere gewerkt aan een voorlopig Programma van Eisen, een
risicoanalyse en de beleidsnotitie platform MFC 3b4. Het dagelijks bestuur koppelt de
belangrijke en concrete informatie vanuit de gemeente terug aan de aangesloten
maatschappelijke instellingen.

11

Betreft het tarief van 2012
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Solidez
Welzijnsorganisatie Solidez is een belangrijke maatschappelijke partner van de gemeente
Renkum. Solidez is op 1 juli 2010 ontstaan na een fusie van Welvada (Wageningen) en De
Bries (Renkum). Vanaf 1 april 2011 valt het sportbuurtwerk (sport extra, trajectbegeleiding
en jeugdsportfonds) ook onder Solidez. Zij heeft als doel voor en met iedereen, die een
bijdrage wil leveren, bij te dragen aan een vitale samenleving met voldoende sociale
samenhang. In haar dienstverlening onderscheid Solidez drie productgroepen: opvoeden en
opgroeien, leefbaarheid en participatie en hulp en ondersteuning. Sport en Welzijn vallen
onder de productgroep opvoeden en opgroeien.
Intergemeentelijk Sportbedrijf
De gemeente Renkum wil in de toekomst graag met vier andere gemeenten (Arnhem,
Lingewaard, Overbetuwe en Rheden) intergemeentelijk samen werken op het gebied van
Sport. Het betreft een samenwerking op het gebied van exploitatie van gemeentelijke
sportaccommodaties als ook een samenwerking van alle activiteiten op het gebied van
sportstimulering. De eerste verkenningen zijn gaande om te kijken op welke vlakken de
samenwerking mogelijk is.
Olympisch Netwerk de Vallei
Vanaf 2007 neemt de gemeente Renkum deel aan het samenwerkingsverband dat
ondersteuning biedt bij de maatschappelijke begeleiding van topsporters, faciliteiten
onderhoud en het organiseren van workshops voor de sporters.

1.2.6
Beleid
12
Strategische kaders zijn vastgelegd in de sociale structuurvisie , waarin een
voorzieningenladder is vastgesteld om te bepalen in welke dorpen welke voorzieningen
aanwezig moeten zijn. Er worden drie niveaus onderscheiden:
1. voorzieningen die worden beoordeeld op nabijheid, zoals sportbasis (bijvoorbeeld
voetbal);
2. voorzieningen die worden beoordeeld op beschikbaarheid binnen de gemeente, zoals
het zwembad en sportparken (tennis en hockey);
3. voorzieningen die worden beoordeeld op kwaliteit en concurrentiekracht met
omliggende gemeenten.
Sportbeleid
De hoofdlijnen van het huidige sportbeleid worden gevormd door sportstimulering (sport
inzetten als middel), stimuleren van sportverenigingen en het multifunctioneler maken en
zonodig clusteren van accommodaties. Zo zijn in Doorwerth en de wijk Fluitersheuvel de
afgelopen jaren verschillende BOS- activiteiten georganiseerd, heeft de gemeente Renkum
meegedaan met het BSI-project (Breedtesportimpuls) en deelgenomen aan de regeling
combinatiefuncties en is er gestart met het ontwikkelen van een multifunctioneel cluster in
het plangebied 3b4.
De gemeente Renkum wil een dynamisch sportbeleid dat rekening houdt met de positieve
maatschappelijke waarde van de breedtesport en mogelijkheden voor en het stimuleren van
de (blijvende) deelname aan sport door een zo groot mogelijk deel van de Renkumse
bevolking schept.

12

Sociale structuurvisie gemeente Renkum, Renkum (ver)bindt!. 2008
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13

Zij wil aansluiten bij “Gelderland Sportland, een wereld te winnen ”, een nieuwe ambitie
voor breedte- én topsportbeleid in Gelderland” en een lokale uitwerking van de acht
ambities uit het Olympisch Plan 2028 vanuit een Renkums perspectief waarin tevens de
prioriteiten uit het coalitieakkoord ondubbelzinnig doorklinken.
Met betrekking tot het sportbeleid worden er relaties getrokken met andere
beleidsterreinen zoals het gezondheidsbeleid en het speelruimtebeleid. In het
14
speelruimteplan gemeente Renkum wordt de visie van de gemeente ten aanzien van
speelruimte weergegeven: “dat er in de openbare ruimte voldoende en veilige speel-,
beweeg-, ontdek- en ontmoetingsruimte is”. Ruimte wordt daarbij gezien als bepalende
factor. Informele speelruimte betreft de ruimte zoals het plantsoen en water. Formele
speelruimte zijn ruimtes die specifiek zijn ingericht om te kunnen spelen.

Sport algemeen
15
In het coalitieakkoord en het programma 7 ‘Sport, kunst & cultuur’ wordt aandacht
besteed aan sport. De gemeente Renkum heeft een faciliterende rol om sport voor iedere
inwoner, ongeacht inkomen, leeftijd en/of handicap, toegankelijk te maken. De gemeente wil
door te investeren in sport in zijn algemeen de gezondheid, participatie en sociale
samenhang bevorderen. Daarbij wil de gemeente de achterstanden van jeugdigen en
mogelijke overlast in buurten tegen gaan.
De volgende activiteiten zijn hiervoor opgesteld:
1. het ontwikkelingen van een sportnota;
2. het handhaven van de bestaande laagdrempelige sportstimuleringsactiviteiten en
programma’s voor 50plussers, zoals de GALM methode;
3. waar mogelijk ondersteunen van sportevenementen die door particuliere
organisaties worden georganiseerd. Voor de subsidiering moeten criteria worden
geformuleerd en vastgesteld;
4. buurt-onderwijs- sportprojecten zijn van belang om achterstanden van jeugdigen op
het gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding en bewegen aan te pakken
en mogelijk overlast van jongeren in buurten tegen te gaan. Het handhaven van het
sportbuurtwerk met het huidige actuele aanbod en budget;
5. het ondersteunen van verenigingen die sportactiviteiten voor kwetsbare jongeren en
ouderen aanbieden op basis van door het college vastgestelde criteria. Denk hierbij
aan Sport Extra ( 4 t/m 12 jaar), trajectbegeleiding naar sportverenigingen,
ontwikkelen van Sport Extra 12 plus en subsidiering;
6. uitvoering deelname rijksregeling Impuls Brede School Sport en Cultuur.

13
14
15

Zie meer informatie in paragraaf 1.3.5
Ruimte voor Spelen, Bewegen, Ontdekken en Ontmoeten, deel 1: beleid speelruimteplan gemeente Renkum, 2010
Een Slim beleid is op de toekomst voorbereid, coalitieakkoord 2010-2014
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Sportaccommodaties
De gemeente wil de burgers en verenigingen faciliteren bij het uitvoeren van sporten door
het aanbieden van sportaccommodaties. De gemeente wil minimaal dezelfde
bezettingsgraad halen in 2011 als in 2010. Dit betekent een bezettingsgraad voor beide
sporthallen van 50%. Daarnaast moet de tevredenheid van de burgers minimaal gelijk zijn
aan de score in het KTO 2008 (7,2).
De volgende activiteiten zijn hiervoor opgesteld:
1. het uitvoeren van het door de raad in 2009 aangenomen voorstel met betrekking tot
het multifunctioneel cluster 3b4;
2. het handhaven van het zwem- en instructiebad in Oosterbeek, dat diverse
maatschappelijke functies heeft (medisch zwemmen, meer bewegen voor ouderen
etc.). Hierbij moet worden bezien hoeveel subsidie noodzakelijk is.
Totale kosten programma Sport
Omschrijving

Raming
2011
Sport algemeen
Lasten € 1.752.000
Baten
€ 189.000
Saldo € 1.563.000Sportaccommodaties Lasten € 1.323.000
Baten
€ 132.000
Saldo € 1.191.000Subtotaal
Lasten € 3.075.000
Baten
€ 321.000
Saldo € 2.754.000-

Raming
2012
€ 1.679.000
€ 202.000
€ 1.477.000€ 861.000
€ 43.000
€ 818.000€ 2.540.000
€ 245.000
€ 2.295.000-

Raming
2013
€ 1.736.000
€ 195.000
€ 1.541.000€ 858.000
€ 43.000
€ 815.000€ 2.594.000
€ 238.000
€ 2.356.000-

Raming
2014
€ 1.767.000
€ 87.000
€ 1.680.000€ 842.000
€ 43.000
€ 799.000€ 2.609.000
€ 130.000
€ 2.479.000-

Raming
2015
€ 1.765.000
€ 87.000
€ 1.678.000€ 837.000
€ 43.000
€ 794.000€ 2.602.000
€ 130.000
€ 2.472.000-

Er is één bijstelling/ombuiging die binnen het programma Sport moet worden gerealiseerd.
Omschrijving
Beheer en onderhoud
sportterrein

2012

2013

2014

2015

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000
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1.3

Trends en ontwikkelingen

Het sportbeleid dient aan te sluiten bij de veranderde vraag en omstandigheden in de
samenleving. Teneinde deze koppeling te kunnen maken wordt in voorliggende paragraaf
aandacht besteed aan relevante trends en ontwikkelingen. Achtereenvolgens wordt
aandacht besteed aan de demografische ontwikkelingen en leerlingenprognoses, sociaalmaatschappelijke – economische - culturele als ook sportspecifieke ontwikkelingen. Tot slot
wordt aandacht besteed aan het sport- en beweeggedrag en het beleidsmatige kader in
zowel gemeentelijke als bovengemeentelijke zin.

1.3.1
Demografische ontwikkelingen
Inwoneraantal
De gemeente Renkum kende de laatste drie jaar een licht dalend inwoneraantal. In
navolgende tabel is het inwoneraantal in de gemeente Renkum per kern van de afgelopen
drie jaar weergegeven.
Jaar
2011
2010
2009

Doorwerth Heelsum Heveadorp Oosterbeek Renkum Wolfheze Totaal
4.846
3.570
791
11.314
9.273
1.760
31.554
4.930
3.640
779
11.314
9.270
1.745
31.678
4.912
3.659
787
11.226
9.421
1.757
31.762

Voor het bepalen van de bevolkingsprognose is gebruik gemaakt van Bevolkingsprognose
Gelderland 2010. Deze prognose is gebaseerd op de bevolkingsprognose 2008 van het CBS
en de verwachte woningbouwproductie in Gelderland voor de komende jaren. In navolgende
tabel is deze bevolkingsprognose gepresenteerd.
Bevolkingsprognose op 1 januari
Totaal
0 -14 jaar
15-24 jaar
25-39 jaar
40 -54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
75 jaar en ouder

2015

2020

2025

31.900 31.606 31.691
4.983 4.749 4.721
2.937 2.958 2.921
4.155 4.251 4.394
7.133 6.488 5.983
4.812 5.071 5.204
4.075 4.339 4.354
3.805 3.750 4.114

In de tabel is te zien dat de bevolking tot 2020 in omvang afneemt en hierna weer ligt gaat
stijgen. De grootste toename vindt plaats in de leeftijdsgroep 55- 64 jaar. De grootste
afname vindt plaats in de leeftijdsgroep 40-54 jaar.
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Bevolkingssamenstelling
Naast de omvang van de bevolking zal ook de samenstelling van de bevolking veranderen.
Bevolkingsprognose op 1 januari

2015

2020

2025

Totaal
0 -14 jaar
15-24 jaar
25-39 jaar
40 -54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
75 jaar en ouder

100% 100% 100%
16% 15% 15%
9%
9%
9%
13% 13% 14%
22% 21% 19%
15% 16% 16%
13% 14% 14%
12% 12% 13%

De gemeente Renkum heeft te maken met een vergrijzing van haar bevolking. Het aandeel
van de leeftijdsgroepen 55-64 jaar, 65-74 jaar en 75 jaar en ouder ten opzichte van de totale
bevolking neemt de komende jaren toe.
Vergrijzing is van betekenis voor de sport omdat de sportdeelname onder ouderen
(vooralsnog) lager ligt dan onder jongeren. Al is de sportdeelname onder ouderen de
afgelopen decennia indrukwekkend gestegen. Sporten die tot op hoge leeftijd kunnen
worden beoefend zullen populairder worden (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, jeu de boules,
golfen en fitness).

1.3.2
Leerlingenprognoses
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen binnen het onderwijs aan de orde gesteld. In
navolgende tabel is de leerlingenprognose voor het basisonderwijs in de gemeente Renkum
weergegeven. Voor het jaar 2011 zijn de werkelijke aantallen opgenomen.
Scholen basisonderwijs
Bernulphusschool
De Paasberg
De Marlijn
Marienborn
De Dorendal
T@lent
De Wegwijzer
De Vallei
Don Boscoschool
Prinses Beatrixschool
Vita Veraschool
Ariborneschool
Dr. Jac. P. Thijsseschool
Dr. A. Schweitzerschool
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Kern
Oosterbeek
Oosterbeek
Oosterbeek
Oosterbeek
Doorwerth
Doorwerth
Doorwerth
Renkum
Renkum
Renkum
Renkum
Renkum
Renkum
Renkum

2011
210
235
418
205
299
62
47
16
44
198
203
179
210
120
171

2016
236
238
374
202
313
74
40
39
154
216
149
170
94
132

2021
201
205
324
174
281
66
36
35
140
197
135
155
86
120

2026 Groei
189
90%
194
83%
307
73%
166
81%
258
86%
60
97%
32
68%
32
73%
132
67%
184
91%
127
71%
145
69%
80
67%
113
66%

Dit betreft een prognose.
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Prinses Beatrixschool dislocatie

Wolfheze

96
2.697

Totaal

105
2.536

93
2.248

80
2.099

83%
78%

De komende jaren gaat er een daling in het aantal leerlingen plaatsvinden van 598, een
daling van 22%. De grootste relatieve daling vindt plaats bij de Dr. A. Schweistzerschool
met 58 leerlingen, 34%. De grootste absolute daling vindt plaats bij De Marlijn met 111
leerlingen, 27%. Geen enkele basisschool ziet het leerlingenaantal toenemen. Dit zal zich
tevens uiten in het gebruik van de gymlokalen voor het bewegingsonderwijs.
In navolgende tabel is de leerlingenprognose voor het voortgezet onderwijs in de gemeente
Renkum weergegeven.
Voorgezet onderwijs Kern
Dorenweerd College Doorwerth

2011
1.004

2016
1.308

2021
1.324

2026 Groei
1.194 119%

De komende jaren gaat er een stijging in het aantal leerlingen plaatsvinden van 320, een
stijging van 32%. Vervolgens zal het aantal leerlingen gaan afnemen.
De leerlingenprognose voor het speciaal onderwijs in de gemeente Renkum is in navolgende
tabel weergegeven.
Speciaal onderwijs
De Radar ZMOK SO
De Radar ZMOK
VSO
Totaal

Kern
Oosterbeek
Oosterbeek

2011
72

2016
69

2021
65

241
313

246
315

248
313

2026 Groei
63
88%
235
298

98%
95%

De komende jaren gaat er een daling plaatsvinden in het aantal leerlingen voor het speciaal
onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zal er eerst nog een lichte stijging zijn, maar ook
daarna neemt hier het aantal leerlingen af.

1.3.3
Maatschappelijke ontwikkelingen
In voorliggende paragraaf wordt inzicht geboden in de verschillende maatschappelijke
trends en ontwikkelingen die eveneens van invloed kunnen zijn op het sportbeleid. Hiertoe
wordt aandacht besteed aan sociaal maatschappelijke,- economische en culturele
ontwikkelingen.
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
In toenemende mate wil men ergens onderdeel van uitmaken en ergens bijhoren, zij het
zonder structurele verplichtingen. Hierdoor kiest men steeds sneller voor een individuele
sport, die zowel in georganiseerd als in ongeorganiseerd verband kan worden beoefend.
Voorbeelden hiervan zijn zwemmen, fitness, fietsen, skaten, hardlopen en nordic walking.
Door gebruik te maken van de sociale media komen mensen op een afgesproken tijd bij
elkaar om bijvoorbeeld te skaten. Over het algemeen leidt dit tot een minder grote behoefte
aan gemeentelijke sportaccommodaties, een intensiever gebruik van de buitenruimte (ten
behoeve van sportbeoefening) en een toename van het marktaandeel van commerciële
sportaanbieders. De traditionele sportvereniging ondervindt veel concurrentie van de
toenemende diversiteit in vrijetijdsbesteding.
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Voor velen is sport niet meer alleen een doel op zich of een vorm van vrijetijdsbesteding
waar plezier wordt beleefd aan de sportparticipatie, maar sport wordt ook in toenemende
mate als middel ingezet om diverse maatschappelijke problemen tegen te gaan. Hierbij kan
worden gedacht aan het sociaal isolement onder ouderen en de aanpak van overgewicht.
Om de aanpak van overgewicht tegen te gaan is in 1998 de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB) geïntroduceerd. Bij minimaal vijf dagen in de week een half uur (bij
jongeren tot 18 jaar een uur) matig intensief bewegen, voldoet men aan de beweegnorm en
houdt men de gezondheid op peil. In 2009 voldeed 61% van de Nederlandse bevolking van
18 jaar en ouder aan de norm, een toename van 17% in vergelijking met 2002. Van de 65
17
plussers voldeed in 2009 53% aan de beweegnorm, een toename van 11% . Van de
deelnemers aan de Gelderse Sportmonitor van de gemeente Renkum voldoet 52% aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
Ondanks de toegenomen sport- en beweegdeelname en positieve bijdrage die dit levert aan
het behalen van beweegnormen, is het aantal mensen met overgewicht verder toegenomen.
Overgewicht en obesitas vormen een snel groeiend probleem voor de gezondheid in
Nederland. Inmiddels lijdt meer dan 47% van de volwassenbevolking (20+) aan
overgewicht, waarvan circa 11,8% aan obesitas. In de gemeente Renkum lijdt 30% van de
deelnemers aan de sportmonitor aan overgewicht en circa 8% aan obesitas. In Nederland
zijn er meer mannen met overgewicht, maar lijden er meer vrouwen aan obesitas. Bij
kinderen (2 – 20 jaar) lijdt circa 13% aan overgewicht, waarvan circa 2,1% aan obesitas.
18
Meisjes hebben meer last van overgewicht en obesitas dan jongens .
Sociaal-economische ontwikkelingen
Het zijn momenteel economisch slechtere tijden in Nederland. Veel gemeentelijke
ontwikkelingen staan onder druk door de veranderende financiële situatie. Veel gemeenten
dienen te bezuinigen en zijn daardoor meer kritisch op hun uitgaven, ook op sportgebied.
Dit leidt tot een heroriëntatie (kerntakendiscussie) op de rol en de verantwoordelijkheid van
de gemeente. Er worden duidelijke keuzes gemaakt in welke taken wel en welke taken niet
tot het gemeentelijke pakket horen en hoe ver de verantwoordelijkheid van de gemeente
reikt. In het licht van de bezuinigingen proberen lokale overheden ook steeds vaker de
dialoog aan te gaan met hun inwoners. Door interactieve beleidsvorming en
burgerparticipatie krijgen overheden meer zicht op het draagvlak voor bepaalde
beslissingen.
De consequenties van economische ontwikkelingen voor de jeugdverenigingen,
sportverenigingen en gemeenschapshuizen zijn lastig in te schatten. In algemene zin neemt
de sport- en activiteitenparticipatie toe naarmate de sociaal-economische positie van
mensen verbetert.

17
18

Bron: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, 2011
Bron: CBS 2009
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Sociaal-culturele ontwikkelingen
De etniciteit vormt één van de belangrijkste sociaal-culturele ontwikkelingen binnen de
Nederlandse maatschappij en oefent tevens een bepaalde invloed uit op sportparticipatie,
het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding. De gemiddelde etniciteit in Nederland
bedraagt in 2011 20,6%. Voorspeld wordt dat de landelijke etniciteit in 2026 is toegenomen
19
naar 24,1% .
De gemeente Renkum is een minder stedelijk gebied en kent daarentegen minder sociale
groepen. In 2011 kent de gemeente Renkum een etniciteit van 13,8%.
Renkum
2011
totaal inwoners
31.559
aantal allochtonen
4.364
ste
1 generatie niet westers
811
ste
1 generatie westers
1.034
de
2 generatie niet westers
623
de
2 generatie westers
1.896
verhouding allochtonen/inwoners 13,8%

Voorspeld wordt dat de etniciteit in 2026 flink toe zal nemen, maar nog ver onder het
landelijk gemiddelde zal blijven (18%). Daar de sportparticipatie onder de autochtone
bevolking groter is dan onder de allochtone bevolking zal de sportparticipatie in Renkum
mogelijk iets afnemen. Daarnaast is het mogelijk dat er een verschuiving in het soort sport
zal plaatsvinden.

1.3.4
Ontwikkelingen in de sport
Onderleiding van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het W.J.H. Mulier Instituut
werken verschillende onderzoekinstituten samen om de ontwikkelingen in de sport in beeld
te brengen. In de Rapportage Sport 2010 komen navolgende onderwerpen aan de orde:
Sportdeelname
De sportdeelname is sinds de jaren ’90 gestegen. In 2007 deed 71% van de bevolking 1 keer
per jaar aan sport. 65% van de bevolking nam in 2007, 12 keer of meer per jaar deel aan
sport. Het is de Olympische ambitie van Nederland dat in 2016 75% van de bevolking 12
keer of meer per jaar deelneemt aan sport.
Doelgroep
Jeugd vormt vaak een belangrijke doelgroep op het gebied van sport. Maar de winst op het
gebied van sport- en bewegen ligt niet meer alleen bij deze doelgroep. In kwantitatieve zin
neemt het belang van de doelgroep jeugd af als gevolg van de ontgroening. In verband met
de vergrijzing neemt het belang van de doelgroep ouderen echter toe. Deze doelgroep ligt
daarnaast achter op jeugd ten aanzien van de sport- en beweegparticipatie. Andere
doelgroepen die meer aandacht verdienen zijn jongeren vanaf 12 jaar (stoppen vaak met
sporten), ouders van jonge kinderen, niet westerse allochtonen, lager opgeleiden en mensen
met overgewicht.

19

Bron: CBS 2011
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Vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk in de sport wordt met name uitgevoerd door jongeren (12-24 jarigen)
en volwassenen (35-54 jarigen). Onder de volwassenen betreft het vaak de ouders van de
kinderen die lid zijn van betreffende sportvereniging. Al sinds de jaren negentig is het
percentage van de bevolking dat vrijwilligerswerk in de sport doet, constant.
Verenigingen
Gemeenten zetten graag verenigingen in om beleidsdoelen te realiseren en geven de
verenigingen daarbij steeds meer verantwoordelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten
beter niet alles op de verenigingen kunnen inzetten. Niet alle verenigingen willen deze
verantwoordelijkheid en 66% heeft zelfs behoefte aan ondersteuning.
Organisatorische voorwaarden, ruimte en accommodaties voor sport
Ten oosten van de lijn Rotterdam- Groningen, zo ook in de gemeente Renkum wordt, mede
door de vergrijzing en demografische krimp, een terugloop in de bezetting van
accommodaties verwacht. Bij het sluiten van enkele accommodaties kan de reistijd een
belemmering worden. De reistijd en afstand worden momenteel nog nauwelijks als een
belemmering ervaren.
Hoewel onderbezetting van accommodaties een grote bedreiging vormt, blijft de vraag naar
kunstgras bij diverse buitensportverenigingen (hockey, korfbal en voetbal) groeien.
Openbare ruimte
Onder andere werkende mensen met kinderen vinden steeds minder tijd om te sporten, laat
staan sporten in georganiseerd verband. Deze groep mensen gaan hardlopen of een stuk
fietsen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte. De gemeente zou hier op in
kunnen spelen door de openbare ruimte interessanter te maken voor de inwoners. Er zijn in
Nederland de laatste jaren veel trapveldjes (Cruijf courts), fietsroutes en
hardloopparkoersen aangelegd. Het is belangrijk dat op deze locaties gereguleerde
activiteiten worden aangeboden.
Brede scholen
Steeds vaker streven gemeenten naar het bevorderen van multifunctioneel gebruik van
schoolgebouwen waarbij onderwijs, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk,
sociaal-cultureel werk, sport en de wijkfunctie gecombineerd worden. Het aantal
onderwijsinstellingen met tenminste een peuterspeelzaal of kindercentrum als participant
is de laatste jaren sterk toegenomen. Naast de fysieke brede school, bestaat er ook het brede
school netwerk. Een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met
opgroeiende kinderen. Doel van dit samenwerkingsverband is het vergroten van de
ontwikkelingskansen van de kinderen. Dit kan ondermeer door het aanbieden van een
doorlopende en op elkaar afgestemde opvang. Brede scholen kunnen niet alleen bijdragen
aan verbeterde ontwikkelingen en begeleiding van kinderen, maar ook preventief werken
door het verbeteren van de mogelijkheden tot vroegsignalering.
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1.3.5
Beleidsmatig kader
Sportbeleid nationaal
De politieke en maatschappelijke aandacht voor sport neemt steeds verder toe, mede onder
invloed van het Olympisch Plan 2028. Het grotere doel van het Olympisch Plan betreft niet
alleen het mogen organiseren van de Olympische Spelen, maar ook de faciliteiten en het
aanbod sport te vergroten. Hierdoor kan sport een grotere rol innemen als middel voor
maatschappelijke doelen zoals het verbeteren van de integratie, sociale cohesie en
volksgezondheid. Daarnaast wint de gedachte dat sport zelf ook een doel is nog steeds aan
terrein. Deze twee gedachten bijten elkaar niet, maar versterken elkaar juist. De
breedtesportambitie van het Olympisch Plan omvat dan ook: “Minimaal 75% van de
Nederlanders, uit alle lagen van de (multiculturele) samenleving, doet in 2016 regelmatig
aan sport.”
In het regeerakkoord van de VVD en CDA komt Sport terug, waarbij voornamelijk wordt
ingestoken op de waarde van sport als middel in het kader van welzijn, gezondheid en
veiligheid. Daarbij wordt aangegeven dat het kabinet streeft naar meer sportlesuren in het
basis-, beroeps- en voortgezet onderwijs en het met de Vereniging Nederlandse gemeenten
bevorderen hoe sport en sportvoorzieningen bij wijkplannen een integraal onderdeel
kunnen worden van het verbeteren van de leefbaarheid.
Naast het stimuleren van breedtesport heeft het kabinet ook aandacht voor topsport.
Topsportevenementen kunnen bijdragen aan een topsportklimaat, waardoor Nederland toe
kan werken naar het bereiken van een Olympisch niveau. Hieraan is het Olympisch plan
2028 gekoppeld. Het doel is om Nederland in 2016 op de diverse terreinen op Olympisch
niveau te krijgen. Om dit te bereiken op het gebied van sport is door de sportsector het
topsport- en een breedtesportplan “Nederland Sportland 2016” ontwikkeld.
In de beleidsbrief sport van het ministerie van VWS (19 mei 2011), is op hoofdlijnen het
sport- en beweegbeleid geschetst voor de komende kabinetsperiode. Samenvattend heeft het
kabinet drie prioriteiten de komende jaren:
1. sport en bewegen in de buurt;
2. werken aan een veiliger sportklimaat;
3. uitblinken in sport.
Als onderdeel van de prioriteit “sport en bewegen in de buurt” is het meer lokale
menskracht waarmee sportverenigingen worden versterkt en verbindingen worden gelegd
tussen sport en de buurt, school, naschoolse opvang, zorg en welzijn. Een voorbeeld is de
combinatiefunctionaris.
De regering heeft in 2008 de Impulsregeling (brede) scholen, sport en cultuur ingesteld.
Deze impuls stelt combinatiefunctionarissen (2.250 fte nationaal) voor die door lokale
overheden worden ingezet om onderwijs, sport en cultuur nauwer te laten samenwerken.
Ter stimulering van de sport en cultuur participatie onder de jeugd en de maatschappelijke
waarde van sport en bewegen, is de tijdelijke subsidieregeling ten behoeve van de
combinatiefunctionaris in het leven geroepen. Hierdoor kan de gemeente op basis van een
gedeelde financiering enkele zogeheten combinatiefunctionarissen aanstellen. Er wordt
financiële ondersteuning geboden voor de (intersectorale) samenwerking tussen Onderwijs,
Cultuur en Sport voor het inzetten van een combinatiefunctionaris.
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De gemeente Renkum is in 2010 gestart met deel het inzetten van
combinatiefunctionarissen en werkt toe naar 4,3 fte aan combinatiefunctionarissen in 2012.
In de komende jaren worden de verschillende regelingen, zoals de combinatiefunctionaris
gebundeld in één centraal project, sporten en bewegen in wijken en buurten.
Provinciaal beleid
De provincie Gelderland heeft met de notitie “Gelderland Sportland, een wereld te winnen”
aansluiting gezocht bij het topsport- en breedtesportplan “Nederland 2016”. De provincie
heeft als doelstelling de komende jaren sport en wegen in de volle breedte op een hoger
niveau te brengen.
De uitgangspunten die de provincie heeft opgesteld om de ambitie van Gelderland
Sportland te realiseren zijn:
- een leven lang sporten en bewegen;
- breedtesport en topsport onlosmakelijk met elkaar verbonden;
- speciale aandacht voor jeugd: ruimte voor talent;
- integrale aandacht voor aangepast sporten.
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1.3.6
Sporten en bewegen in de gemeente Renkum
Van de ruim 31.500 Renkummers zijn er circa 9.100 lid van een sportvereniging. Dit betreft
circa 29% van de bevolking. In navolgende tabel staan de ledenaantallen van de grotere
sportverenigingen nader gespecificeerd. Opgemerkt dient te worden dat niet van alle
sportverenigingen de ledenaantallen beschikbaar waren, waaronder twee
voetbalverenigingen.
Ledenaantallen sportverenigingen Renkum
Sportvereniging Renkum
Volleybal vereniging Vollvo
Volleybalvereniging NUOVO
SV Wodanseck Wolfheze
Voetbalver. RVW
Badmintonclub Oosterbeek
OVC '85
Tafeltennisvereniging Kracht en vriendschap
Tennisvereniging Duno
Koninklijke Gymnastiekvereniging 'Bato'
Lawntennisclub Harten
Vereniging 50+ sport en spel
Trimclub Hartelust
Ijsvereniging Vooruit
Badmintonclub DUO
DKOD korfbal
Oosterbeekse Reddingsbrigade
Algemene Oosterbeekse Hengelaarsvereniging
RTV Bakkershaag
Sportvereniging Kracht en Vriendschap
Renkumse zwem en poloclub
Voetbalvereniging CVV Redichem Postbus 32
OKC Onder Ons recreatie sportgroep
Reddingsbrigade Renkum
Mixed Hockey Club Oosterbeek
Voetbalvereniging Ostrabeke
De Slenke
OTV

2011
Leden
0-12
20
50
182

Leden
12-23

250
3
87
28

40
50
123
6
125
8
58
8

264
15
35
21
8
31
140
65
132
18
24
270
79

162
21
55
12
5
85
18
51
85
23
31
217
105

Leden
23-55
17
100
75
194
44
100
38
251
14
20
20
734
44
60
11
37
184
13
87
123
151
36
256
84

Leden
55+
8
40
25
33
25
58
275
19
135
168
70
166
5
30
14
80
120
3
38
41
239
15
30
22

Leden
totaal
25
200
200
499
83
500
107
671
69
155
188
70
1.326
85
180
58
130
420
174
241
381
431
106
773
290
224
700
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In navolgende tabel zijn een aantal participatiecijfers afgezet tegen de sportparticipatie in
Nederland.
Participatiecijfers
Renkum
Nederland
Percentages
2011
2009
Voetbalparticipatie
5,93%
7,15%
Tennisparticipatie
6,88%
4,40%
Hockeyparticipatie
2,45%
1,35%
Zwemparticipatie
0,76%
0,87%
Volleybalparticipatie
0,71%
0,76%
Korfbalparticipatie
0,57%
0,61%
Badmintonparticipatie
0,53%
0,37%

De hockey- en tennisparticipatie liggen net als de badmintonparticipatie boven het
nationale gemiddelde. De zwem-, volleybal- en korfbalparticipatie liggen net iets onder het
gemiddelde. De voetbalparticipatie ligt onder het nationaal gemiddelde, maar daarvan zijn
de leden van twee Renkumse voetbalverenigingen niet meegenomen.
Gelderse sportmonitor 2011
De Gelderse sportmonitor 2011is ingevuld door 283 Renkummers, waarvan 47,7% in de
leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar. De helft van de respondenten is lid van een sportvereniging. Er
wordt door 43,8% 12 tot 59 keer per jaar gesport, door 34,4% 60 tot 119 keer per jaar en
door 21,9% 120 keer per jaar of meer. Circa 72% ziet zichzelf als een sporter.
In totaal voldoet 52% van de respondenten aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
De top 5 van sporten die worden beoefend zijn:
1. hardlopen, joggen en trimmen;
2. wielrennen, tourfietsen, mountainbiken;
3. fitness, conditie;
4. wandelsport;
5. zwemsport.
Opvallend is dat bij het merendeel van deze sporten geen beroep wordt gedaan op de
traditionele sportvoorzieningen.
De top 3 van redenen om te sporten zijn:
1. bewegen/gezondheid;
2. conditie;
3. leuke activiteit.
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BSI eindmeting 2008
In de periode 2003-2008 heeft de gemeente Renkum het project “Breedtesportimpuls in
Renkum” uitgevoerd. In het laatste jaar is dit project geëvalueerd en daarbij kwam naar
voren dat de sportparticipatie (12 keer of meer sporten) in de gemeente Renkum hoger ligt
dan het nationale gemiddelde en dit gedurende het Breedtesportimpulsproject is
toegenomen.
Sportparticipatie
Sporter
(12 keer of meer gesport)

Gemeente Renkum Gemeente Renkum
2003
2008
79,2%
84,0%

Hierbij moet wel worden aangegeven dat de enquête mogelijk eerder is geretourneerd door
degene die sporten of geïnteresseerd zijn in sport, waardoor het werkelijke
sportparticipatie-cijfer ook lager kan liggen.
De sportfrequentie, het exact aantal keren dat is gesport, is tevens gedurende het
Breedtesportimpuls in Renkum project toegenomen. Het aantal sporters dat niet sport of
minder dan 12 keer per jaar is afgenomen. De grootste stijging zit in de groep sporters die
12 t/m 59 keer sport per jaar.
Frequentie
sportbeoefening
Geen enkele keer
1 t/m 11 keer
12 t/m 59 keer
60 t/m 119 keer
120 keer en meer
Totaal

Nationaal 2002

Gemeente Renkum
2003

25,1%
9,9%
29,9%
17,3%
18,0%
100%

13,0%
7,1%
21,5%
24,9%
33,6%
100%

Gemeente Renkum
2008
11,9%
4,1%
25,9%
24,5%
33,5%
100%

Ook hierbij valt op dat de sportfrequentie hoger ligt dan het nationale gemiddelde uit 2002.

1.4

Bijeenkomsten en interviews met maatschappelijk veld

Om te zorgen dat de sportverenigingen zich herkennen in het sportbeleid zijn
laatstgenoemden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen ervan. De sportverenigingen zijn
20
uitgenodigd om deel te nemen aan één van de twee SWOT bijeenkomsten. Naast
sportverenigingen waren ook onderwijsinstellingen, dorpsraden, ouderenbonden, Wmo raad
hiervoor uitgenodigd. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in de gemeente
Renkum zijn hierbij in kaart gebracht.
Bij aanvang van de SWOT bijeenkomsten met de lokale verenigingen en instellingen is het
programma en het doel van de avond uitgelegd. Het doel van de avond betrof het analyseren
en bediscussiëren van het huidige sportbeleid van de gemeente Renkum. Navolgend worden
de belangrijkste uitkomsten van de SWOT bijeenkomsten gepresenteerd.

20

Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats
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1.4.1
SWOT bijeenkomst Oosterbeek, Doorwerth en Heveadorp
De thema’s die bij de SWOT bijeenkomsten voor de kernen Oosterbeek, Doorwerth en
Heveadorp aan de orde kwamen, betroffen evenementen en ruimte, samenwerking,
buitensportparken en binnensportaccommodaties, normen en leden.

1.4.2
SWOT bijeenkomst Renkum, Heelsum en Wolfheze
Gedurende de SWOT bijeenkomst voor de kernen Renkum, Heelsum en Wolfheze kwamen
de navolgende thema’s aan de orde, samenwerking, jeugd en ouderen, subsidieregeling,
tarieven, trainingscapaciteit en aandachtsgroepen.
In bijlage III is een impressie opgenomen van de thema’s die behandeld zijn en de
inhoudelijke argumenten die gedeeld zijn. Tevens zijn per SWOT bijeenkomst de
opmerkingen schematisch weergegeven.

Naast de SWOT bijeenkomsten hebben er een drietal interviews plaatsgevonden met enkele
actoren in het veld. Er is gesproken met een afvaardiging van het Platform Sport en
Cultuur, welzijnsorganisatie Solidez en het Dorenweerd College.

1.4.3
Interview Platform Sport en Cultuur
Er is met een afvaardiging van het bestuur van Platform Sport en Cultuur gesproken over
Optisport, het “25/21 gaan zwemmen” plan van de KNZB, de horeca, de risico’s van
MFC3b4, PPS constructie, een verenigingsmanager, leden van de betreffende
sportverenigingen, een tennisfederatie, onderhoud (huidige clubhuizen), sportraad en
samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen via Sportbuurtwerk (Solidez).

1.4.4
Interview Solidez
Met Solidez is gesproken over het ontstaan van Solidez, de productgroepen- en afspraken,
Welzijn nieuwe stijl, sport- en wijkactiviteiten, GALM activiteiten, signaleringsfunctie,
sport extra, sport- en spelcoaches, samenwerking met sportverenigingen en de
combinatiefunctionaris.

1.4.5
Interview Dorenweerd College
Van het Dorenweerd College is gesproken met de directeur en het hoofd van de LO sectie.
Er is ingegaan op de ontwikkelingen (o.a. groei) van het Dorenweerd College en de sectie
LO, wat mogelijk problemen oplevert met betrekking tot de binnensportaccommodaties en
lescapaciteit. Tevens is gesproken over het gebruik van de buitensportaccommodaties,
sportactiviteiten, combinatiefunctionaris, maatschappelijke stage en voorlichting gezonde
voeding.

Naast de SWOT bijeenkomsten en een drietal interviews heeft er ook een tweede
bijeenkomst plaatsgevonden. Voor deze bijeenkomst waren opnieuw de sportverenigingen,
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onderwijsinstellingen, dorpsraden, ouderenbonden en Wmo raad uitgenodigd. Tevens
waren er ambtenaren en raadsleden van de gemeente Renkum uitgenodigd.
1.4.6
Tweede bijeenkomst
Gedurende de tweede bijeenkomst is er aan de hand van stellingen en met gebruik van
stemkastjes gediscussieerd over de koers die de gemeente Renkum wil varen met
betrekking tot het sportbeleid. De navolgende stellingen zijn behandeld:
A. Sportverenigingen denken nog te veel vanuit een traditioneel sportaanbod. Ze
moeten meer vraaggericht en verenigingsoverstijgend te werk gaan, aansluiten bij
wensen en behoeften (breedtesportambitie).
B. Ook bij een afnemend aantal kinderen wordt er niet gekort op de investeringen voor
jeugd in het sportbeleid (sociaal-maatschappelijke ambitie).
C. Indien er geen maatschappelijke prestatie wordt geleverd die aansluit bij het
gemeentelijk beleid, hoef je ook niet aan te kloppen voor subsidie (welzijnsambitie).
D. Basissportvoorzieningen vormen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
gemeente en de sportvereniging. De vereniging investeert mee in
basissportvoorzieningen (economische ambitie).
E. Een openbaar toegankelijke multifunctionele buitensportvoorziening (multicourt)
in elke dorpskern sluit beter aan bij de actuele vraag naar sportvoorzieningen dan
een traditionele buitensportvoorziening in elke dorpskern (ruimtelijke ambitie).
F. Evenementen verdienen een plek in de sportnota die gelijkwaardig is aan die van de
reguliere sportcompetitie (evenementen).
G. De sportieve kwaliteiten van Renkum dienen structureel onderdeel uit te maken
van diens citymarketing. Renkum staat bekend om haar sportieve mogelijkheden
(media ambitie).
H. Met de aansluiting bij het Olympisch Netwerk en de waardering/huldiging voor
topsportprestaties geeft de gemeente op gepaste wijze invulling aan haar
topsportambities (topsport ambitie).

In bijlage IV zijn de resultaten van de stellingen opgenomen.
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Buitensportaccommodaties

Bijlage II

Accommodaties
Tennispark Bakkershaag
Tennis
Het tennispark van tennisvereniging
Bakkershaag beschikt over zeven
verlichte kunstgrastennisbanen.
Het tennispark ligt op het plangebied
3b4 sport. In dit gebied zijn tevens de
navolgende binnensportaccommodaties
gesitueerd: een tennishal, sporthal,
overdekt zwembad met zonneweide,
clubhuis RZC en een cultureelcentrum.

Sportpark Wilhelmina
Voetbal
Voetbalverenigingen CHRC, RVW en
CVV Redichem beschikken samen
over zes wedstrijdvelden, twee
trainingsvelden en twee oefenstroken.
De verenigingen beschikken ieder over
een eigen clubhuis.
Korfbal
Korfbalvereniging DKOD heeft de
beschikking over één natuurgrasveld.
Tennis
Het tennispark van tennisvereniging LTC Harten beschikt over twee verlichte
kunstgrastennisbanen.
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Sportpark Wolfheze
Voetbal
Voetbalvereniging Wodanseck beschikt
over twee wedstrijdvelden en één
trainingsveld/oefenhoek.
Tennis
Tennisvereniging De Slenk heeft de
beschikking over zes verlichte
gravelbanen en één verlichte
gereviseerde kunstgrasbaan.

Sportpark De Waayenberg
Voetbal
Voetbalvereniging DUNO heeft de
beschikking over twee wedstrijdvelden
één trainingsveld/oefenhoek.
Tennis
Tennisvereniging DUNO beschikt over zes
verlichte gravel en vijf verlichte kunststof
tennisbanen.
Aan de voetbal- en tennisaccommodatie
grenst een midgetgolfaccommodatie, die in
eigendom van de vereniging is.

Sportpark De Bilderberg
Voetbal
Voetbalverenigingen Ostrabeke en
OVC’85 beschikken samen over vier
wedstrijdvelden, één trainingsveld en
vier oefenstroken (nieuwe situatie). De
verenigingen beschikken ieder over een
eigen clubhuis.
Hockey
Hockeyvereniging MHCO beschikt
momenteel over twee kunstgrasvelden.
Het nieuwe derde veld wordt nu aangelegd.
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Sportpark Hartenstein
Tennis
Tennisvereniging OTV beschikt over
negen gravelbanen. Hiervan zijn de vier
bovenbanen verlicht.
Korfbal
OSV Onder Ons is een omni
sportvereniging. Naast een verlicht
korfbalveld, beschikt de vereniging over
één verlicht jeu de boules veld.
IJs- en skeeler
IJsvereniging OIJV maakt gebruik van de 400meter verlichte skeeler-ijsbaan.
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SWOT bijeenkomsten

Bijlage III

Oosterbeek, Doorwerth en Heveadorp
Evenementen en ruimte
Binnen de gemeente heb je (een) prachtig hardloopparcours, dit moet de gemeente beter
benutten. De gemeente heeft alleen een paar hekken nodig. Hardlopen is een groeiende
sport en laagdrempelig. De stuwalloop is een bekende loop in de gemeente Renkum.
De gemeente Renkum ligt in een mooie omgeving. Turkse en Spaanse teams trainen op de
locaties van de voetbalverenigingen. Op sportpark De Bilderberg kunnen nationale en
internationale toernooien worden georganiseerd, dit kan ook geld opleveren. De Bilderberg
is nu vooral gericht op voetbalactiviteiten, maar kan ook voor andere activiteiten worden
gebruikt. De hockey en voetbalvelden staan overdag leeg, maar liggen vlakbij het hotel De
Bilderberg. Het hotel wil ook gebruik maken van de velden.
Samenwerking
Combinatiefunctionaris
Vanaf 2010 is de gemeente Renkum gestart met de combinatiefunctionaris (bestaande
functies zijn omgezet). Vanaf 2012 wil de gemeente starten met een verenigingsmanager,
dit wordt gezien als uitbreiding.
Basisonderwijs
Op een basisschool hebben ouders het initiatief genomen in het geven van hardloopssessies,
zodat de kinderen mee konden doen aan de Stuwalloop en goed presteerden. Dit zou ook
opgepakt kunnen worden door een combinatiefunctionaris.
Het schijnt dat de helft van de gymlessen niet door gaan vanwege het geld. De kinderen
mogen in die tijd dan buiten spelen. Er wordt gevraagd om te investeren in het
bewegingsonderwijs.
G-teams
Geen van de voetbalverenigingen heeft een G-team (gehandicapten). Zij hebben wel enkele
G-leden, maar die trainen met gewone teams mee. De gehandicapten mogen met
wedstrijden niet mee spelen in “normale” teams. De scouting heeft eveneens gehandicapten
leden. De vraag van de sportverenigingen is hoeveel kinderen met een beperking kan je
opvangen?
Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf geeft aan dat de sportverenigingen niet alleen samenwerking met
andere sportverenigingen moeten zoeken, maar dat zij ook kunnen samenwerken met
commerciële partijen. In Nederland zit men te wachten op continu opvang, waarbij naast
onderwijs, ook muziek en sportlessen worden verzorgd en lunch en diner. Maar het
onderwijs houdt het bij het oude. Het kinderdagverblijf wil graag een dagarrangement met
de watersportvereniging.
Twee verschillende kinderopvanginstellingen zitten momenteel al bij twee
sportverenigingen, dit zijn positieve ontwikkelingen.
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De samenwerking met het CIOS kan belangrijk zijn voor meerdere sportverenigingen. Als
een voetbalvereniging met het CIOS afspraken maakt, kan de hockey daar misschien ook
betrokken bij worden. Er zijn bij het hockey 240 vrijwilligers nodig.
Solidez heeft jongerenwerkers in dienst die jongeren toe leiden naar een sportvereniging.
Buitensportparken en binnensportaccommodaties
Visie sportpark Bilderberg: de sportverenigingen, de scouting en de BSO zouden kunnen
samenwerken. Hierbij kan een combinatiefunctionaris (verenigingsmanager) worden
ingezet.
Er moet niet alleen worden gedacht aan de sportverenigingen op Bilderberg. Er moet ook
breder worden gedacht, zoals aan Hartenstein (kleintjes) en aan de scouting 
luchtkasteel.
Twee voetbalverenigingen willen gaan fuseren. De motivatie om samen te gaan, kwam niet
voort uit te weinig leden.
De Renkumse tennisverenigingen willen bekijken hoe het aantal tennisbanen zich verhoudt
tot het aantal tennisverenigingen/leden. De tennisverenigingen willen wel hun eigen
identiteit behouden.
Er moet een lange termijnvisie komen of de sportvoorzieningen in Renkum nabij of verder
weg gelegen mogen zijn. Zouden tennis en voetbal doorontwikkeld moeten worden tot een
gemeente sport, net als hockey? Je krijgt dan andere soort derby’s, zoals Renkum – Noord
Arhnem of Renkum- Wageningen). De hockeyvereniging heeft momenteel voornamelijk
Renkumse leden. Voor basketbal moet je zelfs naar een andere gemeente, Arnhem of
Wageningen. Toch wordt dit gedaan. Al vinden veel ouders het fijn als de sport in de
nabijheid beoefend kan worden. Maar niet alle sporten kunnen nu eenmaal in de gemeente
Renkum worden beoefend.
De binnensportaccommodaties worden in de gemeente Renkum goed gebruikt.
Normen
De gemeente Renkum moet duidelijk aangeven welke normen zij hanteert en waarom. Kiest
de gemeente voor de NOC*NSF, VNG of sportbond normen? En wat ziet de gemeente als
een basisvoorziening? Ziet de gemeente bij de hockey kunstgras als basisvoorziening en een
semi-permanent waterveld als meerwaarde. Er kan voor worden gekozen om bij een
duurder veld, de verenigingen zelf te laten investeren.
Er moet geen ad hoc beslissing worden genomen. Het is belangrijk om eerst te weten wat
een basisvoorziening is. Daarna kan er eventueel worden geüpgrade.
De investering bij de hockeyvereniging dient navolging. De voetbal wil ook graag kunstgras
aanleggen. Een voetbalvereniging is met investeerders om tafel gegaan. De
voetbalvereniging heeft tevens aan een andere voetbalvereniging gevraagd of zij mee willen
participeren. Ook op kleine schaal is het mogelijk om investeerders te vinden.
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Leden
Ontgroening en vergrijzing en de stabilisatie van het inwoneraantal wordt gezien als een
bedreiging. De gemeente Renkum is een van de meest grijze gemeente van Nederland. Door
het aanbieden van wandelen, hockey, tennis en voetbal 45+ kan worden ingespeeld op de
vergrijzing.
De wethouder vraagt zich af of er niet te veel competitie wordt gespeeld? De
hockeyvereniging geeft aan dat zij voor ouderen ook recreatief hockey aanbieden.
Trimhockey voor mannen (40 tot 75 jaar) en vrouwen (33 tot 75 jaar) is volledig recreatief
en wordt zowel in de ochtenden als in de avonden aangeboden. De voetbalteams spelen wel
allemaal competitie.
Afsluitende ronde:
- Er is veel gesproken over voetbal en hockey, dit zou breder moeten. De denksport en de
watersport hebben te weinig aandacht gekregen. Er wordt nu nog te veel naar
individuele sporten gekeken.
- Het zou beter zijn dat als iemand op voetbal zit en misschien wil stoppen en beter is in
tennis, doorgestuurd wordt naar de tennis. Een soort talentherkenning.
- Het is goed om voethockey te introduceren of andere combinatiesporten.
- Er wordt gesproken over vergrijzing, maar waren er een paar jaar geleden 200 gezinnen
lid van de speeltuin. Nu zijn dat er 400.
- Er wordt door ouderen steeds meer recreatief, individueler en of commercieel gesport.
Dit moet in de gaten worden gehouden.
- Solidez: de Renkumse sportverenigingen zijn tot 24 jaar actief.
- Het zou verplicht moeten zijn om vrijwilligerswerk te doen binnen een sportvereniging.

Tabellen Oosterbeek, Doorwerth en Heveadorp
Navolgend zijn de opmerkingen schematisch weergegeven. Indien er tijdens de bijeenkomst
een groene of rode sticker bij de opmerking is geplakt, is dit aangeven door middel van een
kruisje.
Sterktes
Opmerking
Wij als volleybalvereniging brengen sterkt naar buiten: sociaal samen zijn en prettig
bezig met de sport
Relatie sport en onderwijs – middels sportbuurtwerkers = sterk ontwikkeld
Toename aantal leden wegens 3 koude winters
“Olympische dag”, sportvereniging – “sport bij de buurman” (sterkte en kans)
Evenementen als Airborne wandelmars en Stuwalloop zetten Renkum op de kaart
Doorwerth, Oosterbeek, 3 royale sportparken (Duno, Hartenstein en Bilderberg), voor
efficiënt gebruik alle 3 samenhang bekijken (bereidheid kweken voor integrale visie
2
op benutten van deze m . (sterkte en kans)
Gemeente heeft veel mogelijkheden qua terrein/ omgeving
Ruimte

Rood

Groen
X

X
X
X

X
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Zwaktes
Opmerking
Niet over je eigen hekwerk durven/willen kijken
Geld
Solidariteit en geld
Subsidiebeleid mag gelijkgestemder tussen sportverenigingen, kunst en
cultuurverenigingen en welzijnsverenigingen
Accommodatiekeuze voor denksport is er niet
Veiligheid/intra sportpark De Bilderberg
Geen viswater voor jeugd van 12 jaar en jonger
Hoge pacht betalen aan gemeente (we zijn daarmee in onderhandeling)
Gezamenlijk vrijwilligersbeleid
Samenwerking tussen sportverenigingen voor All weather faciliteiten
Kleedaccommodatie twee voetbalverenigingen (tevens kans)
Denk niet in termen van sport per dorp, dat is te eng! Bundel de goede krachten
en denk vooral op gemeentelijke schaal.
Vervoer BSO naar sportactiviteiten
Op basisscholen lijkt weinig tijd/energie/ expertise voor sport! Benut spel/plezier
van het kind om te bewegen. Investeer in de buurt.

Rood
XX
XXXXXX

Groen

X

X

X
XX

Bedreigingen
Opmerking
Moeilijker om vrijwilligers aan te trekken
Achterstand nog in te lopen?
Criminaliteit materiaal wordt vernield of gestolen
Vermindering ledental (nu nog geen last van)
Frustratie
Bezuinigingen op sportaccommodatie, sportontwikkeling en sporttalentherkenning
Aanpassen “Strakke” regelgeving GGD
Tekort trainingsvelden, zeker bij fusie twee voetbalverenigingen
Vertrek jeugd 14-15 jaar (sport met sport)
Leegloop club door ouderdom
Inspelen op vergrijzing meer aanbieden op het gebied van seniorensport

Rood

Groen

XX
XX
XXXX

X
X
X
X
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Kansen
Opmerking
Contracten BSO met sportpartners
Vergrijzing en ontgroening Renkum
Ledenwerving
Denk aan doelgroep mensen met beperking (… en realiseer deze)
Combinatie BSO’s (samenwerking) samen organiseren
Eigen sporthal in Oosterbeek
Mogelijkheden mobiele BSO
Samenwerking en/of fusie gaat de goede kant op. Meer sportclubs zouden zich
kunnen/ moeten aansluiten.
Fusie voetbalvereniging
Zoek samenwerking met onderwijs
Combinatiefunctie Sport
Combinatiefunctionaris onderwijs, sport en welzijn. Versterken samenwerking
ondersteuning sportverenigingen
Samenwerking mogelijk tussen scouting en BV BSO. Graag elkaar versterken en niet
elkaar bedreigen. (Bedreiging)
Organisatie van evenementen op Bilderberg
Bouwen van luchtkasteel!
Een integrale visie gaat wat mij betreft over integriteit tussen sport, welzijn scouting
etc. Ook scouting heeft nadrukkelijke maatschappelijke functie heeft sterke sociale
component en verbetert gezondheid.
Uitbreiden kunstlicht. Samenwerking tennisverenigingen leden/banen
Bij breedtesport niet alleen denken aan competitiesport, maar creëren ook ruimte
voor mensen die minder structureel en meer recreatief willen sporten en bewegen.
Actief bewegen/sporten bevordert de gezondheid.
Veel kinderen die allemaal veel sporten doen waardoor iedere sport (te) weinig
aandacht krijgt (voorlichting).
Meer sport op wijk- en buurtniveau: om de ontwikkelingskansen van kinderen te
vergroten, ontmoeting tussen jong en oud, participatie bevorderen, toe leiden naar
sportvereniging, sport en spelcoaches.
Vanuit VWS (beleidsbrief) om meer in te gaan steken op sporten en bewegen in de
buurt. Meer gebruik maken van de openbare ruimte.
Combinatiefuncties
- insteken op kennismakingslessen bij verenigingen bijvoorbeeld door middel van
sportpas/ sportboekje
Onderlinge samenwerking sportverenigingen om jeugd aan het sporten te houden. Op
zoek naar kwaliteiten interesse individu
Stuwalloop is hardlopen, is laagdrempelig. Samenwerking met basisscholen en BSO
is kans voor stimuleren breedtesport als basis.
Samenwerking twee voetbalverenigingen
Benutting Sportpark De Bilderberg voor scholen e.d. kan effectiever
Multifunctioneel sportpark De Bilderberg
Overdekt sporten! Sportzaal voor diverse sporten bij hockey- en voetbalvelden
Optimaliseren van sportpark de Bilderberg (herindeling), Hartenstein
(samenwerking)

Rood

Groen

X
X
X
X
X
X
XXXX

XXXX
XX

X

X
X
X
XX
X
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Renkum, Heelsum en Wolfheze
Samenwerking
Drie voetbalverenigingen vissen in dezelfde vijver. Het zal een voordeel zijn om samen te
werken op verschillende gebieden:
- promotie;
- gesprekspartner met gemeente;
- sponsoring;
- trainingsaccommodaties;
- profileren;
- onderhoud;
- materiaal;
- spelers.
Door als voetbalvereniging onderling samen te werken, kan je een hoger niveau behouden.
Het is de vraag of het mogelijk is om de samenwerking kernen overstijgend plaats te laten
vinden.
Het is niet altijd zo dat de grotere verenigingen het kader op orde hebben. In een tweetal
kernen zijn de voetbalverenigingen kleinschalig en kent het bestuur de leden.
Er wordt aangegeven dat het een goed idee zou zijn om een centrale organisatie op
accommodatiegebied te regelen, overstijgend aan heel het sportpark. Dit kon 10 jaar
geleden echter niet.
Het idee wordt geopperd om een verenigingsmanager in te zetten op het sportpark
(sportverenigingen overstijgend). In samenwerking met BSO en speciaal onderwijs etc.
Een voetbalvereniging heeft vorig jaar een gesprek gehad met de BSO. De
voetbalvereniging heeft een mooie clubaccommodatie (dat makkelijk kleine aanpassingen
kan hebben), maar er wordt geen gebruik van gemaakt. Ook de sportverenigingen in een
andere kern zijn aan het inventariseren met de BSO. Een voorwaarde voor de
samenwerking is het hebben van een goede accommodatie. Sommige bestemmingsplannen
laten BSO niet toe.
Ook voor de samenwerking met de hotels waar “goede” sportclubs logeren is een goede
accommodatie benodigd, bijvoorbeeld kunstgras.
Eén voetbalvereniging geeft voetbalclinics aan basisscholen.
De 50+ vereniging en de tafeltennisvereniging werken nu al samen met het GALM traject.
Eén voetbalvereniging heeft geen jeugd, maar de jeugdleden gaan minder makkelijk naar
een andere kern vanwege de reisafstand. Een aantal personen vindt dit vreemd, omdat ze
bij de hockey volop carpoolen. Indien er voldoende kader bij deze voetbalvereniging
aanwezig is, dan heeft deze vereniging snel weer genoeg jeugdleden voor een team.
Bij de zwemvereniging hebben ze ook een goede bereidheid om te reizen (ze reizen in heel de
regio).
Als een persoon wil stoppen met bijvoorbeeld voetbal, is het een goed idee om een
strippenkaart mee te geven om een andere sport te gaan beoefenen.
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Het dorpsplatform ziet geen relatie tussen voetbal en tennis. Een voetbalvereniging geeft
aan dat hun leden in de zomer een lidmaatschap kunnen krijgen bij de tennisvereniging
tegen een gereduceerde prijs.
Jeugd en ouderen
De afname in het aantal jongeren is een bedreiging voor het aantal leden van een
voetbalvereniging. Dit vraagt meer dan ooit om aandacht.
Het is belangrijk om zoveel mogelijk de jeugd in de kernen (in de nabije omgeving) te laten
sporten. Het is alleen financieel gezien minder aantrekkelijk.
Als mensen te oud zijn voor voetbal kunnen ze mogelijk naar tafeltennis en tennis
doorschuiven.
Subsidieregeling
1. De tafeltennisvereniging vindt de subsidieregeling duidelijk. De vereniging weet
waar die aan toe is.
2. De voetbalvereniging vindt dat de subsidie weinig om het lijf heeft. De vereniging is
gegroeid van 100 naar 300 jeugdleden, maar ze ontvangen nu minder subsidie.
3. De waarderingssubsidie is een standaard bedrag wat je ook doet. Er moet meer
waardering zichtbaar zijn.  mogelijk gekoppeld aan activiteiten.
4. De indirecte subsidie is niet zichtbaar.
Tarieven
De verenigingen weten nu wat ze moeten betalen voor de accommodaties, maar zijn bang
dat ze in de toekomst meer moeten gaan betalen. Wat is de visie van de gemeente? De
tarieven zijn niet transparant. De voetbalvereniging wil graag inzicht in de kosten, zodat
ook duidelijk wordt wat de indirecte subsidie is. Daarnaast zijn verenigingen bang om in de
toekomst voor vrijwilligers te moeten betalen. Dit leidt tot dubbele meerkosten.
Bij de korfbalvereniging gaat 50% van het lidmaatschap geld naar de accommodatie en 50%
is de afdracht van de bond.
Trainingscapaciteit
Het is belangrijk dat de kwaliteit van de accommodaties goed is. In de omgeving hebben
verschillende voetbal- en korfbalverenigingen kunstgras.
De voetbalverenigingen uit een kern geven aan dat als er op het sportpark kunstgras komt,
dat er dan ook trainingsvelden weg kunnen (3 velden inleveren voor 2 kunstgrasvelden). De
ruimte die dit oplevert kan worden gebruikt voor andere ontwikkeltrajecten.
Het aanschaf van kunstgras is duurder dan natuurgras, maar het onderhoud is goedkoper.
Indien de voetbalvereniging buiten niet terecht kan vanwege de slechte
weersomstandigheden, kunnen ze ook niet naar binnen. De sporthal heeft alleen op zondag
ruimte voor de voetbalvereniging. De voetbalvereniging heeft 3 maanden niet kunnen
trainen door de sneeuw, daarom willen zij naar kunstgras.
De bridge vereniging zou gebruik kunnen maken van de tafeltennisaccommodatie, maar er
is alleen ’s middags ruimte.
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Aandachtsgroepen
Er liggen kansen bij verschillende doelgroepen zoals de COPD en de groep verstandelijke
gehandicapten.
Gehandicapte personen trainen momenteel mee, maar spelen geen competitie. Ze mogen
niet in de gewone teams mee doen en er zijn er te weinig om mee te doen in de G competitie.
Het zou goed zijn om op dit gebied samen te werken met de andere sportverenigingen in de
gemeente Renkum.
In Arnhem is er al samenwerking op het gebied van onderwijs, revalidatie en zorg.
Overig
- Verenigingen met meer verantwoordelijkheid geven ook meer betrokkenheid.
- De zwemvereniging ziet kansen in samenwerken, ook met de voetbalverenigingen.
- De hockeyvereniging is blij dat het sportbeleid uit 1999 tot het verleden behoort.
- De waarderingssubsidie moet anders. Een vereniging met 500 leden moet meer krijgen
dan een vereniging met 70 leden.
- De jeugd is de afgelopen 30 jaar gegroeid, terwijl er al werd gezegd dat de jeugd af nam.
Het is belangrijk om naar de demografische ontwikkelingen/ samenstelling te kijken.
- Oudere mensen spelen vaak liever geen competitie, maar trainen wel. Zorg dat ze
binding houden met de club en houdt ze door die training in beweging.
- Het astma fonds ziet graag dat het aanbod wordt uitgebreid.
- De contributie voor één voetbalvereniging en de hockeyvereniging is exact gelijk.
- Er is door de gemeenteraad 3,5 ton extra toegezegd voor het MFC 3b4 project.
- De verenigingen willen graag duidelijkheid hoeveel indirecte subsidie zij krijgen bij het
huren van een accommodatie en hoeveel de werkelijke kosten zijn.

Tabellen Renkum, Heelsum en Wolfheze
Navolgend zijn de opmerkingen schematisch weergegeven. Indien er tijdens de bijeenkomst
een groene of rode sticker bij de opmerking is geplakt, is dit aangeven door middel van een
kruisje.
Sterktes
Opmerking
Duidelijke subsidieregeling
Eigen accommodatie
Samenwerking Sportplatform MFC
Bloeiende vereniging op met name jeugdbeleid
Sport voor jong- en oud
Betrokken vrijwilligers
Betrokken en deskundige bestuurders
Buurt/sport/onderwijs: samenwerking, op het gebied van activiteiten, toernooien/
clinics/ doorstroom leden/ PR
Samenwerking met sport buurtwerk

Rood

Groen
XX
X
X
X

XX
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Kansen
Opmerking
Samenwerking! (fuseren)
Samenwerking tussen clubs leidend tot beter sportaanbod
Samenwerking met collega-verenigingen
Samenwerking op sportcomplex
Accommodatie in eigen beheer
Vergrijzing, geen groei dorpskern Wolfheze (ook bedreiging)
Inzet combinatiefunctionaris
Samenwerking Geldersche Roos, BSO Wolfheze, De buunderkamp, Randvoorwaarde:
goed veld (kunstgras)
Samenwerking (speciaal) onderwijs
Samenwerking met andere verenigingen/BSO, accommodatiegebruik, kosten
component.
Regionale samenwerking aangepast sporten
Vergrijzing grotere belangstelling seniorensport- GALM project
Steeds meer actieve ouderen
Subsidie, beloning/ geluisterd! Samenwerking, sportaanbieders,
gezondheidsorganisaties
Zwembad behouden
Sporthal behouden
Sportmogelijkheden voor nog niet vertegenwoordigde “doelgroepen” met een
beperking ondergebracht bij reguliere verenigingen
Kinderen/jongeren moeilijk aan sporten, zorg in de sport. Kans: trajectbegeleiding,
jeugdsportfonds en aangepast sporten.
Zoveel mogelijk voorzieningen voor invaliden
Nu veel jeugd, volop kansen om jeugd enthousiast te houden, Maar dan wel
investeren in faciliteiten.
Jeugd op oudere leeftijd behouden voor de sport

Rood

Groen
X
X
X
X

X
X
X

XX
X

X
X

Zwaktes
Opmerking
Trainingsveld! (kunstgras )
Gebrek aan fatsoenlijke trainingsfaciliteiten. Nu kijken velden groen, echter door
intensief gebruik is dit in september/oktober verworden tot een zandbak.
Vrijwilligers minder, verminderde binding, vluchtige lidmaatschappen
Verenigingsgevoel ….. vaak te kort. Te veel “ik” denken
Onvoldoende parkeerplaatsen voor het tennispark
Geen zichtbare sportmogelijkheden voor doelgroepen als COPD patiënten
Geen eenheid in de gemeente kernen
Afhankelijkheid vrijwilligers

Rood

Groen
XXX

XX
XXXXXX
X
XX
XXX
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Bedreigingen
Opmerking
ste
Gebrek aan kunstgras. Vanaf juni t/m 1 week augustus sportpark gesloten i.v.m.
herstel velden. Afgelopen jaren in de winter speelverbod i.v.m. invloed winterweer
op de velden
Te kort aan vrijwilligers
Vergrijzing, geen groei dorpskern (ook kans)
Vergrijzing
Vergrijzing, bevolking, te weinig aanwas
Demografische ontwikkeling afname jeugd, vissen in dezelfde vijver. Jeugd
adolescenten leeftijd
Commerciële exploitatie
Kosten accommodatie
Stijgende kosten velden
Door andere organisatie vormen minder betrokkenheid van leden
Sluiting sportpark door bezuinigingen, voor jeugd daardoor sport te ver weg
Ontbreken van voldoende vrijwilligers om diverse commissies te bemensen
Oude sportnota is van 1999. Dus om op niveau te komen moet er geïnvesteerd
worden. Financieel klimaat is hierbij bedreiging
Gebrek aan vrijwilligers, waardoor de lasten te hoog worden.
Kosten MFC huurprijzen

Rood

Groen
X

X
X
X
XX

XX
XXXXXX
XX
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Tweede bijeenkomst

Bijlage IV

Er zijn 38 mensen aanwezig die mee stemmen. Er valt 49% in de groep “sportvereniging”,
33% in de groep “gemeente” en 18% valt onder de groep “overig”. Hierin zijn onder andere
mensen vertegenwoordigd van uit SKAR, het dorpsplatform, Solidez en de BSO.
Voordat de stellingen worden behandeld om de koers te bepalen voor het nieuwe sportbeleid
worden de stemkastjes eerst getest. Er wordt gevraagd een cijfer te geven voor het huidige
sportbeleid van de gemeente Renkum. Van de stemmers geeft 42% het huidige sportbeleid
een onvoldoende, 29% geeft een 6, 18% geeft een 7, 5% geeft een 8, 3% geeft een 9 en 3%
geeft een 10.

A. Breedtesportambitie
Sportverenigingen denken nog te veel vanuit een traditioneel sportaanbod. Ze moeten meer
vraaggericht en verenigingsoverstijgend te werk gaan, aansluiten bij wensen en behoeften.
68%
= eens
26%
= oneens
5%
= geen mening

B. Sociaal-maatschappelijke ambitie
Ook bij een afnemend aantal kinderen wordt er niet gekort op de investeringen voor jeugd in
het sportbeleid.
55% = Eens
21% = Oneens
24% = Geen mening

C. Welzijnsambitie
Indien er geen maatschappelijke prestatie wordt geleverd die aansluit bij het gemeentelijk
beleid, hoef je ook niet aan te kloppen voor subsidie.
54% = Eens
31% = Oneens
14% = Geen mening

D. Economische ambitie
Basissportvoorzieningen vormen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en
de sportvereniging. De vereniging investeert mee in basissportvoorzieningen.
83% = Eens
11% = Oneens
6% = Geen mening
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E. Ruimtelijke ambitie
Een openbaar toegankelijke multifunctionele buitensportvoorziening (multicourt) in elke
dorpskern sluit beter aan bij de actuele vraag naar sportvoorzieningen dan een traditionele
buitensportvoorziening in elke dorpskern.
50% = Eens
36% = Oneens
14% = Geen mening

F. Evenementenambitie
Evenementen verdienen een plek in de sportnota die gelijkwaardig is aan die van de
reguliere sportcompetitie.
75% = Eens
19% = Oneens
6% = Geen mening
G. Media-aandacht ambitie
De sportieve kwaliteiten van Renkum dienen structureel onderdeel uit te maken van diens
citymarketing. Renkum staat bekend om haar sportieve mogelijkheden.
88% = Eens
6% = Oneens
6% = Geen mening

H. Topsportambitie
Met de aansluiting bij het Olympisch Netwerk en de waardering/huldiging voor
topsportprestaties geeft de gemeente op gepaste wijze invulling aan haar topsportambities.
65% = Eens
19% = Oneens
16% = Geen mening

Afsluiting
De gemeente Renkum ziet met name de kansen en wil graag een (andere) regisserende rol.
Het is niet meer zorgen voor, maar zorgen dat!
Er moet meer gebruik worden gemaakt van de kracht van de samenleving! Niet alleen door
de gemeente Renkum, maar ook door de verenigingen.
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