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Inleiding 

 

 

Ontstaan van de Sportraad 

 

In september 2006 wordt op een bijeenkomst van Platform Lochem de suggestie gedaan, om naast 

de cultuur ook de Sport in Lochem meer aandacht te geven en op de politieke agenda te krijgen. Op 

aangeven van Gerard Jonkers worden een aantal Sportverenigingen benaderd, waaronder Sportclub 

Lochem, De Lochemse Hockeyclub, de Lochemse Tennisvereniging, Avanti 

Handbal/Volleybalvereniging en Brinio Gymnastiekvereniging. 

Hierop nemen acht sportverenigingen het initiatief om tot een Sportraad te komen. Het initiatief 

wordt door Gerard Jonkers voorgelegd aan de daartoe bevoegde wethouder voor Sport en Educatie 

mw. Gudrun Kreeft. Deze is verrast en enthousiast door het genomen besluit. 

Vanaf mei 2007 treedt Julius Kayser bestuurslid van de Lochemse Hockeyclub toe, om samen met 

Gerard Jonkers de Sportraad verder op te zetten. Op 28 januari 2008 wordt door de twaalf 

sportverenigingen het eerste Sportcafë gehouden en daar wordt tevens officieel de Sportraad  

opgericht. 

 

Op 8 maart 2008 volgt een tweede Sportcafé. Dit Sportcafë staat in het teken van de verdere 

ontwikkeling van de Sportraad en het toetreden van diverse Sportverenigingen uit andere plaatsen 

van de Gemeente Lochem. Waaronder verenigingen uit Lochem, Barchem , Laren, Gorssel, Harfsen, 

Almen, Epse, Eefde en Klein Dochteren. Vervolgens wordt op 22 april 2008 in Laren de Stuurgroep 

van de Sportraad gepresenteerd. 

 

Op 3 december 2008 wordt de eerste bijeenkomst gehouden tussen afgevaardigden van de 

Sportraad en afgevaardigden van de Gemeente Lochem over de komende Sportnota, Sport en 

Speelbeleid gemeente Lochem 2009-2013. 

 

Hierop volgend werden er ook in 2009, 2010 en 2011 een aantal Sportcafés georganiseerd, 

waaronder in 2010 een Politiek Café en in 2011 met het thema ‘Sportiviteit & Respect’. Op deze 

laatste avond heeft Eric Braamhaar gesproken over ‘hoe gaan we met elkaar om’ en ‘waar liggen 

grenzen van sportiviteit’. Vervolgens heeft Bert Kruijswijk namens NOC*NSF iets verteld over de 

verplichting die eraan komt een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen in je vereniging. 

Een avond die als vruchtbaar ervaren kan worden, zeker vanwege de opkomst van ruim 40 personen 

en de spontane aanwezigheid van de wethouder Wilma Heessen.   

 

In 2011 heeft de Sportraad een officiële stap voorwaarts gemaakt door haar eerste ledenvergadering 

(ALV) te organiseren in maart 2011. De statuten zijn op deze avond aangepast en Dick Boschman 

heeft verteld over zijn ervaringen als Topsporter en over zijn deelname aan de Olympische Spelen.  

De Sportraad heeft zichzelf in 2011 nadrukkelijker geprofileerd naar haar leden toe, om te laten zien 

wat haar meerwaarde is en in de toekomst kan blijven als belangenbehartiger voor de Sport in de 

gemeente Lochem. Doorgroeien naar meer leden is en blijft een ambitie die in 2011 gestalte heeft 

gekregen en in 2012 verder vorm gegeven zal worden.  
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Blik op de toekomst 2010 – 2014 

 

Sport maakt een belangrijke ontwikkeling door in Nederland.  Naast de georganiseerde 

(verenigings)sport, ontstaan steeds meer individuele groepen, die op informele(re) wijze sport 

beoefenen en niet verenigingsgebonden (willen) zijn. 

 

Sportverenigingen realiseren zich dat een breder aanbod van sportieve mogelijkheden noodzakelijk is 

om leden aan zich te binden om de vereniging nog in stand te kunnen houden. Motieven om te gaan 

sporten zijn er vele, maar algemeen geldt dat bewegen noodzakelijk is! Vanuit de overheid wordt het 

sporten gestimuleerd! Echter wil dit niet zeggen dat op lokaal niveau deze visie gedeeld wordt. Per 

gemeente verschilt het Sportbeleid enorm.  

 

De Sportraad Lochem wil voor de sport binnen de gemeente Lochem, een intensieve rol vervullen, als 

belangenbehartiger, voortrekker, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en kritisch volger van 

(plaatselijke) ontwikkelingen. Het betekent dat in brede zin zowel de georganiseerde als de 

ongeorganiseerde sport aandacht krijgen. Primair richt de Sportraad zich op haar leden uit de 

gemeente Lochem. Secundair op alles daarom heen, zodat Sport in haar volle breedte wel de 

aandacht behoudt, ook mensen die bewegen. Hiermee hoopt de Sportraad Lochem de komende 

jaren de Sport in de gemeente Lochem op de kaart te zetten. De Sport in haar algemeenheid en 

breedste zin van het woord naar een hoger level te trekken. De Sportraad beseft terdege dat 

hiervoor samenwerking gezocht zal moeten worden met andere partijen die ook in het brede 

spectrum van vrijwilligerswerk actief zijn, alsmede de gemeente Lochem zelf. 

 

De Sportraad heeft naar aanleiding van de visie die de gemeente ontwikkelde op weg naar 2030 ook 

haar standpunt kenbaar gemaakt aan de gemeente en de politieke partijen. Zie hiervoor bijlage 1.  

 

Daarnaast zal de Sportraad de actuele ontwikkelingen blijven volgen en deze vertalen naar de lokale 

situatie in de gemeente Lochem. Waar mogelijk en nodig zal zij deelnemen aan trajecten. Denk 

bijvoorbeeld aan de thema’s die in 2011 ingezet zijn en waar de Sportraad aandacht aan heeft 

besteed in haar bijeenkomsten: Vertrouwens Contact Persoon (VCP), de Maatschappelijke Stages 

(MaS), de implementatie van de Combinatiefunctionarissen, de ontwikkelingen binnen de Brede 

Scholen en het project Sport Lokaal Samen.  

 

 Gezamenlijk willen we gaan staan voor dit plan en ons sterk maken om dit plan te realiseren! 
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HOOFDSTUK 1: De Sportraad toegelicht 

 

1.1. Wie zijn wij? 

 

De Sportraad Lochem is een onafhankelijk adviesorgaan van in de gemeente Lochem 

gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad richten zich vooral op de 

belangenbehartiging van haar leden in de ruime zin van het woord. Daarnaast richt men zich 

op de bevordering en stimulering van de sport(deelname) in de Gemeente Lochem in al haar 

verschijningsvormen. 

 

 

1.2. Visie 

 

De Sportraad is er als adviesorgaan voor alle sportverenigingen in de Gemeente Lochem. 

De Sportraad stimuleert en ondersteunt de sportgedachte in de Gemeente Lochem en werkt 

 met de Gemeente Lochem samen door middel van wederzijds overleg. 

De Sportraad geeft de sportgedachte gestalte door het ontwikkelen van een meerjarenplan 

ten aanzien van kadervorming en deskundigheid van vrijwilligers waarin thema-avonden als 

cursussen zijn opgenomen. 

 

 

1.3. Missie 

 

Alle Lochemers jong en oud optimaal de mogelijkheden bieden tot bewegen en sporten. En 

daarmee de Sport te ondersteunen in het versterken en verbreden van het sportaanbod. 

De sport kan zo in haar totaal versterkt worden. Zo kan men er naar streven alle inwoners 

van Lochem onder de meest ideale omstandigheden te laten sporten en kunnen de 

verenigingen de Sport naar een kwalitatief hoger niveau ontwikkelen.  

 

 

1.4. Doelstelling 

 

Het doel van de sportraad is: 

“De sportbeoefening in al haar verschijningsvormen in de gemeente Lochem te bevorderen en 

stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin.” 

 

De Sportraad Lochem komt op voor de belangen van de sport in de gehele gemeente Lochem 

in het algemeen en voor haar leden in het bijzonder. Evenals de instandhouding en 

verbetering van de mogelijkheden (accommodaties) tot sporten. Er is geen sprake van 

winstoogmerk. Zowel de belangen van de georganiseerde als de ongeorganiseerde sport 

worden behartigd. Als eerste richt de Sportraad zich op de belangen haar leden, maar 

daarnaast ook op de sport in haar volle breedte in de gehele gemeente. 
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1.5. Doelgroepen 

 

De Sportraad Gemeente Lochem heeft twee verschillende doelgroepen. 

 

Primair is de doelgroep van de Sportraad haar leden. Daarnaast zou je de sportverenigingen 

ook kunnen onderdelen in twee groepen:  

* De georganiseerde sport (verenigingen). 

* De ongeorganiseerde sport (non-profit en/of commercieel). 

Dit houdt in dat alle inwoners van de Gemeente Lochem doelgroep van de Sportraad kunnen 

zijn. Ook individuele ‘losse’ sporters kunnen met hun vragen bij de Sportraad terecht.  

 

Secundair heeft de Sportraad contacten met externe relaties die zij onderhoudt. Namelijk:  

* Gemeente Lochem, afdeling Sport en afdeling Vrijwilligersbeleid.  

* Vrijwilligerssteunpunt Lochem/Gorssel 

* Betula (maatschappelijke stages) 

* Gelderse Sport Federatie 

* Sportfederatie Berkelland 

* Landelijke sportbonden 

* NOC*NSF 

* Olympisch Netwerk Gelderland 

 

 

1.6. Kerntaken 

 

De Sportraad Lochem is ervoor de gehele gemeente Lochem, dus Lochem met zijn 

kerkdorpen.  De Sportraad Lochem heeft diverse taakgebieden/kerntaken: 

 

* Het bevorderen van de samenwerking tussen sportverenigingen onderling, tussen 

sportverenigingen en overheidsinstanties, tussen sportverenigingen en overige 

sportinstanties en tussen sportverenigingen en de Sportraad Lochem. Zowel op lokaal niveau 

als op provinciaal, regionaal als landelijk niveau. 

* Het optreden als gesprekspartner van het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren 

betreffende alle algemene aspecten op het gebied van het gemeentelijke sportbeleid  

* Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen; deze adviezen zijn openbaar  

* Het coördineren en/of gezamenlijk uitvoeren van activiteiten van leden, waar, na 

gezamenlijk overleg, toe is besloten. Zoals het beleggen van een ALV of het organiseren van 

themabijeenkomsten,  lezingen, cafés en dergelijke.  

* Het voordragen of benoemen van vertegenwoordigers in besturen of commissies van 

plaatselijke en regionale instellingen of organen, die voor het sportbeleid van belang zijn  

* Het zoeken naar mogelijkheden (subsidies en fondsen) of inzet van (financiële) middelen 

die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn (“vrije belangenruimte”).  

* Andere middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gratis 

leveren van diensten aan de Sportraad.  
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1.7. Werkwijze 

 

De  Sportraad tracht haar doel(en) onder meer te bereiken door: 

 

* alle mogelijke PR en communicatiemiddelen in te zetten en haar bekendheid te vergroten 

in de gemeente Lochem. Denk hierbij aan de krant, de e-mail en de website, maar ook aan 

social media als Twitter en Linkedin.  

* alle sportverenigingen binnen de gemeente Lochem lid te maken van de Sportraad 

(Leidend is hierbij de door NOC*NSF opgestelde lijst met sporten!). 

* het zijn van een netwerkspil in de maatschappij van de gemeente Lochem en zo contacten 

leggen tussen verenigingen onderling en de verenigingen en de gemeente of derden.  

* het vervullen van een vraagbaakfunctie en daarvoor een professionele 

Verenigingsondersteuner Sport aan te stellen. Deze kan verenigingen voorzien van 

informatie, advies, ondersteuning en deskundigheidsbevordering.  

* door periodiek (één keer per drie a vier maanden) met de gemeente Lochem te overleggen 

en om standpunten uit te wisselen. 

* twee keer per jaar een Sportcafé te organiseren en alle sportverenigingen in de gemeente 

Lochem hiervoor uit te nodigen.  

* een nieuwjaarsbijeenkomst organiseren waarbij de Sportverkiezingen zullen plaatsvinden.  

* kennis en ervaring uit te wisselen tussen de verschillende sportverenigingen onder andere 

middels een actieve website. Zie www.sportraadlochem.nl.  

* het, indien gewenst en noodzakelijk, inschakelen van externe deskundigen om voorlichting 

te geven. 

* het zo nodig bemiddelen in geschillen tussen de aangesloten sportverenigingen onderling 

of tussen aangesloten verenigingen en derden. Of tussen aangesloten sportverenigingen en 

de gemeente Lochem.  

* het zijn van een actieve belangengroep betreffende sportzaken.  
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Hoofdstuk 2: De structuur van de Sportraad 

 

 

2.1.  Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de Sportraad bestaat uit een aantal personen die elk een specifieke taak 

hebben in de Sportraad, namelijk: 

* Voorzitter 

* Vice-voorzitter 

* Secretaris 

* Penningmeester (vacant) 

* Notulist  

* PR en Communicatie functionaris 

* Fondswervingfunctionaris (vacant) 

* Binnen- en Buiten sportaccommodaties 

* Sportiviteit & Respect (vacant) 

* Sportverkiezingen & Topsport  

Waar mogelijk andere overige taken. 

 

Voor een uitgebreide taakomschrijving van elk bestuurslid verwijzen wij u naar bijlage 2.  

 

 

2.2.   Adviesraad 

 

 Twee keer per jaar is er structureel overleg tussen de Sportraad en de Adviesraad. Een keer 

in het voorjaar en een keer in het najaar. Incidenteel is er overleg op belangrijke 

onderwerpen waar bestuur niet uit komt of waarbij zij graag ruggensteun wil. De Adviesraad 

wordt altijd uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van de Sportraad, in het bijzonder de 

Sportcafés en de ALV. De Adviesraad bestaat nu uit 4 personen, te weten: 

* Henk Gerritsen (ook vertegenwoordigd in de werkgroep Gemeentecontact).  

* Henk Mannessen. 

* Jochem Thomassen. 

* Gerrit Nijkamp (neemt ook zitting in het algemeen bestuur).  

 

 

2.3.  ALV en Leden 

 

 Aan het hoofd van de Sportraad Lochem staat in principe de ALV, de vertegenwoordiging van 

de leden, de sportverenigingen uit de gemeente Lochem. 

 

De ALV benoemt de bestuursleden. Het bestuur heeft volledig mandaat, formuleert haar 

beleid en ziet er op toe dat dit beleid wordt uitgevoerd. In de jaarvergadering legt het 

bestuur financieel en inhoudelijk verantwoording af aan de ALV. Dit gebeurt door middel van 

een jaarrekening en een jaarverslag. Tevens wordt de begroting voor het volgende jaar 

gepresenteerd. De kascommissie controleert de financiën en adviseert de ALV of het bestuur 
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wel of geen decharge verleend kan worden. 

 

De Sportraad Lochem komt op voor de belangen van de sport in de gemeente Lochem in het 

algemeen en haar leden in het bijzonder. De Sportraad Lochem streeft naar een goede en 

intensieve samenwerking mét, maar ook tússen de verschillende sportverenigingen. 

 

Er zal een wisselwerking moeten ontstaan tussen de sportverenigingen en de Sportraad 

Lochem. De ervaring en de kennis binnen de verenigingen zal in deze van belang zijn voor het 

functioneren van de Sportraad Lochem. 

 

Lidmaatschap is nu nog ‘gratis’ voor de verenigingen in de Gemeente Lochem. Er wordt nog 

overwogen of het mogelijk is om in de toekomst een kleine bijdrage te vragen van de 

verenigingen. Het voorstel is om het 1
e
 jaar lidmaatschap gratis te laten zijn en het tweede 

jaar administratiekosten te berekenen van 15 euro per vereniging. Dit is ter voorstel 

voorgelegd op de ALV 2011 en is daarop gewijzigd in de statuten. 

 

De Sportraad heeft haar leden verdeeld over een aantal clusters, ingedeeld nav de dorpen 

die onder de gemeente Lochem vallen. Iedere cluster heeft een of meerdere bestuursleden 

als vaste contactpersonen.  De contactpersonen zijn de directe aanspreekpunten voor de 

betreffende verenigingen en zullen, om op de hoogte te zijn van wat er leeft binnen de 

verenigingen, contact onderhouden met de besturen van de verenigingen. 

 

 

2.4.  Werkgroepen 

De Sportraad Lochem zou graag zien dat verenigingen mee-participeren en –denken. Dit 

kunnen zij doen door ‘mensen’ af te vaardigen in werkgroepen. Momenteel is er een 

werkgroep voor het overleg met de gemeente. Deze bestaat uit 1 persoon uit de adviesraad 

(Henk Gerrits) en 2 bestuursleden. Daarnaast heeft de Sportraad op de ALV in 2011 een 

aantal werkgroepen gepresenteerd die zij voornemens is op te richten. Hierbij een 

overzichtje van de huidige en de op te richten werkgroepen> 

 

(Nieuwe) Werkgroepen: 

- Werkgroep Gemeentecontact. 

- Accommodatiecommissie (binnen/buiten) nav plannen cq wens van de gemeente om in 

elke gemeente een stichting te hebben voor het accommodatiebeheer. 

- Werkgroep voor de Sportverkiezingen. 

- Werkgroep Sportiviteit & Respect:   

   - Ouders in de Vereniging 

  - Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

  - Gedragsregels 

  - Alcoholpreventie 

- Wellicht een Werkgroep Sponsoring en Subsidie? Dit is nog onduidelijk.  

 

Het is de bedoeling dat elke werkgroep voorgezeten wordt door een bestuurslid (vanuit het 
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algemeen bestuur) en dat dit ook degene is die terugkoppeling doet van de vorderingen in de 

vergaderingen met het bestuur. Hierdoor borg je dat een werkgroep geen eigen koers gaat 

varen, maar dat er altijd overeenstemming blijft met de visie van het bestuur.  

 

2.5.  De Verenigingsondersteuner 

Nederland telt ongeveer 30.000 sportverenigingen en meer dan 1 miljoen vrijwilligers zijn 

actief in de sport. Door allerlei ontwikkelingen op onder andere het gebied van wetgeving en 

bezuinigingen en door een veranderende mentaliteit wordt het steeds moeilijker om als 

vereniging goed te kunnen blijven functioneren. 

 

De Verenigingsondersteuner specifiek voor de Sport kan de (sport)vereniging een handje 

helpen! Bij verenigingsondersteuning die men de sportvereniging kan bieden, ligt het accent 

op het verhelpen van management- en organisatorische problemen binnen een 

sportvereniging. Verenigingen hebben regelmatig behoefte om eens te praten over opzetten 

van beleid, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, organiseren en uitvoeren van 

nevenactiviteiten en de opvang en integratie van bijzondere doelgroepen. Een 

Verenigingsondersteuner zorgt dan voor hulp en ondersteuning. En waar dat nodig is zal er 

worden doorverwezen. 

 

Door sportbestuurders en vrijwilligers te ondersteunen bij hun taken kan men de 

zelfredzaamheid van de sportverenigingen verhogen. Doel van de inzet van de 

verenigingsondersteuner is het verbeteren van de interne organisatie en daarmee het 

vergroten van de interne deskundigheid van bestuur en vrijwilligers. Daarnaast ook het beter 

benutten van kansen in de omgeving van de vereniging en waar mogelijk samenwerking 

ontplooien. 

 

Voor een uitgebreide taakomschrijving van de Verenigingsondersteuner, zie bijlage 3.  
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HOOFDSTUK 3: Plan van Aanpak Sportraad Gemeente Lochem 

 

 

3.1.   Vastgestelde Actiepunten & Speerpunten 2011 

 

Ter voorbereiding op de ALV in 2011 zijn er een aantal speerpunten vastgesteld waaraan de 

Sportraad aandacht wil besteden de komende jaren. Deze zijn in willekeurig volgorde: 

* De zichtbaarheid van de Sportraad vergroten. Onder andere door positief naar buiten toe 

te treden in de media en door meer verenigingen te bezoeken. Ook door aanwezig te zijn bij 

jubilea van verenigingen en op de bijeenkomsten die de gemeente zelf organiseert. Het laten 

zien van je gezicht als Sportraad Lochem is belangrijk.  

* Verhogen van het ledenaantal van de Sportraad. Het streven, en de ambitie die destijds is 

uitgesproken, is om in 2014 maar liefst 75% van de verenigingen in de gemeente geworven 

te hebben als lid van de Sportraad Lochem.   

* Officieel een startpunt als Sportraad neerzetten op de ALV in 2011. Hierbij ook de statuten 

opnieuw vaststellen door instemming op de wijzigingen te verkrijgen van de leden.  

* Organiseren van themabijeenkomsten die aansluiten bij de behoeften en/of wensen van de 

verenigingen. En mogelijk ook aanbod gericht bijeenkomsten organiseren. Waar dit mogelijk 

is ook de samenwerking zoeken met het vrijwilligerssteunpunt. Thema’s die mogelijk 

behandeld kunnen worden zijn: MaS, Werven van bestuursleden, Sportiviteit & Respect 

(gedragsregels, VCP, Ouders in de Vereniging, etc.), Sportsponsoring of andere actuele 

thema’s die op dat moment spelen in de maatschappij.  

* Een Sportcafé organiseren in het najaar van 2011 met een aansprekend thema. 

* Aandacht voor het privatiseringstraject van ‘Oud-Gorssel’ naar ‘Niew-Lochem’.  

* Opzetten van werkgroepen, naast de bestaande werkgroep ‘gemeentecontact’. Zie de 

eerder genoemde werkgroepen in hoofdstuk 2.  

* Monitoren van het traject rondom de Combinatiefunctionarissen en participeren aan het 

haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente laat uitvoeren.  

* Subsidies aanvragen bij andere partijen. Bijvoorbeeld de Rabobank of de SNS bank. Maar 

ook landelijke fondsen voor de MaS en Sport Lokaal Samen. Zo realiseren we dat we niet 

alleen afhankelijk zijn van de gemeente, maar ook inkomsten hebben uit andere subsidies en 

sponsoren. Er is onder andere subsidie aangevraagd voor een lokaal MaS project (niet 

gekregen), voor ‘Verzilver je Club’ (niet gekregen van Rabobank Sponsoring) en voor eigen 

materialen voor de Sportraad (beamer en laptop, niet gekregen van Rabobank 

Coöperatiefonds).  

* Contacten met de sponsoren verstevigen en daarnaast nieuwe sponsoren werven. 

* Onderzoeken hoe de Sportverkiezingen weer in het leven geroepen kunnen worden. 

* Onderzoeken wat we met het Olymisch Netwerk kunnen en welke aandacht we aan de 

topsport, in verhouding tot de breedtesport, willen geven. Ook talentontwikkeling is daarbij 

een erg belangrijk thema. 

* De mogelijkheden van Social Media gaan gebruiken. Denk aan Twitter en Linkedin.  
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3.2.  Gerealiseerde punten in 2011 

 

 In 2011 is een goede stap gemaakt om de zichtbaarheid van de Sportraad te vergroten.  We 

hebben regelmatig, positief, in de krant gestaan en daarnaast zijn we begonnen met het 

uitbrengen van een nieuwsbrief. Daarin laten we zien waar we mee bezig zijn en wat 

belangrijke onderwerpen zijn voor de Sportverenigingen en voor de Sport in de gemeente. 

We willen in 2012 en in de toekomst dit blijven continueren.  

 

Als Sportraad hebben we op de ALV van 2011 een duidelijk officieel startpunt neergezet als 

Sportraad gemeente Lochem. Vanaf dat moment waren we een officiële organisatie, die niet 

meer in een oprichtingsfase acteerde, maar een gekozen bestuurd was door haar leden. Een 

belangrijke stap voorwaarts. De statuten zijn  herzien, goedgekeurd en aangepast door de 

notaris. En natuurlijk opnieuw ondertekend door de secretaris en de voorzitter. Ook de 

Kamer van Koophandel heeft de inschrijving van de nieuwe bestuursleden ontvangen.   

 

De Sportraad heeft in 2011 een themabijeenkomst georganiseerd over de Maatschappelijke 

Stages (MaS), samen met Betula uit Lochem. Zij zijn de makelaar voor de MaS in de 

gemeente. De avond is bezocht door 4 sportverenigingen. Daarnaast heeft de sportraad in 

november 2011 een Sportcafé  georganiseerd met het thema Sportiviteit & Respect. Daar 

hebben 2 sprekers gesproken over dit thema , namelijk Eric Braamhaar en Bert Kruiswijk van 

NOC*NSF over de Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Deze avond was goed bezocht.  In 

2012 wil de Sportraad het organiseren van themabijeenkomsten blijven continueren.  

Als laatste is het goed te vermelden dat het SCW Gorssel de voortrekker is geweest van het 

organiseren van een Workshop Carrousel die in de provincie aangeboden werd door 

Spectrum. De Sportraad is hier mede participant in geweest en heeft deze workshops 

nadrukkelijk onder de aandacht van haar leden gebracht. Ook zijn bij alle workshops 

bestuursleden aanwezig geweest. De 4 workshops waren: 

1. Fondswerving & Sponsoring. 

2. Communicatie & Publiciteit. 

3. Werven & behouden van Vrijwilligers. 

4. Jongerenmarketing.  

Deze workshops waren voor alle vrijwilligersorganisaties, echter was het goed om te zien dat 

er bij alle bijeenkomsten ook sportverenigingen aanwezig waren.  

 

In 2011 heeft de Gemeente een start gemaakt met te onderzoeken of de combinatie- 

functionarissen haalbaar zijn voor de gemeente Lochem. Dit haalbaarheidsonderzoek is 

uitgevoerd door bureau Negen, in opdracht van de gemeente. De Sportraad heeft 

deelgenomen aan dat haalbaarheidsonderzoek. Ook is zij aanwezig geweest bij de 

presentatie van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Dit traject loopt verder in 

2012 en de Sportraad zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook de intentieverklaring tekenen 

om te komen tot realisatie van de combinatiefunctionarissen in de gemeente.  

 

In 2011 heeft de Sportraad geprobeerd bij diverse partijen subsidies aan te vragen. Dit met 

een plan voor elke aanvraag. Zo heeft de Sportraad geprobeerd voor de Maatschappelijke 
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Stages subsidie aan te vragen, specifiek voor lokale projecten. Dit is helaas niet gehonoreerd, 

er waren veel aanvragen binnengekomen (244) bij dit fonds en slechts 27 konden er worden 

gehonoreerd. Daarnaast heeft de Sportraad bij de Rabobank twee aanvragen ingediend. De 

eerst bij het Coöperatiefonds. Deze aanvraag was voor een eigen laptop en beamer, mede 

ook te gebruiken voor de Verenigingsondersteuner. Helaas is deze aanvraag afgewezen. De 

tweede aanvraag is gedaan bij de afdeling Sponsoring en Donaties betreffende het traject 

‘Verzilver je Club’.  Deze aanvraag is door de Rabobank ‘over het hoofd gezien’  en daarom 

niet behandeld als een echte aanvraag. Daarnaast gaf de Rabobank in haar argumentatie aan 

dat zij het de taak van de overheid en bonden vindt om dergelijke projecten te 

ondersteunen. Wel heeft de Rabobank de Sportraad een kleine donatie gedaan, omdat zij de 

Sportraad ‘een warm hart toedraagt’. Deze donatie door de penningmeester geïnd.  

Als laatste is het goed te vermelden dat er, via de gemeente, de mogelijkheid is geweest om 

deel te nemen aan het traject van Sport Lokaal Samen. Er is een gezamenlijke subsidie 

aangevraagd bij dit traject door de Gemeente, OPOL en de Sportraad. Deze is toegekend in 

het eerste kwartaal van het jaar. Dit heeft gemaakt dat er door de gemeente een plan van 

aanpak is gemaakt, met input van de Sportraad. De Verenigingsondersteuner heeft in dit 

traject actief deelgenomen en taken uitgevoerd. Ook is er een onderzoek gedaan onder de 

basisschoolleerlingen en onder de verenigingen. De uikomsten van dit onderzoek zullen in 

2012 gepresenteerd worden.  

Mochten er zich in 2012 nieuwe mogelijkheden voordoen om een subsidie aan te vragen dan 

zal de Sportraad daar zeker gebruik van maken.  

 

Eind 2010 en begin 2011 is er kennis gemaakt met het Olympisch Netwerk. Ook is op de ALV 

hier aandacht aan besteed door spreker Dick Boschman. Er is in deze periode ook een 

onderzoek gedaan onder de sportverenigingen naar welke verenigingen zich richten op 

talentontwikkeling en eventuele topsport. Hoe is het met talentbegeleiding en met de 

faciliteren van accommodaties. De resultaten van het onderzoek zijn op te vragen bij het 

Olympisch Netwerk en bekend bij de Sportraad. In 2012 zullen we dit blijven volgen, echter 

heeft de breedtesport in de gemeente Lochem meer prioriteit. Wel willen we nadrukkelijk 

oog blijven houden voor de subtop en het herkennen van talent en de begeleiding daarvan.  

 

De mogelijkheden van Social Media zijn we gaan gebruiken. We zijn in eerste instantie 

begonnen met Twitter en nog niet met Linkedin. Ook is Twitter gekoppeld aan de nieuwe 

nieuwsberichten die op de site van de Sportraad komen te staan. Op dit moment heeft de 

Sportraad al meer dan 100 volgers op Twitter. In 2012 blijven we hiermee doorgaan en 

wellicht dat de stap naar een volgend product op het gebied van social media.   

 

 

3.3.  Speerpunten voor 2012 

  

 1. Thema van de ALV 2012. 

‘De Toekomst van de Vereniging’. In 2011 was het thema ‘Van  Binnen naar Buiten toe’. Deze 

thema’s sluiten dan ook mooi bij elkaar aan. Inmiddels is er een concept programma voor de 

ALV van 2012 opgesteld en zal deze verder uitgewerkt worden.  
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 2. Ledenwerving.  

Hierbij gaat het om het verhogen van het ledenaantal van de Sportraad. Het streven, en de 

ambitie die destijds is uitgesproken, is om in 2014 maar liefst 75% van de verenigingen in de 

gemeente geworven te hebben als lid van de Sportraad Lochem.  In 2012 willen we hier 

verder aan werken. Elk bestuurslid heeft een lijst met verenigingen per dorp ontvangen waar 

men mee aan de slag gaat. Om de paar maanden zal dit punt terug komen op de agenda.  

 

3. Organiseren van themabijeenkomsten. 

 die aansluiten bij de behoeften en/of wensen van de verenigingen. En mogelijk ook aanbod 

gericht bijeenkomsten organiseren. Waar dit mogelijk is ook de samenwerking zoeken met 

het vrijwilligerssteunpunt. Thema’s die mogelijk behandeld kunnen worden in 2012 zijn: 

Begeleiden van jongeren bij de MaS, Sportiviteit & Respect - Ouders in de Vereniging, 

Sportsponsoring & Subsidies of andere actuele thema’s die op dat moment spelen in de 

maatschappij. Er wordt gekeken of er in april of mei een Sportcafé georganiseerd kan worden 

rondom het thema Sponsoring & Subsidies.  

 

4. Sport Lokaal Samen.   

De uitkomsten van het traject Sport Lokaal Samen worden half januari besproken en daaruit 

voort komen er zaken die opgepakt kunnen worden. Een van de punten is het opzetten van 

een website waar het aanbod van sportverenigingen op komt te staan en waar kinderen zich 

kunnen opgeven voor een sportactiviteit. Dit moet gecoördineerd worden en daar is Marit 

voor gevraagd. Insteek is dat zij daar tijdelijk, in de beginfase, 2 uur per week voor krijgt.  

 

5. Sponsoren.  

De contacten met de huidige sponsoren willen we verstevigen en daarnaast willen we ook 

nieuwe sponsoren werven. Met de huidige sponsoren willen we een contract mee afsluiten, 

waarin ook staat wat we hen te bieden hebben. Bv. een logo op de site, een naam verbinden 

aan een sportprijs, of hun naam verbinden aan een Sportcafé (mede mogelijk gemaakt 

door…). Kortom, wij moeten ook meer inzichtelijk maken wat we voor de sponsors terugdoen 

en hun keuze bieden waarvoor ze willen sponsoren.  

 

6. Sportverkiezingen. 

Onderzoeken hoe de Sportverkiezingen weer in het leven geroepen kunnen worden. 

Hiervoor moet een werkgroep opgericht worden die richtlijnen opstelt. Er moeten prijzen 

komen en categorieën en daarnaast moet er een protocol komen hoe men mensen kan 

aanmelden, nomineren en hoe de uiteindelijke winnaar gekozen wordt. Komt er bijvoorbeeld 

een jury en wie zit daar dan in.  

 

7.  Privatisering. 

 Aandacht voor het privatiseringstraject van ‘Oud-Gorssel’ naar ‘Niew-Lochem’. Deze is nu 

een aantal malen uitgesteld. Nu naar eerste kwartaal 2012. Als Sportraad moeten we 

bespreken wat we hiermee doen.  
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8. Opzetten van werkgroepen.  

Naast de bestaande werkgroep ‘gemeentecontact’. Zie de eerder genoemde werkgroepen in 

hoofdstuk 2.  Het opzetten van een werkgroep voor de Sportverkiezingen en een werkgroep 

Accommodaties hebben als eerste prioriteit! 

 

9.  Combinatiefunctionarissen.  

Begin 2012 zal het College beslissen wat er met de uitkomsten van het 

haalbaarheidsonderzoek gaat gebeuren. De Sportraad zal in ieder geval de intentieverklaring 

mede ondertekenen en hoopt in de loop van 2012 mede vorm te kunnen geven aan de 

Combinatiefunctionarissen voor de Sport. 

10. Nationale Sportweek. 

De Verenigingsondersteuner zal dit onderwerp actief gaan oppakken en verenigingen actief 

benaderen om deel te nemen aan de Nationale Sportweek. Ook de Sportraad zal hier 

aandacht aan besteden en de verenigingen die meedoen met deze week bezoeken. Als 

laatste zal de Sportraad zelf ook een sport gaan beoefenen in de Sportweek. Zo zal zij zelf 

actief gaan deelnemen aan deze week! 

11. Nieuw Gemeentelijk Sportbeleid. 

In 2013 moet er een nieuw beleid liggen voor de Sport. De Gemeente heeft gevraagd aan de 

Sportraad om daarin mee te denken. Waar moeten volgens de Sportraad prioriteiten liggen. 

De Gemeente stelt uiteindelijk een nieuwe kadernotitie op, maar de Sportraad kan hen van 

input voorzien. Het is belangrijk de achterban hiervan bewust te maken.  

 

3.4.  Schema Plan van Aanpak  

 

WAT? WIE? WANNEER? WAAR? HOE? 

 1. ALV Gerrit  

Corrie 

21 maart 2012 Stegeman  

te Laren 

Zie programma. Thema ‘De 

Vereniging van de Toekomst!’ 

 2. Ledenwerving Alle 

bestuursleden 

Hele jaar door! Beginnen in 

eigen dorp.  

Aan de hand van de opgestelde 

lijsten per dorp! 

 3. Thema- 

bijeenkomsten 

Gerrit 

Marit 

Corrie  

Sportcafé: 

- April ? 

- November 

Stegeman 

te Laren 

Aan de hand van thema dat 

leeft op dit moment! 

 4. Sport Lokaal 

Samen 

Marit 

Corrie  

Geert 

Begin 2012. n.v.t. Marit opzetten en coördineren 

website en aanmeldingen.  

Corrie overleg met gemeente en 

OPOL over verloop traject SLS. 
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 5. Sponsoren Geert 

Jaap 

Eerste kwartaal 

2012 

n.v.t. Jaap heeft sponsorcontract 

vernieuwd. Mail naar bestuur 

voor reactie komt zsm! 

Geert gaat sponsoren langs 

hiermee (samen met Jaap?).  

En wederdienst wordt ook goed 

afgestemd, naast looptijd 

overeenkomst en bedrag van 

sponsoring! 

 6. Sportverkiezingen Mandy 

Arie (website) 

Corrie  

Januari 2013 Nieuwjaars 

Borrel 

Opstellen prijzen, protocol 

aanmelden, nomineren en 

keuze voor winnaars. 

Werkgroep oprichten hiervoor 

en Jury aanstellen.  

 7. Privatisering Marit Eerste kwartaal 

2012 

Gemeente 

Lochem 

Monitoren en verenigingen 

polsen standpunt.  

 8. Werkgroepen:  

- Gemeentecontact 

- Sportverkiezingen 

- Accommodaties 

 

Corrie 

Mandy / Arie 

Jaap 

Gedurende heel 

2012 loopt dit. 

Opzetten nieuw 

werkgroepen! 

n.v.t. 1
e
 werkgroep loopt en kan zo 

doorgraan. 

2
e
 en 3

e
 werkgroep moet 

opgericht worden en plan voor 

gemaakt worden ‘wat te doen’.  

 9. Combinatie- 

functionarissen 

Corrie 

Marit 

Eerste half jaar 

2012 opzet. 

Gemeente 

Lochem 

Intentieverklaring tekenen en 

daarna meepraten invulling.  

 10. Nationale 

Sportweek 

Marit 

Alle 

Bestuursleden 

April 2012 Bij de 

verenigingen 

die 

meedoen! 

Op bezoek gaan bij de 

deelnemende verenigingen en 

als Sportraad deelnemen aan 

een clinic bij een vereniging.  

 11. Nieuw Sport 

Beleid Gemeente 

ontwikkelen 

Corrie 

Geert 

Komend jaar. 

Begeleiding GSF 

Gemeente 

Lochem 

2
e
 deel Traject GSF benutten 

voor gezamenlijk nieuw Sport 

beleid ontwikkelen.   

 

 

3.5.  Samenwerking gemeente 

 

De Sportraad adviseert over elk terrein betreffende de sport, het sportbeleid en de 

sportorganisatie. De Sportraad zet zich actief in voor het bevorderen van sport in Lochem in 

al zijn veelzijdigheid. Zeker wanneer het gemeentebrede beleidsonderwerpen zoals 

sportaccommodaties, verenigingen, jeugd, aanbieders, sportstimulering, evenementen, 

topsport, economie of Olympische ambitie betreft. 
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Wanneer adviseren wij?  

 1.] Het college van B&W, gemeenteraadsleden van de gemeente Lochem en bestuurders en 

raadsleden van de Gemeente Lochem kunnen zich wenden tot de Sportraad Lochem voor 

advies. Men kan daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de Sportraad.  

2.] De Sportraad Lochem werkt onafhankelijk, hanteert een eigen agenda en hecht veel 

waarde aan haar signaleringsfunctie. Juist dit deel van advisering is naar onze mening van 

belang voor de sport. De Sportraad nodigt dan ook professionals, bestuurders, vrijwilligers, 

sporters en andere bij de sport betrokken personen nadrukkelijk uit om informatie te 

verstrekken die voor de sport in Lochem van belang kan zijn. De Sportrad gaat graag met 

deze partijen in gesprek. 

Om de samenwerking met de gemeente officieel vorm te geven is er in 2011 een  

intentieverklaring opgesteld. De Sportraad is voornemens deze intentieverklaring op de ALV 

van 2012 te ondertekenen samen met de gemeente.  
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BIJLAGE 1: 

 

Visie van de Sportraad Lochem 

Op de ontwikkeling van de Sport naar 2030: 

 

 

Sportverenigingen vervullen een sociale functie in de dorpen. Voorzieningen c.q. sportlocaties zijn 

nodig in de toekomst om die functie te kunnen blijven vervullen. Elk dorp zou over minimaal 1 goede 

binnensportaccommodatie (een sporthal) moeten kunnen beschikken en daarnaast een aantal 

buitensportaccommodaties (denk o.a. aan een kunstgrasveld). Hierbij dient men rekening te houden 

met de ontwikkelingen van de toekomst. Alle accommodaties moeten toegankelijk zijn voor 

iedereen! Dus ook voor speciale doelgroepen als ouderen en mensen met een beperking. Met 

iedereen worden alle bestaande inwoners van de gemeente Lochem bedoeld, maar ook de 

toekomstige bewoners. Iedereen vanaf de geboorte tot aan het einde van het leven.  

 

De Gemeente Lochem bestaat uit Lochem zelf en daarom heen een tiental (kerk)dorpen.  Hierbij een 

overzicht per dorp, als men kijkt naar het aantal inwoners en de verhoudingen tussen de dorpen. 

Naast Lochem zelf, is Eefde het grootste dorp in deze gemeente. Laren is gelijkwaardig qua 

inwonersaantal aan Eefde en daarna komt Gorssel. 

 

Plaatsnaam:    
Inwoners 

aantal: 

Almen 1.218 

Barchem 1.811 

Eefde 4.231 

Epse 1.942 

Exel 162 

Gorssel 3.864 

Harfsen 1.702 

Joppe 402 

Laren 4.062 

Lochem 14.121 

Zwiep 59 

 



 

Van deze bewonersaantallen zit de grootste groep mensen in de leeftijdscategorieën 40

60-69. Landelijk gezien is het ook bekend dat er een vergrijzing van de samenleving is, 

terug te zien in de leeftijdsverhoudingen in de bevolking van de gemeente Lochem. 

Aansluitend bij bovenstaande gegevens zullen sportverenigingen in de hele gemeente Lochem, maar 

zeker die in de omliggende (kerk)dorpen zich moeten beraden op 

vervullen in nabije toekomst en op de langere termijn.

Willen verenigingen, met bijbehorende eigen accommodaties, in de toekomst bestaansrecht blijven 

behouden, dan zullen zij (per dorp) moeten onderzoeken waar mogelijkhed

samenwerkingsverbanden. Wil men toekomstbestendig blijven, dan kan samenwerking tussen 

verenigingen niet uitblijven. Wellicht wordt het eerder en noodzaak. Als men daarbij het 

spreekwoord ‘regeren is vooruitzien’ in het achterhoofd

waar mogelijkheden liggen. Multifunctioneel gebruik van accommodaties kan dan onderzocht 

worden en wellicht in de nabije toekomst al worden gerealiseerd. Ook van nieuwe accommodaties in 

de gemeente Lochem, die mede 

worden waar zij een meer maatschappelijke en  sociale rol kunnen krijgen in de samenleving.

 

Hierbij dient met te denken aan de ontwikkeling van sportaanbod voor bv. de WMO doelgroepen; 

ouderen en mensen met een beperking. Met de vergrijzing in het achterhoofd, zullen 

sportverenigingen nu al moeten gaan nadenken hoe zij deze groepen aan zich willen binden en welk 

aanbod zij willen ontwikkelen. Juist 

hogere leeftijd is noodzakelijk voor de vereniging

aanbod heeft gerealiseerd zal men moeten bekijken of dit aanbod voldoet aan de vragen die er zijn 

onder deze doelgroepen. Het blijven a

doelgroepen is een voorwaarde. 

 

Naast de eerder genoemde doelgroepen blijft de jeugd tot 18 jaar ook een belangrijke doelgroep. 

Deze doelgroep moet de mogelijkheid hebben om zoveel mogelijk te kunnen sp

heeft juist de jeugd behoefte aan een eigen ‘veilige’ plaats waar zij bij elkaar kan komen en kan 

‘hangen’. Een sportvereniging, zeker in de dorpen, zou daar haar sociale functie kunnen vervullen 

door haar kantine open te stellen voor de j
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Van deze bewonersaantallen zit de grootste groep mensen in de leeftijdscategorieën 40

69. Landelijk gezien is het ook bekend dat er een vergrijzing van de samenleving is, 

terug te zien in de leeftijdsverhoudingen in de bevolking van de gemeente Lochem. 

 

Aansluitend bij bovenstaande gegevens zullen sportverenigingen in de hele gemeente Lochem, maar 

zeker die in de omliggende (kerk)dorpen zich moeten beraden op de functie die zij willen blijven 

vervullen in nabije toekomst en op de langere termijn. 

Willen verenigingen, met bijbehorende eigen accommodaties, in de toekomst bestaansrecht blijven 

behouden, dan zullen zij (per dorp) moeten onderzoeken waar mogelijkheden en kansen liggen voor 

samenwerkingsverbanden. Wil men toekomstbestendig blijven, dan kan samenwerking tussen 

verenigingen niet uitblijven. Wellicht wordt het eerder en noodzaak. Als men daarbij het 

spreekwoord ‘regeren is vooruitzien’ in het achterhoofd neemt, is het goed nu al te onderzoeken 

waar mogelijkheden liggen. Multifunctioneel gebruik van accommodaties kan dan onderzocht 

worden en wellicht in de nabije toekomst al worden gerealiseerd. Ook van nieuwe accommodaties in 

de gemeente Lochem, die mede met subsidie van de gemeente tot stand gekomen zijn, kan bekeken 

worden waar zij een meer maatschappelijke en  sociale rol kunnen krijgen in de samenleving.

Hierbij dient met te denken aan de ontwikkeling van sportaanbod voor bv. de WMO doelgroepen; 

en en mensen met een beperking. Met de vergrijzing in het achterhoofd, zullen 

sportverenigingen nu al moeten gaan nadenken hoe zij deze groepen aan zich willen binden en welk 

aanbod zij willen ontwikkelen. Juist het ontwikkelen van aanbod voor de inwoners 

hogere leeftijd is noodzakelijk voor de vereniging die in de toekomst wil blijven bestaan. Waar men al 

aanbod heeft gerealiseerd zal men moeten bekijken of dit aanbod voldoet aan de vragen die er zijn 

onder deze doelgroepen. Het blijven aanbieden van sportstimuleringsactiviteiten voor deze 

doelgroepen is een voorwaarde.  

Naast de eerder genoemde doelgroepen blijft de jeugd tot 18 jaar ook een belangrijke doelgroep. 

Deze doelgroep moet de mogelijkheid hebben om zoveel mogelijk te kunnen sporten. Daarnaast 

heeft juist de jeugd behoefte aan een eigen ‘veilige’ plaats waar zij bij elkaar kan komen en kan 

‘hangen’. Een sportvereniging, zeker in de dorpen, zou daar haar sociale functie kunnen vervullen 

door haar kantine open te stellen voor de jeugd.  

Van deze bewonersaantallen zit de grootste groep mensen in de leeftijdscategorieën 40-49, 50-59 en 

69. Landelijk gezien is het ook bekend dat er een vergrijzing van de samenleving is, deze is ook 

terug te zien in de leeftijdsverhoudingen in de bevolking van de gemeente Lochem.  

Aansluitend bij bovenstaande gegevens zullen sportverenigingen in de hele gemeente Lochem, maar 

de functie die zij willen blijven 

Willen verenigingen, met bijbehorende eigen accommodaties, in de toekomst bestaansrecht blijven 

en en kansen liggen voor 

samenwerkingsverbanden. Wil men toekomstbestendig blijven, dan kan samenwerking tussen 

verenigingen niet uitblijven. Wellicht wordt het eerder en noodzaak. Als men daarbij het 

neemt, is het goed nu al te onderzoeken 

waar mogelijkheden liggen. Multifunctioneel gebruik van accommodaties kan dan onderzocht 

worden en wellicht in de nabije toekomst al worden gerealiseerd. Ook van nieuwe accommodaties in 

met subsidie van de gemeente tot stand gekomen zijn, kan bekeken 

worden waar zij een meer maatschappelijke en  sociale rol kunnen krijgen in de samenleving. 

Hierbij dient met te denken aan de ontwikkeling van sportaanbod voor bv. de WMO doelgroepen; 

en en mensen met een beperking. Met de vergrijzing in het achterhoofd, zullen 

sportverenigingen nu al moeten gaan nadenken hoe zij deze groepen aan zich willen binden en welk 

het ontwikkelen van aanbod voor de inwoners van middelbare en 

die in de toekomst wil blijven bestaan. Waar men al 

aanbod heeft gerealiseerd zal men moeten bekijken of dit aanbod voldoet aan de vragen die er zijn 

anbieden van sportstimuleringsactiviteiten voor deze 

Naast de eerder genoemde doelgroepen blijft de jeugd tot 18 jaar ook een belangrijke doelgroep. 

orten. Daarnaast 

heeft juist de jeugd behoefte aan een eigen ‘veilige’ plaats waar zij bij elkaar kan komen en kan 

‘hangen’. Een sportvereniging, zeker in de dorpen, zou daar haar sociale functie kunnen vervullen 
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De ouderparticipatie c.q. ouderbetrokkenheid bij de sportverenigingen is een tendens waar steeds 

meer verenigingen mee te maken krijgen. De verenigingen hebben bijna geen keuze meer dan 

ouders enerzijds te verplichten tot het doen van vrijwilligerswerk of anderzijds ze te verplichten tot 

een financiële bijdrage. Van die financiële bijdrage kan dan professionele ondersteuning worden 

betaald. Denk aan een verenigingsmanager, maar ook aan een schoonmaakbedrijf dat de 

accommodatie wekelijks bijhoudt. Verenigingen zullen in de toekomst steeds vaker voor dit dilemma 

gesteld worden. Programma’s als ‘ouders langs de kant’ en ‘ouders graag gezien’ (gegeven door de 

NSA) leveren een positieve bijdrage aan de eigen kracht van de vereniging en het opzetten van een 

goed ouderparticipatiebeleid.  

 

De samenwerking tussen de Sport en het Onderwijs is een ontwikkeling die momenteel sterk in 

opkomst is. Daarbij staat wel centraal het bestaansrecht van de sportvereniging. Versterking door het 

onderwijs is mogelijk door bijvoorbeeld de combinatiefunctionarissen aan te stellen. Ook kan er dan 

een natuurlijke doorstroom vanuit school naar de verenigingen worden georganiseerd;  vorming van 

ouders naar sportvrijwilligers kan daar aandacht krijgen. De combinatiefunctionaris kan een 

brugfunctie vervullen tussen de Sport en het Onderwijs. Hier kan een inhoudelijke discussie gevoerd 

worden of een dergelijke functionaris dan gekoppeld moet worden aan een ‘sterke’ vereniging of 

juist aan een ‘zwakkere’ vereniging en hoe kom je tot de criteria sterk of zwak? Een professional kan 

ondersteuning bieden daar waar het nodig is binnen een vereniging. Je ziet nu dat veel, zo niet alles, 

rust op de vrijwilligers. Vaak degenen die van goede wil zijn en er tijd en energie in willen steken. Het 

blijkt daarnaast wel dat het moeilijk is, zo niet steeds moeilijker in de toekomst, om (goede) 

vrijwilligers te vinden die zich willen ‘binden’ aan een bepaalde taak, voor een langere periode bij 

een vereniging. Voor verenigingen is het belangrijk dat men hier een goed vrijwilligersbeleid voor 

opzet en uitvoert. Zorg voor je eigen vrijwilligers! 

Wil een vereniging in de toekomst bestaansrecht behouden dan zal men innovatief moeten zijn of 

gaan worden. De wet en regelgeving maken dat sportverenigingen steeds professioneler moeten 

gaan worden. Een traditioneel sportaanbod zal op langere termijn waarschijnlijk niet meer haalbaar 

zijn. Wel zal men in de toekomst vrijwilligers nodig blijven houden wil men de vereniging 

levensvatbaar houden. Met elkaar zal men het moeten waarmaken en de vereniging op sterkte 

moeten houden. De focus zal moeten blijven op het ‘sociaal bezig zijn met elkaar’. En de 

sportvereniging zal heel expliciet haar sociale functie moeten gaan invullen in haar eigen dorp of in 

de gemeente. 

 

Een kanttekening hierbij is wel de groei die plaatsvindt binnen de ongeorganiseerde sport en de groei 

van de sportscholen. Ook daar kan gekeken worden welke maatschappelijke sociale functie deze 

hebben. 

 

Een tweede kanttekening is de doelgroep Allochtonen. Op dit moment heeft de Sportraad 

onvoldoende inzicht hoe groot deze doelgroep is binnen de gehele gemeente Lochem. Dat maakt dat 

men onvoldoende kan inschatten of hier een speerpunt of een aparte benoeming qua doelgroep 

voor moet komen.  
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Op provinciaal niveau zijn de ontwikkelingen voor ‘Gelderland Sportland’ in volle gang door diverse 

partijen. Ook in de regio Stedendriehoek is er een medewerker (een zogenoemde Talentbegeleider) 

aangesteld. De gemeente Lochem telt rond de 10 a 12 talenten. Deze zijn vastgesteld volgens de 

richtlijnen van NOC*NSF. Verenigingen die ambitie hebben om deze talenten te begeleiden en een 

goede accommodatie te bieden voor de ontwikkeling van deze talenten zullen zichzelf moeten 

versterken, als vereniging in de maatschappij. 

 

 

Er zijn 2 programmalijnen binnen het Gelderland Sportland plan. Deze zijn: 

1. Investeringsprogramma Sport: 

•  Sport & Infrastructuur 

•  Kennis & Innovatie 

•  Sportevenementen & Side events 

2. Stimuleringsprogramma’s Sport: 

•  Vitale werknemers 

•  Vitale bedrijven 

•  Actieve senioren 

•  Talenten 

•  Topsportstimulering 

 

Er zijn 5 kernsporten geselecteerd waar men in de breedtesport aandacht voor wil creëren (Inclusief 

de paralympische varianten.): 

1. Atletiek (met ook; hardlopen, joggen, nordic walking en wandelen). 

2. Hippische Sport (met ook; dressuursport, springen, endurance en recreatie rijden).  

3. Wielersport (ook met; toerfietsen, mountainbiken en BMX). 

4. Judo 

5. Volleybal 

 

Het lijkt de Sportraad verstandig deze ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk aan te sluiten bij 

deze ontwikkelingen. Ze kunnen voor de gemeente Lochem een positieve, meeliftende, werking 

hebben. Mogelijk kan men deelnemen in het Olympisch Netwerk dat opgezet is in Gelderland en ook 

in de regio Apeldoorn – Deventer – Zutphen – Lochem.  

 

 

 

 

 

NB. De bewonersaantallen genoemd op pagina 1, komen van Wikipedia.nl. 
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BIJLAGE 2:  

 

Het bestuur van Verenging Sportraad Lochem:  

 

 

De Sportraad Lochem bestaat uit een bestuur van in ieder geval 3 en ten hoogste 11 personen. De 

bestuursleden worden door de ALV benoemd, met uitzondering van de voorzitter. Deze wordt 

gekozen op de ALV. Alle bestuurders treden uiterlijk 3 jaar na hun benoeming af, overeenkomstige 

een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Een bestuurslid is herkiesbaar, met dien 

verstande dat de maximale zittingstermijn in de Sportraad 6 jaar bedraagt.  

 

Voor verdere regels en bepalingen omtrent het bestuur van de Sportraad wordt verwezen naar de 

Statuten van de Sportraad. Deze staan gepubliceerd op de website van de Sportraad. 

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Sportraad 

Lochem. Onder ´besturen´ kan worden verstaan al hetgeen noodzakelijk is om de Sportraad, gelet op 

haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, intern en extern goed te laten functioneren. 

Onder eigen verantwoordelijkheid handelt zij in het belang van de Sportraad.  

 

 

Verantwoordelijkheid: 

Het bestuur van een rechtspersoon blijft verantwoordelijk en derhalve ook in sommige gevallen 

aansprakelijk tot de decharge. Bij een decharge accepteert een rechtspersoon de verrichte 

handelingen van het bestuur en rest het bestuur en de bestuurders in beginsel geen verdere 

verantwoordelijkheid. 

 

 

Algemeen en dagelijks bestuur: 

De Sportraad Lochem maakt onderscheid tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De 

taken worden dan verdeeld over de twee besturen, waar de algemene taken zoals 

beleidsgerelateerde taken aan het algemene bestuur toegekend worden. De dagelijkse, meer 

uitvoerende taken worden toegekend aan het dagelijks bestuur.   

Het dagelijks bestuur is een uit het bestuur aangewezen groep personen die in de plaats van dat 

bestuur beslissingen nemen die geen of weinig uitstel verdragen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de 

voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met een extra bestuurslid, de 

vicevoorzitter. Het dagelijks bestuur is gemachtigd vanuit het bestuur. Dit is vastgelegd in de statuten 

die vastgelegd zijn bij de notaris.  

Het dagelijks bestuur is verantwoording schuldig aan het algemene bestuur en aan een algemene 

ledenvergadering (ALV). Om onregelmatigheden te voorkomen, moeten besluiten en betalingen door 

twee bestuursleden worden ondertekend, de penningmeester en de voorzitter. 

 

De vergaderingen worden geleid  door de voorzitter. Hij/zij volgt de voorgestelde agenda die na 

eventuele wijzigingen door het bestuur bij aanvang van de vergadering is goedgekeurd.  
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De volgende punten worden aan het begin van de agenda gezet: 

* Opening 

* Vaststellen agenda 

* Mededelingen 

* Goedkeuren notulen (verslag van de vorige vergadering) 

* Ingekomen stukken 

Aan het eind van de agenda worden punten gezet, zoals: 

* W.v.t.t.k. (Wat verder ter tafel komt) 

* Rondvraag 

* Planning volgende vergadering 

* Sluiting 

 

Teneinde zinvol en doelgericht te vergaderen, is het nodig bij agendapunten aan te geven 

* wie de eigenaar is, 

* wat er aan het eind bereikt moet zijn, 

* wat er van de deelnemers wordt verwacht, 

* hoeveel tijd beschikbaar is, 

* wat het huiswerk en de bijbehorende stukken zijn en 

* welke werkwijze of procedure gevolgd gaat worden. 

 

De hieronder gegeven taakomschrijving geeft een algemeen beeld van de functie van voorzitter, 

vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Dit is het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur 

bestaat verder uit personen die verschillende taken of projecten vertegenwoordigen, bv.  

PR - functionaris, Fondswervingfunctionaris, Sportiviteit & Respect, Topsport & Olympisch 

Netwerk,etc. 
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Taakverdeling bestuursleden: 

 

 

Voorzitter: Corrie de Zwaan 

 

De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de Sportraad. De voorzitter leidt ook andere 

bestuursvergaderingen, de ALV en andere sportbijeenkomsten. De voorzitter coördineert de 

organisatie van de bestuursvergaderingen en de ALV.  

De voorzitter vertegenwoordigd de Sportraad naar buiten toe en is dan ook verantwoordelijk voor:  

* Contacten met Externe Gremia. 

* Het schrijven van het beleidplan op korte en lange termijn.  

* Beleidsvoornemens in elkaar zetten voor het bestuur en haar vergaderingen. Alsmede voorstellen 

voor de ALV, de ledenvergadering, voorbereiden.  

* Het schrijven van het jaarverslag.  

* Het aanvragen van alle mogelijke subsidies en tegemoetkoming bij diverse gemeenten, overheden, 

bedrijven en andere mogelijkheden. Dit in samenwerking met de Fondswervingfunctionaris.  

* Het schrijven van brieven en uitnodigingen waar nodig, in samenspraak met de secretaris.  

* Gemeentelijke kwartaal afspraken en gemeentelijke projecten. 

* Sportverkiezingen – voorzitter van de jury. 

 

 

Vice-voorzitter: Geert Leusink 

 

De vicevoorzitter is de functie van ondervoorzitter. De vicevoorzitter wordt automatisch de 

plaatsvervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid en is meestal diens rechterhand.  

De vicevoorzitter is medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de leden. Op dat gebied 

ondersteunt de vicevoorzitter de voorzitter. De voorzitter houdt zich bezig met de externe werking 

van de Sportraad en de vicevoorzitter houdt zich bezig met de interne werking van de Sportraad. 

Hiermee ondersteund hij de secretaris.  

 

De vicevoorzitter is (mede) verantwoordelijk voor: 

* De gemeentelijke afspraken en projecten. 

* De Adviesraad. Dit houdt in dat de vicevoorzitter er voor zorgt dat de adviesraad in februari en 

oktober aanschuift bij de vergadering van de Sportraad. Dit ter uitwisseling van de zaken waar de 

Sportraad op dat moment mee bezig is.  

Opmerking!: De Notulist is bestuurslid van de Sportraad alsmede Lid van de Adviesraad. Dit maakt 

dat deze taak in overleg met elkaar tijdelijk wordt belegd bij de Notulist! 

* De vicevoorzitter zorgt er mede voor dat de voorzitter en de secretaris op dezelfde lijn blijven 

functioneren en geïnformeerd worden. Hij/zij bewaakt dus dit proces. 

* De vervanging van de Voorzitter bij diens afwezigheid tijdens de vergadering of externe 

bijeenkomsten.  
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Secretaris: John Hofstede 

 

De secretaris is de persoon die de totale verslaglegging doet van de Sportraad. Regelmatig doet een 

secretaris meer, bijvoorbeeld het voorbereiden van de vergaderingen en het in de gaten houden van 

de opvolging van de acties. De secretaris zit tijdens (formele) vergaderingen (bv. een ALV) rechts van 

de voorzitter. 

 

De secretaris is verantwoordelijk voor de Interne Zaken. Zo is de secretaris contactpersoon en 

verantwoordelijk voor: 

* Ingekomen e-mailberichten, post en andere inkomende berichten verspreiden. 

* Het informeren van het bestuur over binnengekomen berichten en zorg dragen voor de verdere 

verspreiding  in het bestuur.  

* De administratie met betrekking tot de KvK, de notaris, de Gemeente en ander belangrijke partijen. 

Hij of zij zorgt ervoor dat de Sportraad wettelijk in orde blijft door de wetgeving op te volgen.  

* Het archiveren van alle in- en uitgaande correspondentie. 

* Eigen statuten vastleggen in richtlijnen aangaande het volledige (financiële) functioneren van het 

bestuur.  

* Het versturen van de uitnodiging voor de ALV per post. De brieven printen/kopiëren, enveloppen 

voorzien van adresstickers en postzegels en deze op tijd per post versturen. 

* Onderhouden van de externe vermeldingen in media. Alsmede externe inschrijvingen, bv. in het 

telefoonboek, op internet  en in de (digitale) gemeentegids (in samenspraak met de PR en 

Communicatie functionaris).. 

* De vervanging van de Notulist bij diens afwezigheid tijdens de vergadering. 

 

 

Notulist: Gerrit Nijkamp 

 

De notulist notuleert tijdens de vergadering en zorgt dat de aanwezigen na afloop de notulen van de 

vergadering krijgen, zodat ze in een volgende vergadering verbeterd en goedgekeurd kunnen 

worden. 

 

De notulist is verantwoordelijk voor: 

* Het maken van de notulen van de maandelijkse bestuursvergadering.. 

* Het verspreiden van de notulen maximaal 2 weken na afloop van de vergadering aan alle 

bestuursleden, alsmede aan de adviesraad en de werkgroepen die de Sportraad heeft. 

* Het maken van een verslag van de ALV en andere speciale sportbijeenkomsten.  

* Het verslag van de ALV versturen aan de webmaster, ter publicatie op de website voor alle leden.  
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Penningmeester: Vacature (ad interim Geert Leusink) 

 

De penningmeester vervult de functie van de persoon die de financiën van de Sportraad beheert. De 

verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten: 

* Het beheren van de lopende bankrekening en de kas van de Sportraad. Kortom, het voeren van de 

gehele financiële administratie.  

* De begroting voorafgaand aan elk jaar opmaken.  

* Financiële verslagen, per kwartaal, verzorgen in de vergadering. Dit houdt in dat de financiën op de 

agenda staan in april (n.a.v. 1
e
 kwartaal), juli (n.a.v. 2

e
 kwartaal), oktober (n.a.v. 3

e
 kwartaal) en in 

januari (n.a.v. 4
e
 kwartaal)  

* Financieel jaarverslag maken in de vorm van een jaarrekening. Dit houdt in dat dit ter bespreking in 

januari op de agenda staat. Aansluitend kan deze door een kascommissie op de ALV in maart worden 

goedgekeurd.  

* Het jaarlijks bijeenroepen van de kascommissie en het ter goedkeuring voorleggen van zijn 

administratie. De penningmeester ziet toe op samenstelling en functioneren van de kascommissie. 

* Vaststellen, uitkeren en controleren van budgetten voor diverse werkgroepen / functionarissen. 

* Vaststellen, uitkeren en controleren van de ingediende declaraties van de bestuursleden. 

* Facturatie en incasso van de bijdrage van de sponsoren. Dit in samenwerking met de 

Fondswervingfunctionaris.  

* Facturatie en incasso van de bijdrage van de leden, de administratiekosten.  

* Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren. 

* Betalingen van goedgekeurde facturen, nadat deze gecheckt en goedgekeurd zijn in de vergadering 

van de Sportraad.  

 

 

PR & Communicatiefunctionaris: Arie Peters 

 

De public relations functionaris is verantwoordelijk voor alle communicatie die de Sportraad doet. Dit 

kan richting de leden zijn, richting de gemeente of richting de media. Ook het beheer van de website 

valt onder deze functionaris.  

 

De PR - functionaris is verantwoordelijk voor: 

* Het opstellen, voorleggen aan bestuur ter instemming en vervolgens onderhouden en uitvoeren 

van een beleid voor PR . 

* Het voeren van een ledenadministratie. Alle ledenmutaties in het ledenbestand bijhouden. 

* Het bewaken van de uitvoering van aangegane advertenties en sponsorverplichtingen, bij 

voorbeeld vermelding van sponsoren op de website.  

* Beheren en onderhouden van de website van de Sportraad. Nieuws vermelden op website. 

* Verzorgen verzending persberichten en mailing Sportraad.  

* Verzorgen van de verzending van de nieuwsbrief en daarna publicatie op de website. 

* Ontwikkelen en beheren promotiemateriaal, o.a. visitekaartjes Sportraad, ontwikkeling van een 

nieuw logo ten behoeve van briefpapier en andere externe communicatiemiddelen.  

* Bijhouden van een actueel mailbestand voor de media, de leden en de nieuwsbrief. 
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Fondswervingfunctionaris: Vacature  

 

De Fondswervingfunctionaris houdt zich bezig met alles rondom de sponsoren van de Sportraad. De 

fondswervingfunctionaris onderhoudt de contacten met de huidige sponsoren en is continu op zoek 

naar nieuwe sponsoren en mogelijkheden voor de Sportraad.  

 

De Fondswervingfunctionaris is verantwoordelijk voor: 

* Sponsorplan opstellen, voorleggen aan bestuur ter instemming en vervolgens onderhouden en 

uitvoeren van een beleid voor Sponsoring. 

* Het aanvragen van alle mogelijke subsidies en tegemoetkoming bij diverse gemeenten, overheden, 

bedrijven en anderen. Dit in samenwerking met het bestuur. 

* Sponsors werven en behouden. Het afsluiten van een overeenkomst met alle sponsoren  waarin 

duidelijk wordt vermeld wat de sponsor doet voor de Sportraad en welke wederdienst er verleend 

wordt door de Sportraad, b.v  vermelding op de website van de Sportraad.  

* Facturatie en incasso van de bijdrage van de sponsoren. Dit in samenwerking met de 

Penningmeester. 

* Zorg dragen voor vermelding van de huidige sponsoren op de website, in samenwerking met de  

PR- Functionaris. 

* Contacten onderhouden met sponsors en adverteerders. Deze minimaal 1 maal per jaar bedanken. 

 

 

Binnen- en Buitensport Accommodaties: Jaap Groen & ?  

 

Het bestuurslid Accommodaties is nauw betrokken bij de verschillende investering- en 

vervangingsprojecten waar de Sportraad inspraak in heeft bij de Gemeente. Dit houdt in dat de 

Sportraad via deze perso(o)n invloed uit kan oefenen op projecten zoals de vervanging van bv. 

accommodaties, het hele gebeuren rondom de kunstgrasvelden en alle andere accommodaties. Ook 

de ontwikkelingen van de privatisering (vanuit de Gemeente) zijn erg belangrijk om te volgen.  

De Sportraad onderscheid een bestuurslid voor de binnensport en voor de buitensport, naast een 

aantal algemene taken die men samen uitvoert.  

 

Er zal bekeken moeten worden of deze verdeling voor de toekomst blijft werken of dat er gewerkt kan 

worden met een werkgroep waarin gebiedsmanagers vertegenwoordigd zijn. Dit heeft ook te maken 

met een ontwikkeling die plaatsvindt in de gemeente. De gemeente wil in elk dorp een Stichting 

Accommodatiebeheer. Deze is er op dit moment in Eefde. In Almen en Epse is er een stichting in 

oprichting. Alle vastgoedaccommodaties zijn dan samen vertegenwoordigd in deze stichting en 

onafhankelijk van de gemeente.  De Sportraad zou al deze stichtingen per dorp kunnen vragen 1 

persoon te vertegenwoordigen in een werkgroep Accommodaties en de krachten op die manier 

proberen te bundelen. Dit is een overweging die het komende jaar (2011/2012) uitgewerkt moet 

worden! 

 

De Accommodatie functionarissen zijn verantwoordelijk voor: 

* Het volgen van de privatisering van Oud Gorssel vanuit de Gemeente. Kennis van het gemeentelijk 

beleid is belangrijk. Terugkoppeling hiervan in de vergaderingen van de Sportraad.  

* Inspraak en overleg hebben met de gemeente over het accommodatiebeleid. Kennis hebben van 
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de plannen die de gemeente heeft met de accommodaties. 

* Vertegenwoordiging vanuit de Sportraad bij overleg tussen de gemeente en een sportvereniging 

over hun accommodaties en eventuele veranderingen daarbij. 

 

De Binnensport(Jaap Groen) aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor: 

* Contacten en fungeren al aanspreekpunt van alle binnensporten. 

* Inzichtelijk hebben (een lijst met adressen en kenmerken) van alle binnensportaccommodaties. Het 

betreft hier binnensportaccommodaties als: gymnastieklokalen, sportzalen, sporthallen, etc. 

* Het op de hoogte blijven van gemeentelijk beleid en veranderingen daarin. Ook omtrent de 

beheersstructuren van de accommodaties en de onderhoudssituatie waarin de accommodatie 

verkeerd. 

* De sportverenigingen op de hoogte houden van dit beleid en de veranderingen daarin.  

 

De Buitensport (vacature a.i. Jaap Groen) aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor:  

* Contacten en fungeren als aanspreekpunt van alle buitensporten. 

* Inzichtelijk hebben (een lijst met adressen en kenmerken) van alle buitensportaccommodaties. Het 

betreft hier buitensportaccommodaties als: sportvelden, tennisbanen, kunstgrasvelden, etc.  

* Het op de hoogte blijven van gemeentelijk beleid en veranderingen daarin. Ook omtrent de 

beheersstructuren van de accommodaties en de onderhoudssituatie waarin de accommodatie 

verkeerd. 

* De sportverenigingen op de hoogte houden van dit beleid en de veranderingen daarin. 

 

 

Sportiviteit & Respect: Vacature  

 

Het bestuurslid voor deze functie houdt zich bezig met alles rondom het thema Sportiviteit & 

Respect. Dat is een breed thema waarbinnen diverse zaken kunnen vallen. De Sportraad heeft 

gekozen voor een aantal speerpunten:  

* Omgang met (on)Gewenst Gedrag 

* Vertrouwens-Contact-Persoon (VCP) 

* Ouders in de Vereniging 

* Alcoholbeleid in de Vereniging 

 

De Sportiviteit & Respect Functionaris is verantwoordelijk voor: 

* Uitwerking van de thema’s in een plan van aanpak. Wat zou de Sportraad de komende periode met 

deze thema’s kunnen doen en waarbij is de inzet van de Verenigingsondersteuner Sport nodig. 

* Bekendheid geven aan de bovengenoemde speerpunten rondom dit thema. 

* Contacten leggen met externe partijen die belangrijk zijn voor deze speerpunten en dit thema. 

Eventueel regelen van de sprekers of organisatie van een cursus (bv. VCP).  

* Organiseren (samen met de Verenigingsondersteuner Sport) van bijeenkomsten rondom deze 

thema’s. Deze onderwerpen kunnen ook tijdens het Sportcafé of de ALV aandacht krijgen.  

* Het thema op de agenda krijgen van de verenigingen en zorgen dat de media deze speerpunten 

oppakt in haar publiciteit. Kortom zorgen voor PR rondom dit thema (in afstemming met de PR & 

Communicatie functionaris).  
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Sportverkiezingen & Topsport: Mandy van der Weijden (?) 

 

Het bestuurslid voor deze functie is degene die zich bezig houdt met waardering van de sport in de 

breedste zin van het woord. De Sportverkiezingen zijn daarvan een voorbeeld, maar ook de 

verbinding van de breedtesport naar de topsport en omgekeerd is daarbij belangrijk. Beiden hebben 

elkaar nodig in de sportwereld.  

 

Het Sportverkiezingen & Topsport bestuurslid houdt zich bezig met: 

* Gestalte geven aan de jaarlijkse Sportverkiezingen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de 

Sportraad.  

* Innovatief blijven in de categorieën die er zijn voor  een Sportprijs (bv. Sportman, Sportvrouw, 

Sportploeg, Sporttalent en wellicht Senior Sporter van het Jaar of de Gestopte Sporter van het Jaar).  

* Het voorzitten van de werkgroep die zich bezig houdt met de sportprijzen en samen de 

verkiezingen organiseren. 

* De verbindende schakel zijn naar de jury van de Sportverkiezingen. 

* De criteria voor de Sportverkiezingen controleren en zorgen voor de naleving daarvan. 

* De verbinding tussen de breedtesport, de subtop en de topsport in de gaten houden. 

* Deelnemen als vertegenwoordiging van de Sportraad Lochem in het comité van aanbeveling (?) van 

het Olympisch Netwerk in de regio.  

* Het Olympisch Netwerk volgen en de verenigingen ondersteunen in hun begeleiding van het 

potentiële talent. Dit in afstemming met de Talentbegeleider van het Olympisch Netwerk. 

 

 

Wet & Regelgeving: Bestuurslid voor aanstellen? 

Op welk terrein?? 

 

Kwaliteit, Educatie en Gezondheid: Bestuurslid voor aanstellen? 

Ook voeding, sportblessures?? 
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BIJLAGE 3: 

 

Takenpakket Verenigingsondersteuner: 

 

• Primair zijn de taken van de Verenigingsondersteuner Sport gericht op:  

- het geven van informatie, 

- het geven van ondersteuning, 

- het geven van advies, en 

- het organiseren van deskundigheidsbevordering / themabijeenkomsten organiseren 

voor (de leden van de Sportraad en) alle (andere) sportverenigingen in de gehele 

gemeente Lochem! 

• 1x per maand overleg met de Sportraad voor de afstemming van de werkzaamheden 

(gekoppeld aan de vergaderingen van de Sportraad). 

• Samen met de Vereniging Sportraad Lochem 4x per jaar themabijeenkomsten 

organiseren voor alle sportbestuurders en verenigingskader (richtlijn daarvoor zijn de 

maanden: januari, april, september en november in het lopende jaar).  Denk hierbij aan 

thema’s als: 

- Sportsponsoring en beleid.  

- Weven van (nieuwe) bestuursleden. 

- Maatschappelijke Stages / Jongeren opleiden tot nieuw kader. 

- Omgaan met de Media. 

- Ouders in de Vereniging / Ouderparticipatie. 

- Masterplan Arbitrage. 

- Sportiviteit en Respect; 

- Opzetten beleid en cursus VertrouwensContactPersoon (VCP).  

- Ontwikkelen van een goed Vrijwilligersbeleid (aan de hand van de 5 B’s). 

- Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). 

- Verzekeringen (o.a. bestuurdersaansprakelijkheid en vrijwilligers). 

- Cursussen AED en Reanimatie. 

- Etc.  

• Aandacht creëren/genereren voor speciale doelgroepen binnen de sportverenigingen in 

de gemeente Lochem. Hieronder wordt verstaan: 

- Aandacht voor jongeren binnen de Sportvereniging en het opleiden van jongeren tot 

kader en het behoud van leden in deze leeftijdsgroep. Aandacht voor de implementatie 

van de Maatschappelijke Stages in de Sportverenigingen. Waar mogelijk is dit te 

combineren met WhozNext. Een jeugdvriendelijke Sportvereniging op poten zetten voor 

een bloeiend verenigingsleven.  

- Sporten voor mensen met een beperking. Dit op de kaart zetten c.q. onder de aandacht 

brengen van de sportverenigingen. Waar mogelijk ook nieuw aanbod ontwikkelen samen 

met de vereniging. 

- Seniorensport (55+). Idem als vorige punt. 
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• Afnemen van de IK-Sport (intergrale Kwaliteitsmeting Sport) bij Sportverenigingen.  

De Verenigingsondersteuner brengt met de methode van IK-Sport de vereniging uitvoerig 

in kaart. Deze start met een uitgebreide voorbereiding, waarbij de vereniging informatie 

aanlevert. Vervolgens inventariseert de verenigingsondersteuner met de IKSport-analyse 

de vereniging. Dit gebeurt meestal op één avond. Daarna wordt de IK-Sport audit in een 

rapport uitgewerkt. Dit rapport wordt op een tweede avond besproken met het bestuur 

van de vereniging om zo te komen tot de prioriteiten voor de aanpak van het (meerjaren) 

beleid van de vereniging.  

•  Andere mogelijke onderwerpen en thema’s die in de loop van de tijd naar voren komen 

en opgepakt moeten worden. 

 

Samenwerking Vrijwilligerssteunpunt: 

 

Het Vrijwilligerssteunpunt te Gorssel/Lochem heeft een taak in het ondersteunen van vrijwilligers en 

verenigingen die werken met vrijwilligers. Dit is in de volle breedte van het vrijwilligerswerk voor alle 

sectoren. Dus ook voor de Sport. De Sportraad is van mening dat ter versterking van dit 

vrijwilligerssteunpunt er een Verenigingsondersteuner Sport in dienst zou moeten zijn, die specifiek 

de werkzaamheden richt op deze sector. Immers draait de Sport bijna altijd volledig op vrijwilligers. 

De Sportsector kan daarom als een vliegwiel dienen in het geheel van een Vrijwilligerssteunpunt.  

 

Een ‘Verenigingsondersteuner Sport’ heeft dan ook de specifieke taak om de verenigingen in de 

Sportsector te ondersteunen op het gebied van vrijwilligerswerk en alle andere thema’s. Het gaat 

daarbij vooral om het verbeteren van de positie van de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk binnen de 

sportsector. Daarmee bevordert de Verenigingsondersteuner Sport het functioneren van de 

sportorganisaties die met vrijwilligers werken door middel van het geven van informatie, het geven 

van advies en ondersteuning, het organiseren van deskundigheidsbevordering, het coördineren van 

de maatschappelijke stages in de sport en als laatste aandacht te besteden aan doelgroepbeleid 

(seniorensport, allochtonen en sport, sporten met een beperking).  

 

 

 

 

 


