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AGENDA

1. Opening & toelichting oproep politiek en inspreekbeurt bij Beeldvormende Avond

2. Verslag vorige Contactraad 26 februari jl.

3. Terugblik op BVA Sportbeleid 15 maart jl. 

4. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1. Toelichting over AVG door Jeroen Puijenbroek

2. Aanbod workshop AVG van Sport Service Noord-Brabant

5. Overige onderwerpen:

1. Paracommercie (uitkomst raadscommissie 15 maart jl.)

2. Onderzoek Grensoverschrijdend Gedrag (door Gemeente)

3. Evenementenbeleid bijeenkomst 20 maart a.s. (relevant voor beperkt aantal verenigingen)

4. Ondersteuning verenigingen Rabobank

5. Omroep Meierij (interview Rolf 24 maart)
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WELKOM EN OPENING
(DOOR DE VOORZITTER)

▪ Onderhanden zaken

• Oprichting (notariële akte, KvK) – 20 maart formeel oprichting SRM

• Communicatie (website, email) – website eind maart

▪ Convenant – ondertekening eind maart, officieel

▪ Verslag Contactraad 26 februari jl.

▪ Volgende Contactraad … half mei – meer finale Sportnota
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▪ Sport draagt bij aan Participatie, Gezondheid en Leefbaarheid

▪ Verenigingen maken dit mogelijk, economische waarde hoog

▪ Sport en gemeente werken samen: Sportraad Meierijstad

▪ Betaalbaarheid en stabiliteit in kosten  vitale verenigingen

▪ Transparantie kostenopbouw, langjarige overeenkomsten

▪ Financiën zo nodig uit Economisch, Sociaal, Leefbaarheid 

SPORTWERELD MEIERIJSTAD
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WAAROM EEN SPORTNOTA

Gemeenteraad Beeldvormende Avond Sportbeleid - 15 maart 2018 7



ECONOMISCHE WAARDE VAN SPORT

Contactraad SRM – 19 maart 2018 8



AMBITIES SPORT EN BEWEGEN MEIERIJSTAD
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▪Ambitie1
“door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, en 
hierdoor ook prettiger en actiever in het leven”

▪ Actielijnen
1. Sport stimuleren
2. Veilig sportklimaat
3. Sport en bewegen
4. Stimuleren gezonde leefstijl
5. Aantrekkelijk sportaanbod

SPORTBELEID MEIERIJSTAD (INHOUDELIJK/1)
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STELLING 1: SPORTSTIMULERING

Vanuit de gemeente kunnen we verschillende initiatieven ontplooien om nog meer 

mensen aan het sporten te krijgen. We moeten hierbij een keuze maken hoe we het 

budget gaan verdelen. Er zijn namelijk verschillende, zeer diverse doelgroepen zoals 

jeugd, eenzame ouderen of mensen met een fysieke dan wel verstandelijke beperking.

De jeugd in Meierijstad heeft geen extra stimulans

nodig om meer te bewegen. Zij weten de weg naar de 

sportverenigingen echt wel te vinden!



STELLING 2: GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Grensoverschrijdend gedrag uit zich in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag en 

het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of –

intimidatie.

Een veilig sportklimaat is noodzakelijk om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Zo 

kan iedereen genieten van sporten en bewegen en benutten we de kracht van sport 

optimaal.

Verenigingen die geen beleid omtrent een Veilig

Sportklimaat willen ontwikkelen en uitvoeren, hebben

minder recht op ondersteuning vanuit de gemeente.



STELLING 3: TOPSPORTEVENEMENTEN

Met topsportevenementen bedoelen we bijvoorbeeld een nationaal-, Europees-, of 

wereldkampioenschap, of een ander groot toernooi dat veel bekijks trekt.

Als gemeente zou je, in samenwerking met het bedrijfsleven, hier in kunnen investeren..

De gemeente moet een groot (inter)nationaal

sportevenement naar Meierijstad halen om de 

gemeente meer op de kaart te zetten.



STELLING 4: SPORT EN HET SOCIAAL DOMEIN

Het sociaal domein is een verzamelnaam voor verschillende beleidsterreinen binnen het 

publieke domein met een sociaal-maatschappelijke grondslag. Als gemeente willen we 

binnen het sociaal domein het ‘sport-inclusief’ denken bespoedigen. Samenwerking is 

hierbij onontbeerlijk.

Sportverenigingen en maatschappelijke partners 

(gezondheid, scholen, etc.) weten elkaar al 

voldoende te vinden!



▪Ambitie 2
“Vitale verenigingen pakken een maatschappelijke rol”

• Vitale vereniging = eigen organisatie op orde, krachtig bestuur, neemt eigen verantwoordelijkheid, 

realistisch en toekomstgericht, ontplooit activiteiten voor haar leden en omgeving en staat open 

voor een sportieve en maatschappelijke rol

▪ Actielijnen
1. Verenigingsondersteuner
2. “open club” gedachte
3. Samenwerking Gemeente en Sportwereld verbeteren
4. Steun voor ‘vitaal’ acterende verenigingen
5. Ondersteuning, erkenning en waardering voor sporters

en vrijwilligers

SPORTBELEID MEIERIJSTAD (INHOUDELIJK/2)

Contactraad SRM – 19 maart 2018 15



STELLING 1: SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ROL

Sportverenigingen kunnen een belangrijke schakel zijn tussen de gemeente en de 

samenleving. Zij zijn als geen ander in staat om maatschappelijke meerwaarde te creeren. 

Door het aanbieden van een sport-en beweegaanbod, maar wellicht ook door iets extra’s 

te doen voor de wijk of een bijzondere doelgroep! 

Sportverenigingen in Meierijstad zijn over het 

algemeen voldoende maatschappelijk actief!



STELLING 2: VITALE VERENIGINGEN

Om maatschappelijke meerwaarde te ontwikkelen moet een vereniging vitaal zijn. Dit 

betekent onder andere dat de financien van deze vereniging in orde moeten zijn, en een 

vereniging voldoende vrijwilligers moet hebben. Dit valt niet altijd mee!

Noodlijdende sportverenigingen in kleine kernen

moeten ten koste van alles behouden blijven.



STELLING 3: VRIJWILLIGERS

Het werven en behouden van vrijwilligers is een punt van aandacht voor iedere 

sportvereniging. Hoe is het gesteld met de betrokkenheid van inwoners van Meierijstad 

bij de sport? En hoe kunnen we deze betrokkenheid vergroten?

De betrokkenheid en inzet van inwoners van 

Meierijstad bij hun sport en sportvereniging kan

worden vergroot.



STELLING 4: VERENIGINGSONDERSTEUNING

De gemeente Meierijstad wil de verenigingen gaan helpen om vitaal te blijven, door 

bijvoorbeeld een verenigingsondersteuner aan te stellen. Maar hoe ver mogen en moeten 

we hier in gaan?

De gemeente mag zich niet bemoeien met het 

beleid van een vereniging.



▪Ambitie 3
“Voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen”

▪ Actielijnen
1. Voldoende capaciteit en kwaliteit

– aandacht voor kleine kernen,

– maximeren aan doelmatigheid en effectiviteit

2. Capaciteit binnensport
3. Capaciteit ‘Natte sport’
4. Zwembad Veghel: gesprekken met exploitant over tijdelijke 

verlenging

SPORTBELEID MEIERIJSTAD (INHOUDELIJK/3)

Contactraad SRM – 19 maart 2018 20



STELLING 1: HARMONISERING

Voor 1 januari 2019 moeten de tarieven en subsidies van de kernen Sint-Oedenrode, 

Veghel en Schijndel geharmoniseerd zijn. Deze verschillen zijn nu nog erg groot.

Harmoniseren betekent dat bepaalde verenigingen

meer moeten gaan betalen dan voorheen.



STELLING 2

De gemeente Meierijstad moet in alle gevallen 

verantwoordelijk worden voor het groot onderhoud en 

de vervanging van sportaccommodaties.



STELLING 3

In Meierijstad is voldoende gespecialiseerde

binnensportcapaciteit.



STELLING 4

De Veghelse verenigingstarieven zijn nodig om 

binnensportverenigingen te laten overleven.



AVG PRESENTATIE – JEROEN PUIJENBROEK

AVG: INSPANNINGSWET

▪ Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de 

Nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan 

handhaven. Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, 

verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en 

klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van 

verenigingen om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent 

privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Het is een inspanningswet 

zoals je wellicht kent van de Arbowet (inclusief BHV-regelgeving).
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OVERIGE ONDERWERPEN

▪ Paracommercie (uitkomst raadscommissie 15 maart jl.)

▪ Onderzoek Grensoverschrijdend Gedrag (door Gemeente)

▪ Evenementenbeleid bijeenkomst 20 maart a.s. (relevant voor beperkt 

aantal verenigingen)

▪ Ondersteuning verenigingen Rabobank

▪ Omroep Meierij (interview Rolf 24 maart)
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Sportnota
▪ … april – SRM en Gemeente bijstellen concept-nota
▪ 17 april – College B&W vaststellen raadsvoorstel nota Sportbeleid

▪ … mei – Contactraad SRM bespreken nota

▪ 24 mei – Commissie M&M raadsvoorstel nota Sportbeleid
▪ 31 mei – Gemeenteraad vaststellen nota Sportbeleid

Tarieven
▪ Start voor de zomer >> einde najaar >> per 1 januari 2019 formeel

TIJDPAD – VERVOLG STAPPEN
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Rondvraag

Tot ziens bij
Contactraad SRM op … mei

CONTACTRAAD 19 MAART 2018
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www.sportraadmeier i j s tad .nl |  emai l info@sportraadmeier i j s tad .nl

http://www.sportraadmeierijstad.nl/

