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buiten op straat .
We kunnen de stel l i ng 'de sport is springlevend' met tenminste even veel
recht verdedigen als d e som bere variant 'de sport is ziek'. De werkelijkheid
zal hoogstwaarschijnlijk het midden houden tussen die twee . O p lokaal
niveau moet het mogelijk zijn om een meer genuanceerd beeld te geven van
de positie van sport e n d e ontwi kkeli ng die ze heeft doorgemaakt . Dat is de
opdracht die verscholen ligt achter het opstellen van deze sportnot a .
Wij, h e t bestuur van Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld ( SLOV) van de
gemeente Amsterdam hebben ons tot dusverre weerhouden van het
produceren van alomvattende sportbeleidsstu k ken . Hier dus geen treurig
gestemde of juist opgewekte visie op de lokale sportsituatie. O nze beleids
matige betrok ken heid bij sport kan tot op heden worden gekarakteriseerd
als bescheiden e n praktisch, e n volgde i n grote lijnen het stedelijke sport
beleid zoals dat al voor het i nstellen van stadsdelen vorm had gekrege n .
Het stadsdeel S L O V herbergt twee sportparken waarvan het o nderhoud en
beheer toevalt aan de sector Stadsdeelwer ken . Een sporthal of zwembad is
er niet. Wel is er een watersportcentrum dat mensen uit de wijde omgeving
trekt. Ook hebben wij de beschi kking over een wieleraccommodatie die
zelfs nationale allure heeft . De gymlo kalen die ook door sportg roepen
kunnen worden gebru i kt, zijn i n beheer bij het onderwijs.
Sportstimulering is opgepakt door de sector Welzijn O nderwijs e n wordt
uitgevoerd door d e stichti ng I m p u l s . De laatste jaren is de roep o m een
beleidsnota, de eerste namens het stadsdeel, vanuit d e politiek echter
toegenomen . H ieraan liggen verschillende overweg ingen ten g ro ndslag :
•
Uit lokaal onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk deel van de jeugd
wel aan sport zou willen doen, maar drempels ondervindt om zich aan te
sluiten bij een sportveren i g i n g .
•
Een i nventariserend onderzoek ( 1 99 3 ) naar het reilen en zeilen van veld
sportverenigingen in het stadsdeel, wijst uit d at meerdere clubs met een
aantal problemen te kampen hebbe n . Genoemd worden een afgenomen
ledenaantal, een gebrek aan kader en financiële problem e n .
•
Het opti maliseringsbeleid voor het gebruik van sportvelden d ient nader
uitgewerkt te word e n . Sportpark Riekerhaven kan worden benut voor
leisure-achtige, op het bredere terrein van stedelijke recreatie gerichte,
activiteiten . De veldsportverenigingen kunnen worden geconcentreerd op
sportpark Sloten .
•
Enkele bijzondere accommodatievraagstu kken vragen om
richtinggevende antwoorden. H aal baarheid , organisatie en financiering
zijn de belangrij kste i nvalshoeken bij een eventuele realisering van een
s kibaan en overkapping van de houten wielerbaa n .
•
De relaties tussen sport en spelen i n de buurten van het stadsdeel
verdienen nadere uitwerk i n g . Hierbij zal afstemming plaatsvinden met
het stadsdeelbeleid ' Spelen in de buurt'.
•

Tenslotte kan het huidige sportbeleid worden gekarakteriseerd als ad hoc
beleid. Het stadsdeel m ist een beleidskader waarbinnen vraagstu k ke n
m e t betrekking tot sport kunnen worden geplaatst e n behandeld .

Het spoorboekje

Een nota is geen wondermiddel dat alle problemen die zich i n en om d e
sport voordoen oplost. Sportvraagstukken z i j n veelal geworteld i n d e
dagelij kse praktijk van verenigingen, welzijnsinstell i ngen en overheids
organisaties . Het gaat veelal om doe-vraagstu kken . Wat mogen we dan van
deze nota verwachten? Aan de daadwerkelijke uitvoering e n het ing rijpen i n
d e praktij k, ' het doen ' , g aat ' het denken' vooraf . Betro k kenen moeten
keuzes e n plannen m a ken . Een beleids kader is nodig om aan te geven welke
zaken wij als stadsdeel belangrijk vinden. Om maatregelen en plannen ten
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uitvoer te brengen zijn een passende organisatie en voldoende faci l iteiten en
middelen noodzakelij k . Bureau Van Dij k, Van Soomeren en Partners ( DSP)
hebben wij de opdracht verleend tot het opstellen van deze nota . Ten einde
' het denken' vorm te geven in deze nota heeft DSP de volgende werkwijze
gehanteerd:
•
het afnemen van i nterviews bij de portefeu i llehouder Sport, bij sport

•

•

•

zaken betro kken am btenaren van het stadsdeel, medewerkers van d e
stichting I m p u l s en bestu ursleden v a n alle migrantenorganisaties i n het
stadsdeel;
het i nventariseren van wensen van sportverenigi ngen via een ' ro nde
tafelgesprek' tussen stadsdeel en sportclubs;
een beleidsanalyse van landelijke en lokale nota's, rapporten en o nder
zoeken op het terrein van sport;
een drietal bijeenkomsten van de begeleidi ngscommissie voor deze nota,
bestaande uit medewerkers van het stadsdeel en DSP .

Dit spoorboekje geeft aan hoe dit proces is weergegeven i n deze sportnota.
We begi nnen in hoofdst u k 1 met het in kaart brengen van de sportwereld,
het onderwerp van deze nota. De meest dominante ontwikkelingen i n d e
sport passeren de revue. W a a r mogelijk en nodig gaan wij in op d e stand
van zaken in ons stadsdeel . Ook besteden we aandacht aan d e rol die wij
hierbij i nnemen als lokale overheid ten opzichte van andere partij e n .
I n hoofdstuk 2 , getiteld 'Waarheen, waarvoor', presenteren wij onze
beleidsdoelen en geven aan met wel ke uitgangspunten wij rekening dienen
te houden . Aan de orde komen speerpunten van beleid , waarmee wij aan
geven wel ke accenten wij legge n .
Hoofdstuk 3 is daarvan een uitwerking . Het geeft a a n wat wij d e komende
jaren ( 1 99B-2002) samen met andere organisaties willen doen o m d e sport
te blijven ondersteu nen . Het hoofdst u k heeft d e vorm gekregen van een
' actiepl a n ' op de terreinen van accommodaties, stimulering en organisati e .

Pagina 3

Tijd voor sportbeleid

DSP-stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld

1

1 .1

De sportwereld

Inleiding

Voordat wij i ngaan op het sportbeleid voor stadsdeel SLOV geven wij eerst
aan welke meer algemene ontwi k kelingen zich voordoen in de sportwerel d .
In 1 . 2 staan wij stil bij de sportdeelname, achterstanden van verschillende
bevo l kingsgroepen, de positie van sportverenigingen en vooral de
problemen bij het vrijwilligerswerk i n d e sport . Deze paragraaf sluit af met
een verkenning van het accommodatiebelei d . Daarna komt in 1 . 3 aan de
orde welke rol d e lokale overheid kan spelen i n het sportbeleid . Een stads
deel i n Amsterdam dient rekening te houden met stedelijke afspra ken en
ontwi k kelinge n . Hierbij lopen we alvast een beetje vooruit op hoofdstuk 2
dat expliciet ingaat op het beleid van S LOV.

1 .2

Ontwikkelingen in de sport

1

Veranderingen in organisatie en deelname

Sinds de jaren zeventig hebben zich twee belangrijke veranderingen in d e
sportwereld voltrokken . Allereerst hebben sportverenigi ngen het monopolie
op het gebied van sportorganisatie verloren. Vanaf die tijd hoef je je niet
noodzakelijk bij een sportclub aan te sluiten om aan sport te doen. Sporten
kan men si ndsdien ook bij buurthuizen, de gemeente, de sportschool, het
bedrijf of d e migrantenorganisati e . Het i s een voortdurend vraagstu k wat
we nog onder sport kunnen verstaan. Sport is zo populair geworden dat
hele vakanties en dagjes uit in het teken staa n van sportiviteit. Berg beklim
men, wandeltochten m a ken, mountai n bi ken, s kieën en een scala van avon
tuurlij ke activiteiten van parachutespringen tot abseilen maken deel u it van
de huidige sportwereld . Reisbureaus bieden vakanties aan i n com binatie
met sportfaci liteite n . De weg daartoe was al eerder geplaveid door de
'o ngeorg aniseerde sporter' die zich sinds d e 'trim u fit-acties' bewust was
geworden van de ongebonden, vrije invulling van sportactiviteiten . Waar
het hier o m gaat is d at sport is uitgegroeid tot een vrijetijdsdomein met
verschillende soorten aanbieders die met el kaar verwikkeld zijn i n een
concurrentiestrijd o m potentiële sporters. Sportverenigingen moeten van
daag de dag concurreren met professionele sportaanbieders. Sporters
kun nen een afweging m a ken tussen lidmaatschap van een sportclu b met
alle mogelij kheden en verplichtingen van dien, zich aansluiten bij een andere
organisatie (een uurtje per week bij de sportschool, een instuif bij het buurt
huis of d e gemeente) en helemaal geen organisatie.
Een tweede ontwi k kel ing is de stabilisering van het aantal sporters sinds
het eind van de jaren tachtig . Cijfers over ontwi kkelingen i n sportdeelname
wijken vaak van el kaar af vanwege verschillende methodieken, doelgroepen
en defi nities. O m die reden gebru i ken wij deze gegevens met enige terug
houdend heid . Belangrij ker is om ontwi k kelingen te traceren die zich al wat
langere tijd voordoen . In 1 9 7 8 beoefende 43% van d e bevolking sport op
recreatieve wijze . Bijna een vijfde deel van d e bevolking deed toen aan
wedstrijdsport. In 1 990 waren deze percentages gestegen naar 51 % en
24%. Volgens een ander onderzoek steeg het percentage leden van sport
verenigingen ten opzichte van alle sporters tussen 1 98 3 en 1 99 1 van 5 2 %
tot 5 7 %. Het lijkt erop dat mensen i n toenemende mate ook voor h u n
recreatieve sportbeoefening de weg naar verenigingen weten t e vinden,
want vanaf het begi n van de jaren negentig g roeit het aantal verenigi ngs-
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leden i n Nederland weer. Overigens verschilt d at per tak van sport en type
verenigi ng .
In de grote steden ligt het gemiddelde sportdeelname-percentage lager dan
elders i n het land. Dat hangt samen met de twee belang rij kste voorspellen
de criteria voor sportdeelname: de sociaal-econom ische achtergrond en de
gemiddelde leeftijd van d e bevol ki ng. Hoe hoger de sociaal-econom ische
status en hoe lager d e leeftijd, hoe groter de kans dat men aan sport doet.
I n de g rote steden is het aandeel mensen met een lage opleiding en/of een
laag i n komen g roter dan daarbuite n . Veel autochtone gezi n nen met kinderen
hebben de stad verlate n . Slechts voor een deel is hun p l aats ingenomen
door allochtone gezi n n e n . Al lochtone gezi n nen behoren gemiddeld veel
vaker tot de lage sociaal-economische groep . In 1 995 was 2 1 % van d e
Amsterdammers l i d van e e n sportclub tegenover 2 4 % (volgens NOC*NSF)
of 30% (volgens SCP) van de Nederl anders . Overigens zou dit stedelijke
percentage zijn gestegen . Tussen 1 989 en 1995 is het aantal l i d maatschap
pen volgens bureau 0 + S met 2 9 . 000 toegenomen. De sportbonden
spreken d it tegen: tussen 1 985 en 1 995 is het aantal Amsterdamse
verenigi ngsleden gelijk gebleven op 1 40 . 000. Over het aantal sportende
inwoners van stadsdeel SLOV zijn geen gegevens bekend . Ook is er geen
compleet overzicht van het aantal leden van sportverenigingen in SLOV.
De sport buiten verenigi ngsverband l ij kt zijn verzadi g i ngspunt te hebben
berei kt. Dit betekent niet dat de i nterne dynamiek van d e sportwereld is
verstomd. I ntegendeel : juist n u de omvang van de sportmarkt bekend wordt
verondersteld, is de strijd o m de sporters heviger d a n ooit. Ook sportclubs
maken vandaag de d ag gebrui k van marketi ngtechnie ke n om leden te
werven . Gebleke n is dat meer en meer sporters waar vragen voor hun geld
en zich kritisch o pstellen ten opzichte van lidmaatschappen e n d eelname.

2 Achterstanden, doelgroepen
Niet alleen op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied wordt
gesproken van achterstanden, ook op dat van de sport. De g roepen met
een achterstand zijn grotendeels dezelfde. Twi ntig jaar sportstimulerings
projecten ten spijt, kent de sport een ondervertegenwoordiging van
ouderen, allochtonen e n sociale minima. Qua sportdeelname zijn d e
verschillen tussen m a n ne n en vrouwen goeddeels verdwene n : i n 1 99 1 deed
66% van de m a n ne n tenmi nste één maal per jaar aan sport tegenover 6 3 %
van de vrouwen. De laatsten zijn tegenwoordig ook vaker dan voorheen lid
van een sportvereniging (in 1 99 1 : 38% van de man nen en 3 5 % van d e
vrouwen).
Migranten

Anno 1 99 7 is het voor een Amsterdams stadsdeel een open deur om aan te
geven dat het beleid zich rekenschap moet geven van een m u lticulturele
bevolkingssamenstelling . Inmiddels is die multiculturele samenlevi ng een
feit, e n hebben we te m a ken met een tweede en derde generatie allochto
nen die de landen van herkomst g rotendeels kennen door verhalen van hun
ouders e n grootouders of va kanties . Dit betekent niet d at d e i ntegratie van
de grootste g roepen allochtonen (Turken, M arokkanen, Suri namers en
Antillianen) zonder problemen zou verlopen . Vooral Tur ken en M arokkanen
behoren o nevenredig vaak tot de laagste sociaal-economische groep . Velen
van hen hebben geen vaste baan en zijn aangewezen o p een werkloos
heids- of bijstandsuitkeri n g . Gepensioneerde allochtonen hebben vaak een
onvolledig pensioen opgebouwd of moeten zien rond te komen van
uitsluitend een AOW-uitkeri ng . Niet zelden wordt een deel van de uitkering
of het salaris besteed aan verplichtingen i n het land van herkomst. Relatief
weinig allochtone jongeren stromen door naar het middelbaar of hoger

Pagina 5

Tijd voor sportbeleid

DSP-stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld

beroepsonderwijs en de universiteit. Nog steeds is de uitval van al lochtone
leerlingen op middel bare scholen te hoog . Het percentage allochtone
jongeren d at ooit i n contact is gekomen met politie of justitie ligt hoger dan
dat van autochtone jongeren i n een vergelijkbare situatie .
Nieuwe imm igranten komen hoofdzakelijk u i t andere landen en vanuit
andere overwegingen. Vanaf het begi n van de jaren negentig komen
vluchtelingen en asielzoekers uit landen waar de mensenrechten worden
geschonden of waar een ( burger)oorlog wordt uitgevochte n . De mogelij k
heden tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn sindsdien beperkt
en hebben ertoe geleid dat immigratie is afgenomen .
Voor allochtonen geldt dat de lage sportdeelname samenhangt met de over
het algemeen lage sociaal-economische status. Hoe l anger de verblijfsduur
in Nederland en hoe hoger h u n opleiding, des te vaker allochtonen aan
sport doen . Uit Amsterdams o nderzoek i n 1 99 3 is geconcludeerd d at
autochtone Amsterdammers met 43 % vaker aan sport doen d a n
Surinamers/Antil l i anen ( 3 6 % ) , Turken ( 1 9 % ) en Maro kkanen ( 1 3 % ) . Dat
beeld wordt bevestigd door lidmaatschappen van sportverenigingen o nder
deze groepen . 22% van de volwassen Amsterdammers was toen lid van
een sportclub ten opzichte van 1 0 % van d e Surinamers en Anti llianen, 5 %
van d e Tur ken en 8 % van d e Marokkanen. I n hun keuze voor een tak van
sport laten a llochtonen zich veelal leiden door de sportcultuu r i n d e landen
van herkomst. Dit verklaart waarom relatief veel allochtonen voetballen,
cricketen, zwemmen, en vechtsporten, fitness, gymnastiek en aerobics
beoefene n .
Vooral islam itische vrouwen en meisjes hebben e e n grote achterstand die
moeilijk i n te halen blijkt. In veel gevallen wordt het h u n uit culturele en
rel igieuze overwegi ngen verboden aan sport te doen . Autochtone vrouwen
en meisjes daarentegen hebben hun achterstand ten opzichte van m an nen
zo goed als i ngehaald .
Jongeren en ouderen

Tegenwoordig doen er veel meer ouderen aan sport dan vroeger. Dit komt
omdat vergeleken met zo'n twi ntig , dertig jaar geleden, ouderen vertrouwd
zijn met sport en tijdens h u n jeugd al aan sport deden . Ook bij o u deren is er
een samenhang tussen sociaal-economische status en sportdeelname. Maar
ook de gezond heidssituatie speelt een rol . Mogelij kheden tot sportbeoefe
ning zijn per slot van rekening beperkt als de gezondheid te wensen over
laat.
De groep die het meest aan sport doet is nog steeds d e jeu g d . Bij het
ingaan van de pu berteit neemt d e sportdeelname langzamerhand af.
NOC*NSF geeft aan dat 41 % van de Nederlandse jeugd lid is van een
sportverenigi ng. Amsterdamse berekeningen komen uit op 38% van de 1 21 8 jarigen . Sinds een paar jaar neemt de deelname van de jeugd aan sport
clubs in Amsterdam weer toe volgens o pgave van de bond e n . Ook onder
jongeren zien we dat allochtonen m i nder vaak aan sport doe n . Suri naamse
en Antilliaanse jongeren komen dicht i n de buurt van de autochtone jeug d .
Turkse en M arokkaanse jongens slu iten zich eveneens steeds vaker aan bij
een sportclub, maar hebben nog een flinke achterstand ten opzichte van
autochtone leeftijdgenote n . M eisjes van Turkse en M arokkaanse afkomst
doen erg weinig aan sport in verenigingsverband .
Vooral i n de jaren tachtig gingen grote steden ertoe over om sportprojecten
op te zetten voor randgroep- of risicojongeren . Deze stonden in het teken
van vandalismebestrijding en l ater criminaliteitspreventie . Het waren vooral
jongens i n d e leeftijd van 1 6 tot 25 jaar met leerachterstanden, sociale
problemen en een ongezonde leefstijl waarvoor deze projecten werden
georganiseerd . I nm iddels hebben veel gemeenten sportstimulering voor
jongeren een functie gegeven i n het kader van 'jeugd en veilig heid ' . Ook is
er een relatie met d e wijkaanpak. Lo kale overheden gaan dan zowel u it van
een doelgroep als van een gebied, de buurt of wij k . O m de leefbaarheid
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daarvan te verbeteren, kan sport een rol spelen als zinvolle vrijetijdsbeste
ding . De jeugd heeft m i nder kans zich te vervelen, mensen leren el kaar
beter kennen en de openbare rui mte i n de wij k krijgt een concrete invulling
doordat er sportactiviteiten plaatsvind e n .
Gehandicapten

Een laatste groep die meestal wordt genoemd in het kader van sportsti mu le
ringsbeleid zij n de gehandicapten of ' m i nder-val iden ' . Voor deze g roep is
het weinig zi nvol om ze als één doelgroep te behandelen. Afhankelijk van
de aard van de handicap moet worden bezien wel ke sportmogelij kheden er
zij n . In het beleid gaat het er om dat d e sportfaciliteiten voor zoveel
mogelij k mensen bereikbaar, toeg a n kelijk en bruikbaar zij n . Wan neer daar bij
de bouw en aanleg van sportaccommodaties nog geen rekening mee
gehouden is, moeten bouwtech nische aanpassi ngen ertoe leiden d at dit
gewaarborgd wordt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met
begeleidi ng bij het vervoer van en naar de accom modatie, en in sommige
gevallen met aanpassingen bij instructie en wedstrijden . Het beleid is net als
bij allochtonen zoveel mogelij k geënt op integratie i n bestaande verbande n .
Dit laat onverlet dat categoriale verbanden, in d i t geval speciale sportclubs
voor de beoefening van één of meer tak ken van sport door mensen met een
bepaalde handicap, ook door d e overheid worden ondersteu nd . Dit
zogenaamde tweede spoor voor sportsti mulering is zo goed als verlaten bij
allochtonen, aangezien ervan wordt uitgegaan dat zij bij het oprichten van
eigen organisaties op een zelfde wijze kunnen worden bejegend als
autochtonen.

3 Sportverenigingen e n vrijwilligerswerk
Het kloppend hart van de Nederlandse sportwereld is het amateurbolwerk
van verenigi ngen en bonden, overkoepeld door NOC*NSF, d e landelijke
belangenbehartiger voor sport. Hoewel i n vele takken van sport geconsta
teerd kan worden dat men de weg van de professional isering a l langere tijd
geleden is i ngeslagen, wordt het leeuwendeel van de sportverenigi ngen nog
steeds gedragen door onbezoldigde kaderleden en vrijwilligers. Het sport
technisch kader, trainers, coaches en begeleiders, ontvangt vandaag d e dag
vaak wel een financiële (on kosten)vergoed i n g . Voor bestuurs- en
commissietaken wordt een beroep gedaan op d e persoonlij ke betrok kenheid
bij de verenigingen, zonder d at daar betaling tegenover staat.
De overheid spreekt van oudsher haar waardering en voorkeur uit voor de
vrijwilligers i n de sport die de verenigingskurk d rijvende houde n . Het vrij
willig verenigi ngskader houdt de contributie en daarmee de sportbeoefening
betaalbaar. De jeugd en sociale minima zien zich hierdoor zo m i n mogelijk
geplaatst tegenover (fi nanciële) obstakels. Dit verklaart de waarde van de
sportclub als pl aats van ontmoeting en participatie; voor de buurt, voor alle
leeftijden en voor diverse etnische groepe n . De vereniging biedt de
mogelij kheid om mensen te binden, bestuurservaring op te doen en samen
te werke n . Het is bij uitstek d e vereniging die ki nderen spelenderwijs
normen en waarden bij brengt. Door hier al voldoende aandacht aan te
besteden bij d e sportopleidingen, zou wellicht tegenwicht geboden kunnen
worden aan d e g roeiende bezorgdheid over bewegi ngsarmoede, geweIds
beleving, en slechte voedingsgewoonten van kinderen. Daar waar de
sociale vernieuwing erop uit is om mensen in buurten en wijken weer
betro kken te laten zijn bij hun leefomgeving, - en daar alle mogelij ke moeite
voor moet doen-, daar is de sportvereniging traditioneel altijd al ste r k i n
geweest: als laagdrempelige organisatie waarbinnen mensen zonder echte
belemmeringen kunnen deelnemen aan allerlei activiteite n .
Wij onderscheiden twee soorten d r u k op het kader die de positie van sport
verenigingen langzamerhand in gevaar brengt: externe en interne dru k .
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Externe druk

Druk van bu itenaf op het verenigings kader wordt vooral gevoed door clubs
verantwoordelij k te stellen voor, of in verband te brengen met, allerlei
maatschappelijke taken als normen en waarden, vandal ismebestrijd i n g , het
bevorderen van sociale i ntegratie en het uitvoeren van taken bij het
accommod atiebeheer . Daarnaast zien verenigingen zich over de afgelopen
jaren steeds vaker geplaatst tegenover een g roeiend aantal overheids
bepalingen waaraan zij moeten voldoen, en die de nodige adm i nistratieve
handelingen vereisen . Wij noemen wettel ij ke verordeni ngen op de terreinen
mil ieubeheer, onroerend zaakbelasti ng, wer kgeverschap in de sport ( met
name bij trai ners/coaches) en horecabepalingen. Verenigingen treden steeds
vaker op als gespreks- en onderhandelingspartner van de lokale overheid,
zoals bij veranderingen i n het accommod atiebeleid. Dit vereist specifieke
vaardi g heden van bestuurlij k kader, waarvan im mers verwacht wordt d at zij
tegenwicht kan bieden aan gemeenteambtenaren bij discussies over tarife
ring, verhu izingen, u itvoering van beheertaken en sportstimulerings
projecten .
Interne druk

Vooral in de grote steden m a ken sportverenigingen duidelijk dat zij ' het niet
langer aankunnen'. Er is namelijk ook sprake van een ' i nterne d r u k' op het
kader. Verenigingen brengen naar voren dat zij steeds minder gehoor vi nden
bij h u n leden o m zich i n te zetten als kaderl i d . Daarnaast worden de eisen
die leden stellen aan het kader steeds hoger. Zij menen daar het recht toe
te hebben omdat er immers contributie wordt betaald . In somm ige takken
van sport loopt het ledental al dusdanig terug dat verenigingen alle zeilen
moeten bijzetten om het op peil te houde n . En bij een kleiner aantal leden,
die dan ook nog eens vaa k verkassen van club naar club, is het reservo i r
potentiële kaderleden kleiner. De interne d r u k wordt niet alleen vergroot
door een kleiner aantal leden waarop een beroep kan worden gedaan . De
leden lijken tegelij kertijd m i nder geneigd zich op te werpen als kaderlid .
Er is een g eneratie ontstaan die 'de ouderwetse clubgeest' (in leven
gehouden door de vaste kern van oudere, zittende bestuursleden) niet heeft
gekend omdat zij opgroeide in een tijd van de verbreiding van de video
recorder, d e personal com puter en het ultramoderne fitnesscentrum op de
hoek van d e straat. ' Waarom je inzetten voor anderen, als alles ook binnen
handbereik ligt en anderen jouw zaken ook wel kunnen regelen : a lles is te
koop!' De kloof tussen verenigi ngsbestuurders en leden is zodoende g roter
geword e n . Tekenend daarvoor is d at d e jaarvergaderingen i n d e regel zeer
matig door de leden worden bezocht. Clubbestuurders hebben het dermate
dru k met h u n taken dat zij steeds minder tijd hebben om zich ook nog eens
op de velden of i n de hal te begeve n . Gevolg is dat bestuurders een m i nder
duidelijk beeld hebben van wensen en behoeften van d e led e n .

4 Sportaccommodaties
Herstructurering

Ontw i k kelingen in het accommodatiebeleid volgen grotendeels de
veranderi ngen i n d e sportdeelname. Een illustratie hiervan is d e proces
matige herstructurering van veldsportaccommodaties. In de jaren tachtig is
in Amsterdam net als in andere g rote steden een overmaat aan voetbal-,
handbal- en korfbalvelden ontstaan door een afnemende bespeli n gsgraad.
De tijd van de onstuimige uitbreiding van sportaccommodaties was duidelijk
voorbij, terwijl het ruimtelijke ordeningsbeleid tot doel had de bouw van
woningen en kantoren plaats te geven. Elke ' open p lek' i n de stad werd
zodoende kritisch getoetst op gebru i k en noodza kelij kheid . Toch is ' het
inleveren' van sportvelden beperkt gebleven door de toegenomen
populariteit van andere takken van sport, tennis en golf voorop. Dit ging
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bijvoorbeeld gepaard met de aanleg van extra banen en greens. Ook
accommodaties die te kampen hadden met een groot exploitatietekort i n
relatie tot e e n matig gebrui k moesten hun deuren sluite n . E e n voorbeeld
hiervan zijn de openluchtzwem bade n .
Beheer, onderhoud e n privatisering

Onder druk van bezu inigingen, reorg anisaties en kerntakendiscussies zijn er
vanaf het midden van de jaren tachtig steeds meer begroti ngsposten voor
sport i ngeleverd en ' afgeschaafd' . Vanwege de afstemmingsfu nctie voor
verenigingen en de relatie met ruimtelijke ordening, welzijn en stedelij k
beheer bleef beleidsca paciteit noodza kel ij k . M aar er vloeiden -meestal na
i nterne efficiencymaatregelen- steeds meer uitvoerende taken over naar het
particulier i n itiatief . In eerste i nstantie werden sportsti muleringstaken over
gedragen aan het u itvoerend welzijnswer k . Daarna kwamen delen van het
onderhoud en beheer van sportaccommodaties aan bod . Klein onderhoud
aan de velden was voortaa n voor rekeni ng van de verenigingen zelf. Eind
jaren tachtig gingen steeds meer gemeenten over tot het geheel of gedeel
telijk overdragen van accommodaties aan beheerstichtingen of
verenigingen. Tennisparken kwamen als eerste aan bod, later volgden
maneges, zwembaden, sportzalen en velden. Om privatiseri n g te
bevorderen, diende de bespeli n g van de accommodatie zo optimaal mogelijk
te zij n . Samenwerking tussen verenigingen, fusies en werving van leden en
andere gebrui kers bleken d aarvoor wenselijk . In d e loop van deze
veranderingen i n beheer zijn ook de huurtarieven van sportaccommodaties
gestegen .
Kwaliteitsbewaking op afstand

Zoals sportverenigingen het monopolie op sportdeelname hebben verloren
door de komst van andere organisatievormen, zo hebben gemeenten deels
autonoom , deels met opzet, afstand gedaan van het monopolie op
accommodatieaanbod . Met de o pmars van sportscholen, fitnesscentra,
verenigingshallen, commerciële ' Ieisure-parken' en andere particul iere sport
accommodaties zijn gemeentelijke overheden tegenwoordig de partij d i e
financieel verantwoordelijkheid d raagt voor de exploitatie v a n é é n segment
van deze markt . Vanuit bedrijfseconomisch oog punt betreft dit segment
accommodaties met een niet-rendabele exploitatie. Het gaat meestal om :
•
sportparken d i e geschi kt zijn voor de beoefening van teamsporten (voet
bal , hockey, korfbal, handbal, honk- en softbal ) , atletiek en wielrennen;
•
zwembaden die opengesteld zijn voor zwem- en onderwatersportvereni
g i ngen;
•
sporthallen die voor trai ning en wedstrijden i n gebrui k zijn bij zaalsportverenig ingen.
Dergelijke accommodaties zijn vanuit commerciële overwegingen niet
i nteressant voor marktpartijen . Ook al worden er onderhouds- en beheer
taken overgedragen aan de gebrui kers of intermediaire organisaties, dan
nog d ient de gemeente een financiële bijd rage te leveren om d e exploitatie
slu itend te maken. Gymnastieklokalen zijn na de decentralisatie van onder
wijstaken en huisvesti ngsgelden i n beheer bij de scholen zelf. In sommige
gevallen hebben lokale overheden nog een taak bij het verhuren van open
bare gymlokalen aan sportgroepen .
Dit i s grofweg d e verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij d e
exploitatie van sportaccom modaties. Geconcludeerd k a n worden d at de
voorwaardenscheppende taak van gemeenten is gered uceerd tot het aan
vullen van steeds vaker vooraf overeengekomen exploitatiegaranties van
accommodaties die dat bed rijfseconomisch daadwerkelijk nodig blijken te
hebben. Gemeenten stellen beleidscapaciteit beschi kbaar om de kwaliteit
van beheer en onderhoud van accommodaties te waarborgen . Deze
capaciteit is ook nodig o m te toetsen of de accommodatie goed gebrui kt
wordt. Behoefte aan accom modaties dient im mers i n de pas te lopen met
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het gebru i k ervan. Het regelm atig o nderzoeken van die behoefte en het
gebr u i k moet uitwijzen of dat ook zo i s . Daarnaast blijven gemeenten de
band die zij van oudsher hebben met sportverenigi ngen aanhouden, omdat
sportverenigingen de meest natu urlijke kaders zijn voor sportsti muler i n g .
Om die reden ondersteunen de meeste gemeenten sportclubs en worden
signalen van verenigi ngen waaruit blijkt d at zij problemen ondervinden
uiterst serieus genomen .

1 .3

De rol van de lokale overheid
Sportbeleid

Het zijn van oudsher de gemeenten die zich hebben opgeworpen als aan
bieders van sportaccommodaties ten behoeve van verenigingsgebru i k . Om
de sport betaalbaar te houden en de facil iteiten daarvoor af te stemmen op
de landelijke, sporttechnische richtlijnen, kwamen gemeenten tegemoet aan
de wensen van de georganiseerde sport. Dit voorwaardenscheppende beleid
heeft ertoe geleid dat sportvelden werden aangeleg d , zwem baden werden
gefi nancierd en sporthallen werden gebouwd . De lokale overheden d e kten
niet alleen de i nvesteringskosten , maar d roegen i n bijna alle gevallen o o k
zorg voor beheer en exploitatie . Hieruit zijn d e gemeentelijke d iensten voor
Sport en Recreatie ontstaan. Later, in de jaren zeventig , gingen deze
diensten er tevens toe over sportbeoefening onder brede l agen van de
bevol king te stimuleren. Dit betekende dat gemeenten vaak zelf sportactivi
teiten voor h u n i nwoners gingen organiseren.
Gemeentelij ke overheden of stadsdelen hebben i n princi pe de vrijheid om
geheel autonoom een sportbeleid te voeren . Dit betekent dat hier geen
wettelijk voorgeschreven regels voor zijn geformuleerd . De praktijk leert
echter dat gemeentelijk sportbeleid vanuit de lo kale traditie vorm en i n houd
heeft gekreg e n . Radicale beleidswijzigi ngen komen zelden voor . Enerzijds
komt dit omdat meer dan de helft van de i n woners aan sport doet en
eventuele negatieve beleidsvoorstellen dus per definitie op veel weerstand
stuite n . A nderzijds blijken de meeste gemeenten bij sport o ngeveer dezelfde
beleidsdoelen na te streven . Er doen zich hoogstens accentverschillen voor
i n de wijze waarop die doelen gerealiseerd moeten worden. Zo verschillen
de tariefstellingen, de organisatie rond sportstimulering en de omvang van
het onderhoudspersoneel voor de accommodaties . M aar elke gemeente is
het er wel over eens dat sport ondersteu ning verdient en maakt f i nanciën
vrij om een aantal basisvoorzieningen in stand te houden en de sportbeoefe
ning te stimu leren.

Stadsdelen en de centrale stad

Voor Amsterdam geldt dat de stadsdelen als geconstrueerde bestuu rlijke en
geografische eenheden deel uitmaken van een groter stedelijk geheel, de
gemeente Amsterda m . Stadsdelen zijn binnen de kaders van een beperkte
centrale, stedelijke regi e vrij o m sportbeleid te voeren.
De centrale stad beschikt over drie i nstrumenten die van invloed zijn op het
sportbeleid :
•
het structuurplan als centraal geregisseerde ruimtelijke ordening .
Vanwege het ontbreken van een afzonderlij ke bestemming 'sport' is de
invloed van het structuurplan o p sportbeleid niet groot. De relatie met de
centrale stad via de werkgroep Optimal isering gebr u i k Amsterdamse
sportvelden ligt meer voor de hand . Deze werkgroep onderzoekt met
enige regelmaat de bespeli ngsgraad en toekomstige behoefte aan sport
velden in Amsterda m .
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•

•

het 'convenant voor waarborg ing van de belangen van de georganiseer
de sport bij gebruik van aan de stadsdelen overged ragen sportvoorzienin
gen ' . In deze overeenkomst tussen de centrale stad en stadsdelen gaat
het om een waarborg voor sportverenigi ngen d at zij voor competitie en
trai n i ngen recht hebben op het gebru i k van sportfaciliteiten in de stads
delen . In d e praktijk blijkt de bruikbaarheid hiervan tegen te valle n .
Alleen het centrale coördi natiesysteem voor het verhuren v a n sporthallen
werkt goed . De overeenkomst geldt niet voor voorzieningen die na de
decentralisatie zijn gerealiseerd, en evenmin voor gebru i k van gymloka
len door sportclubs. Ook is gebleken dat het convenant ontoega n kelijk is
bij verschil van i nzicht in huurtarieven van sportaccommodaties. De
Verordening op de stadsdelen geeft daar eveneens geen uitsluitsel over.
het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg tussen de wethouder Sport van de
gemeente Amsterdam en d e portefeuillehouders Sport van de zestien
stadsdelen . Ook dit i nstrument biedt onvoldoende soelaas voor een
evenwichtige afstemming van sportzaken tussen centrale stad en stads
delen, aangezien er weinig punten ter bespreking worden aangedrage n .
Bovendien zij n de belangen v a n de verschillende stadsdelen bij sport
verdeel d .

Van groot belang bij het formuleren v a n sportbeleid is niet alleen het
rekenschap geven van stedelijke afspraken, m aar evenzeer het besef dat
het sportgedrag van bewoners van stadsdelen niet gebonden is aan
bestuurlij k-geografische grenze n . Dat geldt voor het gebru i k van zowel
groot-stedelijke sportvoorzieningen als van sportvelden, zwembaden en
zelfs gymlokale n . Daarmee ontkennen wij niet dat berei kbaarheid of
nabijheid van sportvoorzieningen tot d e motieven kunnen behoren om
gebr u i k te m a ken van een lo kale sportaccom modati e . M aar benadr u kt moet
worden dat accommodatiegebrui k, en in het verlengde daarvan het lidm aat
schap van verenigingen, vooral wordt ingegeven door sociale voorkeuren .
Aspecten daarvan zijn de verenigi ngscultuur, de tak van sport, vrienden en
kennissen bij d e club, het type vereniging ( p restatie versus recreatie, een
bepaalde clu bhistorie) en het verenigingsaanbod (training, gezelligheid en
dergelijke) . I n de praktij k komt dit erop neer dat inwoners van SLOV zowel
gebru i k m a ken van accommodaties binnen als buiten het stadsdeel, en dat
inwoners van omliggende stadsdelen dat ook doen .
Op stedelijk niveau functioneert het Sportservicebureau bij de afdeling Sport
en Recreatie van de dienst Welzijn . Bij dit bureau kan men terecht voor alle
informatie ten aanzien van sport. Er is een corps van sportconsulenten die
op verschillende deelterreinen van sport werkzaam zijn, zoals 'allochtonen
en sport' en gehandicapte n . De Kursuscentrale Amsterdams Sportief ( KAS)
organiseert diverse sportkaderopleidingen. Voorts zijn er enkele beleids
medewerkers aangesteld bij de afdeling Sport en Recreatie. Het stedelijk
sportbeleid richt zich onder meer op sportstim uleringsprojecten (Jeugdsport
In Beweging, Sport gaaf!) , het ondersteunen van ( migranten)sportvereni
gingen, het opstellen van beleidspl annen, de evaluatie van sportprojecten
en het initiëren van onderzoek naar sportvraagstu kken.
Daarnaast hanteert de stedelijke afdeling Sport en Recreatie enkele
subsidieinstrumenten voor sport die i n principe van toepassing zijn op
sportverenigingen i n alle Amsterdamse stadsdelen, namelij k :
•
een vergoeding voor de organisatiekosten van g rote toernooien;
•
een tegemoetkoming in de onroerend zaakbelasti ng voor watersport
verenigingen;
•
een subsidie op het gebruik van gymlokalen, zowel ten aanzien van
gymlokalen van het openbaar onderwijs (via het stadsdeel) als van het
bijzonder o nderwijs (via de centrale sta d ) ;
=

•
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•

•

de ' 1 /3- 1 /3- 1 13-regeling ' voor subsidie in de bouw kosten van club
accom modaties;
subsidies vanuit het sportaccommodatiefonds, startsubsidies bij d e
oprichting van sportverenigingen voor etnische g roepen en subsidie ter
bevordering van sportactiviteiten door gehandicapte n .

Regionale en stedelijke sportvoorzieningen, waaronder het watersport
centrum Sloterplas, ressorteren niet onder de stedelijke dienst Welzijn, maar
staan op de begrotingen van d e betreffende stadsdelen.
De stichting Amsterdamse Sportraad heeft een ambtelij k secretaris die is
ondergebracht bij de afdeling Sport en Recreatie. De sportraad is d e
belangenbehartiger van d e georganiseerde sport i n de regio en heeft
onlangs een grondige reorganisatie afgerond .
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2

2.1

Waarheen, waarvoor?

Inleiding

In dit hoofdstuk formuleren wij het sportbeleid van SLOV voor de periode
1 998-2002 . Wij beginnen i n 2 . 2 met een voor sport relevante kara kterise
ring van het stadsdeel . Aan de orde komen de bevolking, de sociaal
economische achtergronden en de sportinfrastructuur van stadsdeel SLOV.
Om te bepalen waar we naar toe willen, kunnen we ons het beste eerst
afvragen waarvoor we iets willen. Daarom besteden we in 2 . 3 achtereen
volgens aandacht aan onze visie op sport en sportbelei d , de uitgangssituatie
en de doelen van beleid . I n 2 . 4 formuleren we drie speerpunten van sport
beleid die daarop voortbouwen .

2.2

Stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld

1

Demografische gegevens

Na de bouw van de westelijke tui nsteden woonden voornamelijk jonge
gezi nnen uit de ( lagere) middenklasse i n SLOV. Vanaf d e jaren zeventig trok
een aanzienlijk deel daarvan weg, naar groeisteden als Purmeren d ,
Zaanstad , Lelystad en Almere. O uderen bleven achter en zagen d a t de
meeste nieuwe bewoners een andere culturele achtergrond hebben.
I n vergelij king met de rest van Amsterdam wonen in S LOV relatief veel
jongeren, weinig 20-50 jarigen en veel oudere n . De groepen 5 - 1 5-jarigen en
60 + ers zijn oververtegenwoordigd . In 1 996 bestaat 25 % van de bewoners
van het stadsdeel uit kindere n . Een huidige tendens is d at het aantal
jeugdigen tot 1 9 jaar nog steeds sterk groeit.
Naast immig ratie is woningbouw van invloed op de bevolki ngssamenstell i ng
in het stadsdee l . De bevolking is in de periode 1 98 6- 1 993 met 1 5 %
gegroeid d oor de projecten Park-Haagseweg , Koningin Wilhelminaplein en
Nieuw Slote n . Ond . e r andere de u itbreiding van Nieuw Sloten betekende een
verdere vergroting van het verzorgi ngsgebied van stadsdeel S LO V met meer
dan 20% tot 40. 6 2 1 i nwoners i n 1 99 7 . Het g aat daarbij hoofdzakelij k om
huishoudens uit de hogere en middencategorie. Deze i nwoners hebben hun
eigen, specifieke wensen op sportgebied . Omdat het aandeel jonge
gezinnen met kinderen su bstantieel is, zal dit binnen afzienbare tijd leiden
tot een vergroting van de sportpartici patie en een claim op bestaande en
nieuwe voorzieningen. De verwachting is namelijk dat d e g roei van de
bevolking tot 2000 verder door zal zetten, en wel met bijna 29 % ten
opzichte van het peiljaar 1 99 3 . Daarna neemt de bevol king tot 2005 l icht
toe tot 42. 300 i nwoners.
I n absol ute zin neemt d e omvang van de categorieën 20-34 jaar en 65 +
licht af . De groep die al sterk vertegenwoordigd is, de jeugd tot 20 jaar, zal
nog groter worden. Vergeleken met andere stadsdelen bl ijft het aandeel van
ouderen i n d e bevolking groot. Dit komt vooral door de toename van het
aantal 'jonge senioren' in het stadsdeel : de ouderen tussen de 55 en 65
jaar. Ook het aantal 75 + ers zal verder stijgen. Deze ontwi kkelingen verster
ken het beeld van een ki nder- en bejaardenrijk stadsdee l . Het aantal
dertigers en veertigers zal i n d e nabije toekomst een deel van d e achter
stand i nlopen .
Anno 1 996 behoort 33 % van de bewoners tot de doelgroepen van het
integratiebeleid voor a llochtonen. Dat is gelijk aan het stedelijk gemiddelde.
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De grootste etnische g roepen zij n de M arokkanen ( 1 0 % ) , gevolgd door
Surinamers ( 8 , 7 % ) en Turken (4,4 % ) . De buu rtcombinatie Overtoomse Veld
heeft een oververtegenwoordiging van deze g roepen . Er wonen bijvoorbeeld
twee maal zo veel M arokkanen als i n andere buurten van het stadsdeel .
Tot 2005 zal het aandeel Surinamers, Antillianen en Turken l icht stijgen als
gevolg van een geboorte-overschot. De groei van d e M arokkaanse gemeen
schap i n het stadsdeel vlakt na 2000 af . Zodoende daalt het percentage
autochtonen in het stadsdeel van 5 9 % in 1 996 tot 54% in 2005 .

2 Sociaal-economische achtergrond
In vergelijking met andere stadsdelen biedt stadsdeel SLOV en d i recte
omgeving veel werkgelegenheid . Rondom het confectiecentrum aan het
Koni ngin Wilhelminaplein en aan de zuid rand rond de Zuid-as zijn bedrijven
concentraties . Door de ontwik keling van d e Zui d-as zal de werkgelegenhei d
aan en r o n d h e t stadsdeel verder groeien . Slechts e e n klein deel v a n d e
werknemers is woonachtig in het stadsdeel . Er is, en d a t is overigens niet
uniek voor stadsdelen aan de periferie van de stad , sprake van een ' mis
match' tussen vraag en aanbod op d e lokale arbeidsmarkt .
In S LOV staan p e r 1 - 1 - 1 996 2 . 642 niet-werkende werkzoekenden
ingeschreven , wat procentueel neerkomt op zo' n 7 % van de beroepsbevol
king . Stedelijk l i gt het werkloosheidspercentage overigens aanzienlijk hoger .
De werkloosheid is het hoogst in Overtoomse Vel d . I n deze buurt en i n
Slotervaart stijgt de werkloosheid . Nieuw Sloten heeft een zeer laag werk
loosheidspercentage . Er is een sterke samenhang tussen de werkloosheid
en het percentage al lochtone i n woners per buurtcombi natie. Terwijl het
aandeel autochtonen met een baan toeneemt, blijft het aandeel werk
zoekenden onder allochtonen groot.
Deze gegevens bepalen voor een belangrij k deel de i nkomenssituatie in het
stadsdeel . Beschikbare informatie hierover dateert van 1 994 en wijst uit dat
het gemiddelde i n komen van bewoners van SLOV met netto f 2545 ,- per
huishouden per maand ruim f 1 00,- hoger ligt dan het stedelijk gemiddelde .
De helft van de bewoners wordt gerekend tot de middencategorie met
i n komens tussen f 2000,- en f 4000, - . Een derde moet rondkomen van
f 1 500,- tot f 2000 , - . De middencategorie zal de komende jaren groter
worden.

3 Sportinfrastructuur
Fysieke sportinfrastructuur

De fysieke sportinfrastructuur van stadsdeel SLOV wordt gekenmerkt door
een ruim aanbod van openlucht sport- en recreatievoorzieningen en een
beperkte aanwezig heid van overdekte accom modaties. SLOV is vanwege
het stedenbouwkundig concept van tui nstad een groen stadsdeel met veel
recreatieve groen- en watervoorzieningen. Er is geen sporthal i n het stads
deel, net zo min als een zwembad . Hiervoor kunnen sporters terecht i n het
nabijgelegen Jan van G alenbad, het Sloterparkbad en de Jan van G alen
sporthal . Als recreatieve voorzieningen kunnen de vol kstui ncomplexen en
schoolwerktuinen worden aangemerkt. De Oeverlanden, stadspark
Rembrandtpark, het Siegerpark en het Sloterpa r k zijn eveneens belangrijke
recreatiegebied e n . Bij de Sloterplas is een watersportcentrum gevestigd en
bij de Nieuwe M eer een jachthave n . Voorts is er een manege gevestigd aan
de Sloterweg, genaamd De Ruif. Een andere regionale voorziening is de
houten wielerbaan bij Sportpark Sloten-Oost. Er zijn twee sportparken,
Riekerhaven en Sloten-Oost.

Pagina 14

Tijd voor sportbeleid

DSP-stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld

Riekerhaven beschikt over twee hand balvelden en negen voetbalvelden.
Vanwege een fusie van korfbalvereniging DTV met Allen Weerbaar in de
Watergraafsmeer, is het korfbalveld opgeheve n .
Sloten-Oost heeft e e n breder aanbod : e e n handbalveld, e e n veld voor
american footbal l , een hon kbalveld, een softbalveld en dertien voetbal
velden, waarvan drie met ku nstgras. O p dit park kan ook d e golfsport
worden beoefend : er is een 9-holes golfbaan. De onoverdekte wielerbaan
Sloten op het sportpark is 25 jaar oud . Ruim tien jaar geleden heeft er een
renovatie plaatsgevonden van het houten baanoppervla k . Het is de enige
houten baan i n Nederland met een lengte van 200 meter . De toeschouwers
capaciteit biedt p laats aan 700 mense n . Naast de wielerbaan is in het
sportpark een asfalt-wielerparcours gelegen met een lengte van 2.500
meter en een breedte van 5,50 meter. Wielerbaan en parcours hebben
samen een bel ang rijke fu nctie voor de wielersport als trainings- en
wedstrijdaccommodati e . In de wintermaanden kunnen wielrenners veldrij
den i n de berm .
Het watersportcentrum Sloterplas biedt de mogelij kheid om te leren zeilen,
surfen en kanoë n . Ervaren i nstructeurs geven cursussen aan d i verse doel
groepen die leiden tot het behalen van landelij k erkende diplom a ' s . Er is een
aanbod van zeil cursussen voor scholen, gehand icapten en particuliere n .
Daarnaast wordt de gehele accommodatie verhuurd t e n behoeve van
vakantieactiviteiten en feesten . Bovendien worden er ' i nli ne-skates' en
' mountainbi kes' verhuurd .
Alle h ier genoemde sportaccommodaties worden bekostigd, verhuurd,
beheerd en onderhouden door stadsdeel SLOV.
Voor gebrui ksmogelijkheden en ontwi kkelingen ten aanzien van de open
luchtrecreatiegebieden verwijzen wij naar het Basisinrichtingsplan voor de
openbare buitenruimte van het stadsdeel uit 1 99 2 . Sportieve recreatie is
voorts mogelij k op pleinen in buurten van ons stadsdeel . Vanwege het
tui nstad karakter van SLOV zijn de gebrui ksmogelijkheden van de openbare
ruimte in veel buurten redelijk goed . I n de vorig jaar vastgestelde nota
Spelen in de buurt hebben wij voorstellen gedaan ter verbetering van deze
mogelijkheden voor verschillende leeftijdscategorieën en uitgesplitst naar de
buurte n .
Binnen het stadsdeel zijn 3 2 scholen voor basis en voortgezet onderwijs en
zeven scholen voor beroepsonderwijs gevestig d . Het merendeel van de
scholen heeft een schoo l plein en een gymnastieklokaal. In hoeverre deze
gym nastiekvoorzieningen buiten het bewegi ngsonderwijs door de scholen
worden verhuurd aan sportgroepen is niet precies bekend.
Tot slot biedt het stadsdeel onderdak aan een onbe kend aantal particuliere
sportaccommodaties, zoals e n kele sportscholen en een squashcentrum .

Sociale sportinfrastructuur

De soci ale i nfrastructu ur van sport in ons stadsdeel omvat alle organisaties
die zich op het terrein van de sport begeven. Deze worden van oudsher in
twee categorieën o nderverdeeld: de sportverenigingen en d e 'ongeorgani
seerde sport'. Dit l aatste begrip is i nmiddels achterhaald: ook de sport
buiten verenigingsverband is doorgaans goed georg aniseerd . In SLOV gaat
het h ierbij vooral om sportactiviteiten die het welzijnswerk organiseert en
om migranteni nstel lingen die een eigen sportaanbod hebben gerealiseerd .
Daarnaast behoort ook de beleidscapaciteit bij het stadsdeel voor sport tot
de sociale i nfrastructuur. Deze capaciteit is gezien bevolkingsomvang en
aanwezigheid van accom modaties zeer beperkt, en bovendien verdeeld over
twee sectoren , namelijk Stadsdeelwerken (accommodaties) en Welzijn
/Onderwijs (sportstim ulering) . Noodgedwongen wordt het beleid u itsluitend
ingezet voor nijpende accommodatievraagstu k ken met een stedelijke
reikwijdte (optimalisering, regionale voorzieningen) en sport- en spel-
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sti mulering voor ki nderen en jongeren .
I n SLOV hebben we te m a ken met sportverenigingen die gebruik m a ken van
de beide sportparken, de golfbaan, de gym nastieklokalen en de Jan van
Galenhal ( i n stadsdeel Bos en Lom mer) , het watersportcentrum, d e wieler
accommodatie (WVA en Olympia) en de jachthave n . In totaal is het stads
deel met zo' n 50 sportverenigingen rijk bedeel d .
De voetbalsport i s hier het best vertegenwoordigd met KBV, Rivalen e n
Chabab op Riekerhaven e n Blauw Wit, Beursbengels, BOK, Osdorp, Sport,
Sparta Amsterdam, ZRC/Herenmarkt, sc Sloten en Gold Star/SNA op
Sloten-Oost. I n totaal zijn dat 1 3 voetbalclubs, waarvan een aantal zich hier
heeft gevestigd na gedwongen verhuizing uit andere, meer centraal gelegen
stadsdelen.
Verder spelen op deze sportparken twee hand balverenigingen (Wester
vogels en DSG) en op Sloten-Oost de Crusaders (american footbal l ) en
Quick (honk- en softbal ) . Van deze verenigingen is bekend hoeveel teams
deelnemen aan d e competitie. Exacte ledentallen van alle verenigingen
ontbreken . Dat geldt ook voor de binnensportverenigingen . Slechts van een
aantal voetbalclubs, en een en kele volleybalclub en gym nastiekvereniging is
het ledental bekend .
Van beide sportparken hebben de gebrui kers zich verenigd i n een stichting
die de belangen van de huurders behartigt en als spreekbuis kan fu ngeren
van en naar het stadsdeel . Een lokale sportraad o ntbreekt vooralsnog .
Op bescheiden schaal zijn ze/forganisaties of migranteninste/lingen actief op
het terrein van sportstimulering . Zij maken hierbij gebrui k van het gymlokaal
van d e Ru Paréschool, het activiteitencentrum Atlas, d e Jan van G alenhal
en speelpl aatsen. De afdeling Welzijn ondersteunt de zelforganisaties door
middel van subsidie op de accommodatiehuur. De zelforganisaties werken
samen met Stichting I m p u l s . Het M arokkaanse I SCC wordt door de meeste
zelforganisaties beschouwd als d e ' kartrekker' bij sport. Verder zijn de
Turkse stichti ngen Burak, EI M ohammadi e n EI Noer actief . Deze stichtingen
stemmen hun activiteiten e n organ isatie op el kaar af. Het aanbod betreft
vechtsporten ( ki ckboxen, taekwondo) , zaalvoetbal, gym nastiek, ' beweg e n ' ,
tri mmen, aerobics, tafeltennis en zwem men. A a n deelname zij n geen of
nauwelijks kosten verbonden. Het bereik van deze activiteiten wordt
geschat op zo' n 220 allochtonen. De meeste activiteiten zijn gericht op
Turkse en M aro kkaanse jongeren, meestal jongens . Burak richt zich
expliciet op Tu rkse vrouwen. Stichting Raja heeft een hoofdzakelijk
Marokkaanse achterban en organiseert i n samenwerking met het welzijns
werk sport- en spelactiviteiten . Daar komen ongeveer 60 kinderen op af.
Daarnaast voetballen zes door Raja gerecruteerde elftallen onder d e vlag
van S DW op sportpark S pieri nghorn.
De stichting Impuls beschikt over een sport- e n spelteam d at sportstimule
ringsactiviteiten voor jeugd en jongeren uit d e buurten van het stadsdeel
organiseert. Het team bestaat uit een coördi nator, drie medewerkers en 1 5
assistente n . De organisatie van activiteiten is zorgvuldig afgestemd op de
wensen van k i nderen en jongeren e n het gebied waar zij wonen en verblij
ven . De assistenten zijn werkzaam in het kader van de Mel kert 1 -regel i n g .
I n de winterperiode v i n d e n de activiteiten pl aats i n d e Jan v a n G a l e n h a l e n
i n gymlokale n . ' s Zomers wordt er gesport op pleinen e n speelplaatsen.
Vooral i n vakanties i s het rooster volgeboekt met sport en spel . Bij de
planning en uitvoering wordt samengewerkt met het stadsdeel , scholen,
buurtorganisaties en sportcl ubs. Het doel van het sport- en spelteam is
gelegen i n het verbeteren van het leefklimaat, het bijbrengen van normen en
waarden en het aanbieden van een gestructureerde en gezonde vrijetijds
bested i n g . Voor het sportbeleid is het van belang dat de jeugd via het
aanbod van het sport- en spelteam kennismaakt met velerlei ta k ken van
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sport en spel . Het team d raagt langs deze weg ook bij aan een veilige wij k .
D e deel nemers zijn tussen de 6 e n 2 5 jaar. M arokkanen vormen met 9 0 %
de belangrijkste deelnemersgroep . Hoewel het aandeel meisjes stijgt, doen
er nog steeds veel meer jongens dan meisjes mee. Doorstroom naar sport
cl ubs komt weinig voo r . Het gemiddelde aantal deelnemers wordt geschat
op 400 in de wi nterperiode, 280 in de zomer en 1 70 tijdens zomervakan
ties . Het totaal aantal ki nderen en jongeren dat wel eens meedoet ligt veel
hoger dan deze gemiddelde deel nemersaantallen.

2.3

Visie, uitgangssituatie e n doelen

1

Visie

Sportbeoefening heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis voor
stadsdeel SLOV vanuit het oog p u nt van sociale integratie, gezond heids
bevorderi ng, werkgelegenhei d en zinvolle vrijetijdsbesteding . Om d i e reden
voeren wij een lokaal sportbeleid dat i n het teken staat van het scheppen
van voorwaarden tot sportbeoefening voor alle bewoners enerzijds, en het
sti m uleren van sportbeoefening voor d i e bewoners die dat uit sociaal oog
punt nodig hebben anderzijds . Het accommodatiebeleid moet zakelijk
gevoerd word e n . Dat wil zeggen dat efficiency van kosten, ru imte en
gebrui ksmogelij kheden u itgangspunt zij n . Het aanbod van accommodaties
moet aanslu iten op de vraag naar sport. Deze vraag is aan veranderi ngen
onderhevig als gevolg van gepleegde nieuwbouw, maatschappelij k e
ontwikkeli ngen en conti nue veranderingen i n de bevolki ngssamenstelling .
Hoewel de mogelijkheden van de overheid tot beïnvloeding van de vraag
naar sport niet overschat mogen worden, staan wij voor deze vraag te
sti muleren en ' stroomlijnen' . S portverenigi ngen hebben hierbij een g rote
eigen verantwoordelijkhei d . Samenwerking tussen sportclubs heeft onze
ste u n . Met sportclu bs die van onze accommodaties gebru i k maken, willen
wij komen tot nieuwe afspraken omtrent tarifering en voorwaarden tot
directe subsidiëri ng .
M aatschappel ij ke i nstelli ngen zoals scholen en het welzijnswerk kunnen
bijdragen aan sportstim ulering . Dat willen wij aanmoedigen en onder
steu nen . Gezien d e ontwi kkelingen i n de sport willen wij het georganiseerd
gebruik van sportvelden zoveel mogelijk op sportpark Sloten o nderbrengen .
Zodoende kan Riekerhaven zich meer profileren als leisu repar k . Nader
onderzoek moet uitwijzen of meer specifieke accommodaties en faciliteiten
in ons stadsdeel haalbaar en wenselijk zij n . Wij hebben inmiddels besloten
de wielerbaan te overkappen . Verder denken wij aan de real isering van een
skibaa n . Afstemming van ons accom modatiebeleid met het onderwijs en de
centrale stad is hiervoor steeds noodzakelij k . Het voeren en (laten)
uitvoeren van sportbeleid vergt een sl agvaardige en herkenbare organisatie
en een werkbare samenwerki n g , zowel binnen d e stadsdeelorganisatie als
met d e instell i ngen daarbuite n .

2

Uitgangssituatie

Bij de uitgangspunten voor het sportbeleid houden wij rekening met een
aantal ontwi kkelingen die i n hoofdst u k 1 al aan de orde kwamen . De
volgende ontwikkelingen hebben onze speci ale aandacht omdat de
verenigingen ze expliciet ' bedreigend' noemden tijdens de d iscussieavond
van 25 februari 1 99 7 .
•
De draaglast van het kader van sportverenigi ngen is de afgelopen jaren
steeds g roter geword e n . Vooral i n de g rote steden geven vele
verenigi ngen signalen af d at zij d e draag kracht ontberen o m met
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•

•

•

vrijwi l l ig erswerk het hoofd boven water te houde n . In dat licht mag niet
van alle verenigingen worden verwacht dat zij zonder meer allerlei
maatschappelij ke taken op zich kunnen nemen .
Individ ualiseri ng en een toenemende concurrentiedr u k binnen de
vrijetijdsmarkt doen zich al geruime tijd voor . Hier hebben alle sport
verenigingen mee te m a ken, of het nu om i ndividuele sporten of team
sporten gaat . Van elke aanbieder op de sportm arkt wordt kwaliteit en
flexibiliteit verwacht .
De overheid schept voorwaarden voor sportorg anisaties vanuit d e
gedachte d a t sport bijdraagt a a n e e n gezonde en leefbare samenlev i n g .
Tegelij kertijd trekt de overheid z i c h steeds verder terug u i t de uitvoering,
en beperkt zich meer en meer tot een aantal afgebakende kerntaken . De
sport heeft te m a ken met privatisering van onderhoud en beheer,
efficiënt gebru i k van accommodaties en subsidiëring op basis van (meet
bare) prestaties.
Als gevolg van kerntakendiscussies binnen de overheid spitst het sport
beleid zich vanuit sociaal oogpunt toe op twee terreinen. Via het
accommodatiebeleid wordt geld toegelegd op accommodaties die de
markt niet kostendekkend kan exploiteren, zoals sportveld e n . Het sport
stim uleri ngsbeleid wordt i ngezet in wijken waar bewoners m i nder dan
gem iddeld aan sport doen, en waar sport tevens kan bijdragen aan het
verzachten van m aatschappelijke probleme n .

Daarnaast hebben wij als stadsdeelbestu ur o o g voor d e problematiek van
een aantal sportclubs die hun onderkomen i n SLOV hebben. Deze problema
tiek kwam naar voren tijdens de discussieavond met d e sportverenigi ngen
voor deze sportnota van februari 1 99 7 . De knelpunten bij deze verenigi ngen
komen i n hoofd l ijnen overeen met de analyse van sportverenigi ngen d i e is
opgenomen i n het Beleidsplan verenigingssport van d e gemeente
Amsterdam ( DWA, afdeling Sport en Recreatie, februari 1 99 7 ) . Wij
signaleren de volgende knelpu nten, waarbij de cijfers zijn ontleend aan een
i nventarisati e van NOC*NSF uit 1 99 6 :
•
2 2 % van de Amsterdamse sportverenigingen beoordeelt de eigen
financiële positie als ' m i nder gezond ' en 8% als zorgwekkend. Financiële
problemen zijn niet te herleiden tot bepaalde takken van sport of typen
verenigingen, maar doen zich in genoemde m ate in verschi llende
sectoren voor . Hoge huurlasten zijn op d i t moment nog geen wijd
verbreid probleem .
•
30% van de Amsterdamse clubs heeft te m a ken met ledenverl ies. Hier
staat tegenover dat 30% hun ledental ziet toenemen . De laatste jaren is
het totaal aantal leden van Amsterdamse sportverenigingen stabiel. De
verschuivingen i n ledental zijn het gevolg van d e veranderende
populariteit van takken van sport en d e bestuu rs kracht en organisatie
van sportverenigingen.
•

•
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problemen bij het werven en behoud van kaderleden bed reigen d e
vereni g i ngsorganisatie en daarmee de conti nuïteit v a n sportclubs, ook i n
Amsterdam . Twee v a n elke vijf clubs i n Amsterdam geeft aan e r d e
laatste jaren onvoldoende i n t e slagen voldoende vrijwilligers t e vinde n .
Dit geldt zowel voor bestu ursfuncties, a l s voor ondersteu nende, sport
technische en begeleidende take n .
veel sportverenigi ngen m a ken zich zorgen over het gebrui k van sport
accommodaties in de toekomst. Veldsportverenigingen hebben te m a ken
met het optimal iseri ngsbeleid voor sportterrei nen wat regelmatig tot
onrust leidt . Clubs die gymnastie klokalen huren klagen soms over een
gebrek kig onderhoud en het onvoldoende schoonhouden. Ook de sociale
vei l igheid o p en rond sportaccommodaties is niet in alle gevallen
voldoende. Die zorg is vaak gerelateerd aan de slechte berei kbaarheid
van de accommodatie en de matig e parkeerfaciliteiten ter plekke.
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3 Doelen
Aan de genoemde u itgangspunten l igt de overtuiging ten g rondslag dat de
sport ook binnen SLOV belangrijke maatschappelijke waarden g enereert. Zo
draagt deelname aan sport bij aan de sociale cohesie binnen het stadsdee l .
I n georgan iseerd verband speelt ook m e e d a t leden gezamen l ij k de club
draaiende moeten zien te houde n . Veel mensen m a ke n op i nformele wijze
kennis met sport. Recreatieve sportactiviteiten i n de buurten kunnen ertoe
leiden dat zij regelmatig sport gaan beoefenen. Via sportstimuleringsacties
kunnen sportclubs leden werve n . Scholen, cl ub- en buurthuizen e n
mig rantenorganisaties z i j n belangrij ke i nstanties die potentiële sporters naar
verenigingen kunnen leid e n . Dit vraagt van sportverenigingen wel een
actieve houd i n g , gericht op conti nuïteit en groei .
Tegen deze achtergrond stellen wij ons ten doel zodanige voorwaarden te
scheppen dat een zo breed mogelijk sportaanbod voor inwoners van ons
stadsdeel bereikbaar is. Bij het aanbod van sportaccommodaties in SLO V
houden wij rekening met de ligging van ons stadsdeel in het grootstedelijk
verzorgingsgebied van Amsterdam. Voor groepen die om een of andere
reden moeite hebben om de stap naar de sport op eigen kracht te zetten,
kunnen wij als lokale overheid (tijdelijk) extra inspanningen leveren. Het
gaat dan om mensen met een minimuminkomen, ouderen, gehandicapten,
risicojongeren en nieuwkomers. Samenwerking met en integratie binnen de
bestaande sportorganisaties verdient de voorkeur. Als lokale overheid zien
wij het als onze eerste verantwoordelijkheid om basissportvoorzieningen in
stand te houden, en de organisatie van sportactiviteiten derhalve over te
laten aan het particulier initiatief. Dat is niet uitsluitend het bolwerk van
sportverenigingen in ons stadsdeel. Wij rekenen ook de stichting Impuls
hierbij, alsmede migranteninstellingen en commerciële sportaanbieders.

2.4

Speerpunten van lokaal sportbeleid

Versterking van het huidige beleid en speerpu nten van nieuw beleid
concentreren zich rond drie thema's:

1

Voorwaardenscheppende taak voor de georganiseerde sport

De band van het stadsdeel met de sportverenigingen is zakelijk en beperkt
zich grotendeels tot i ngebrui kgeving van de accom modatie:
•
Efficiency van onderhoud en beheer heeft blijvende aandacht.
Onderzocht zal worden welke taken de verenigingen door middel van
zelfwerkzaamheid kunnen uitvoere n . Hier ligt tevens een relatie met d e
Mel kert 1 -regeling d i e ook op de sportsector betrekking heeft. Het is
mogelijk verenigingen via deze regeling professionele ondersteuning te
bieden bij nader te bepalen taken i n beheer e n o nderhoud van de
accommodatie.
•
Een kosten/baten-analyse van sportaccommodaties moet daaraan
•

•
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voorafg aan .
Met de uitkomsten d aarvan , en i n overleg met de georganiseerde sport,
kan dan worden bezien of ( d i recte) budgetsubsidies het huidige
( i nd irecte) subsidiebeleid van n iet-kostendekkende tarieven zullen
vervange n .
Deze i n g rijpende koerswijziging moet nadru k kelijk i n samenhang worden
bezien met d e optimalisering van sportvelden e n het financiële beleid van
sportverenigi ngen e n stadsdeel . Het opti m aliseringsbeleid voor sport
velden zal nadrukkelij k in overleg met de huurders van beide parken
vorm krijgen. Ook de relatie van het stadsdeel met het stedelijke sport-
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•

beleid en de overeen komsten die daarvoor gelden, mogen h ierbij niet uit
het oog worden verlore n .
O nze specifieke aandacht bij het accommodatiebeleid gaat uit naar de
sociale veiligheid van vooral de sportparken . Hierbij zal d e bereikbaarheid
met het openbaar vervoer i n worden meegewogen, evenals de parkeer
voorzieningen .

•

Het vaststellen van de bezetti ngsgraad van overdekte sportaccommoda
ties (gym nastieklokalen en -zalen) zal worden meegenomen in een

onderzoek naar het gebru i k van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen dat
nog dit jaar van start gaat. Dit onderzoek maakt deel uit van het
I ntegraal huisvesti ngsplan Welzijn/Onderwijs. Eventuele knelpu nten i n
het gebruik v a n deze accommodaties zullen worden aangepakt . Hierbij
zal d e behoefte voor medegebru i k door sportclu bs en andere sport
groepen worden afgestemd op het aanbod van overdekte sport
accommodaties i n aangrenzende stadsdelen .

2 De organisatorische infrastructuur van sport en beleid
Wel ke am bities het stadsdeel ten aanzien van sport ook heeft, zowel de
interne als externe organisatie van beleid c . q . bestuu r van sportzaken
verdient zonder meer aandacht:
•
Binnen het stadsdeel is de formatie voor sportbeleidszaken beperkt e n
bovendien verdeeld over twee sectoren . Er z a l gestreefd moeten worden
naar coördinatie e n afstemming van beleid . In deze beleidsperiode zal de
noodzaak van een vast aanspreekpunt voor sportzaken, vooral op het
terrein van sportstimulering, a lleen maar toenemen . Daarbij moet ook het
gebruik van gymnastie klokalen en de relatie met het onderwijs worden
betro kken .
•
De externe organisatie van sportzaken, in casu de samenwerking tussen
sportverenigingen, is verbrokkeld over twee sportparken door middel van
beheerstichtingen . Deze heeft hoofdzakelijk betrekking op accom moda
tiegebru i k . Met sportgroepen die gebruik maken van gymlokalen is geen
directe band, want die loopt a l enige tijd via de scholen . Het is wenselijk
dat sportverenigingen d e samenwerking een grotere reikwijdte, en d aar
mee meerwaarde geve n .
Dit stroomlijnen van d e i nterne en externe organisatie v a n s port i n o n s
stadsdeel moet ertoe bijdragen d at voorkomende problemen bij sportvereni
gi ngen op tijd kunnen worden aangepakt . Hoewel wij vinden d at d e sport
verenigi ngen zelf de eerst aangewezenen zij n om dat te doe n , hebben wij
wel een gedeeld belang o m daar een bijd rage aan te levere n :
•
Door middel van een georganiseerd overleg tussen stadsdeel en sport
platform i . o . kan met enige regelmaat gecommuniceerd worden wel ke
problemen en oplossingen d e sportclu bs aandrage n .
•
Als stadsdeel spelen wij bovendien een bemiddelende rol tussen
gemeentelijke d iensten e n prod ucten met betrekking tot sport ( aanbod)
e n de vraag van de l o kale vereniging e n . O p die m anier kunnen
problemen ten aanzien van kader e n ledental worden aangepakt .
Financiële problemen zijn d a a r vaak een afgeleide v a n . O o k die dienen i n
een vroeg stad i u m t e worden bespro ken i n genoemd overleg.

3 Sport, onderwijs en welzijn
O p d e grensvla kken van sport, welzijn en onderwijs treedt d e m aatschappe
lijke betekenis van sport in volle g lorie naar voren . In SLOV wordt sport
mede gebruikt als middel in het preventief jeugdbelei d .
•
Stichting Impuls organiseert sportactiviteiten op zogenaamde vindple k-
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ken waar kinderen en jongeren samenkome n . Kennismaking met sport en
( recreatieve) sportbeoefening zal verder worden gestimu leerd voor een
aantal doelgroepe n .
Wij beschikken niet over sportdeel namecijfers, maar uit landelijke onder
zoeken is bekend wel ke g roepen ondervertegenwoordigd zij n in d e sport.
Mede in het licht van de lokale bevolki ngssamenstelling en ontw i k keling
d aarvan zijn het de sociale minima, de schoolgaande jeugd en risico
jongeren, ouderen en gehandicapten die extra ondersteuning nodig
hebbe n . In de aanpak zal rekening worden gehouden met de behoefte
aan sport onder deze g roepen . Bij de organisatie en uitvoering kan
gebru i k worden gemaakt van sportstimuleringsmethodieken die hun
waarde hebben bewezen . O mdat veel leden uit al lochtone groepen tot d e
sociale minima behoren , blij kt het gewenst om ook specifieke
maatregelen voor hen te treffen .
Zowel in het perspectief van beleidsvoorbereiding als evaluatie, is het i n
kaart brengen v a n de sportdeelname en -behoefte v a n doelgroepen
wenselij k . De afdeling Sport en Recreatie van de gemeente Amsterdam
heeft het initiatief genomen tot het ontwik kelen van een lokale sport
monitor waarmee de sportdeel name regelmatig wordt gepei l d . Als stads
deel achten wij het wensel ij k dat de gegevens die betrekking hebben op
de sportdeelname van de bewoners van S LOV voor ons inzichtelijk
worden gemaakt. Daarmee kan ons sportsti mu leri ngsbeleid worden
onderbouwd en geëval ueerd .
Het belang rij kste sportstimuleringskanaal is nog steeds de school . M et
het project Jeugdsport In Beweging ( J I B) en via de verlengde schooldag
kunnen scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs kennismaken
met verschil lende georganiseerde takken van sport. Dit kanaal verdient
de komende periode extra aandacht.
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3.1

-

Actieplan 1 998-2002

Inleiding

In dit hoofdst u k stellen wij een aantal actiepunten vast die voortvloeien uit
de speerpu nten van hoofdstu k 2. Paragraaf 3.2 bestrijkt het terrein van de
sportfaci l iteite n . Het g aat daarbij om het voorwaardenscheppende beleid
van ons stadsdeel. In 3 . 3 richten wij ons op stim u lansen waarmee de sport
deelname kan worden bevorderd. De actiepunten in 3 . 4 hebben betrekking
op de organisatie van de sport i n SLOV. I n 3 . 5 is een tabel opgenomen die
aangeeft i n welke periode de acties plaatsvinden en een ram i ng van de
kosten die ermee gemoeid zij n .

3.2

Faciliteiten

De sector Stadsdeel werken is belast met het voorwaardenscheppende
sportbeleid. De regul iere taken hiervan zij n verhuur, onderhoud en beheer .
I n de komende vier jaar zullen de volgende acties worden genome n :

1 Afstemming met d e structuurvisie
Er vi ndt al gefaseerd afstemming plaats tussen het sportbeleid en andere
beleidsterreinen via de structuurvisie. Het is gewenst om het sportbeleid
elke vier jaar bij te stellen aan de hand van een evaluatie. Dit kan conform
de opzet van basisplannen per deelterre i n . Er zal worden aangesloten bij het
in wording zijnde basisinrichti ngsp l a n . I j kpunten kunnen zij n :
•
de sportmonitor, waarmee de sportdeelname in beeld wordt gebracht;
•
de bezettingsg raad van sportaccom modaties .
Bij dit tweede punt zullen wij vooral de bespel ing van de sportvelden i n
beschouwing nemen ( z i e ook actiepunt 4) . Voor de pl aats van sport i n het
basisi nrichti ngsplan gelden vanuit deze beleidssector ook specifieke
wensen . De belangrijkste is dat sportvoorzieni ngen een geïntegreerd deel
moeten zijn van buurten en wij ken . Verdere verschuiving naar de periferie
van de stad is ongewenst.

2 Efficiency van beheer
Om beter i nzicht te krijgen in de efficiency van het beheer van sportvelden,
en bovendien de tarifering nadrukkelijker te onderbouwen, dient een
kosten/baten-analyse van sportaccommodaties opgesteld te worden . Pas
dan kan worden bepaald welke kosten gemoeid zijn met wel ke takken van
sport, uitgedru kt in kosten per veldsoort . Op basis daarvan kunnen basis
onderhoudsplannen (werkplannen) gemaakt worden (zie ook actiepunt 1 ) .
Met de uitkomsten van deze analyse kan worden bezien welke personele
capaciteit nodig is voor een bepaald ( bijvoorbeeld een basis)onderhouds
niveau.
O p korte termijn zal met de veldsportverenigingen worden besproken wel ke
taken in zelfwerkzaamheid kunnen worden uitgevoerd . De omvang van die
taken zal worden gespiegeld aan het gewenste basisonderhoudsniveau en
het daarvoor benodigde onderhoudspersoneel . I n de tariferi ng zal hiermee
rekening worden gehoude n . Tegelij kertijd wordt onderzocht i n wel ke m ate

Pagina 22

Tijd voor sportbeleid

DSP-stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld

arbeidsplaatsen in het kader van de Mel kert 1-regeling kunnen worden
ingezet voor het ondersteunen van verenigingen bij zelfwerkzaam heid .

3

Tarievenbeleid

Het huidige tarievenbeleid is nagenoeg onveranderd sinds de overdracht van
accommodaties van de gemeente Amsterdam aan het stadsdeel . Dit
betekent dat er geen eend uidige grondslag of systematiek aan d e hoogte
van de tarieven verbonden is. In de toekomst willen wij de tarifering
herzien . De volgende uitgangspunten gelden hierbij :
•
het tarief heeft een relatie met de kostprijs, volgens de uitkomsten van
de eerdergenoemde kosten/baten-analyse;
•
het aangaan van budgetsubsidierelaties met een aantal h uurders ( bijvoor
beeld huurder betaalt kostprijs en stadsdeel su bsid ieert volgens nader te
bepalen criteria) ;
•
de huurder moet kunnen aantonen dat (indirecte) subsidie noodzakelijk is
voor het voortbestaan van de verenigi ng/organisatie.
Het tarievenbeleid heeft voor het g rootste deel betrekking op de veld
sporten . Bij een herziening van tarieven zal het i n nen van precario voor
recl ameborden op sportvelden dan ook worden meegewoge n .
Een afgeleid d o e l van herziening van de tarieven is d a t wij de banden
tussen ons stadsdeel en de hurende verenigingen willen aanhal e n . Mede in
dat l icht achten wij het wenselij k dat wij inzicht krijgen in de sportgroepen
die gebru i k m aken van gymlokalen in SLOV. De scholen hebben de vrijheid
hun eigen tarieven vast te stel len. Wij zullen in overleg met de scholen
bekijken hoe de tarieven voor het medegebrui k van gymlokalen in de pas
kunnen lopen met d e uitgangspunten van deze not a . I nzet van ons stads
deel zal zijn o m een eenduidige tarifering na te streven en de h u u r laag
drempelig te laten zij n .

4 Optimalisering van gebruik
Optimalisering van het gebru i k van de sportparken is een zaak van continue
aandacht. Hierin staat het stadsdeel niet alleen, en dient herverdeling van
gebrui ksmogelijkheden vooral te worden afgestemd op de stedelijke vraag
naar sportvoorzieninge n . Daarvoor geldt ook dat een veranderende vraag
naar sport moet leiden tot een aanbod dat hiermee in d e pas loopt. Sport
park Sloten-Oost en Rie kerhaven hebben een overschot van velden. Rie ker
haven heeft een theoretisch overschot van een hand balveld en vier voetbal
velden, Sloten-Oost van vier voetbalvelden. Bij het optimaliseri ngsvraagstuk
voor sportvelden zien wij d e volgende actiepunte n :
•
De netto sportoppervlakte op beide parken blijft gehandhaafd . G ezien de
bevolkingsgroei van het stadsdeel tot tenmi nste 2005 zal deze opper
vlakte op termijn nodig zij n .
•
Wij zullen met de scholen in ons stadsdeel overleggen om het

•
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bewegingsonderwijs en schoolsportactiviteiten op onze sportvelden te
sti mulere n . Hier ligt ook een relatie met Jeugdsport In Beweging (zie
3.3) .
Sloten-Oost ontwi k kelt zich verder tot een sportpark met een g oede
bezetting van sportverenigingen. Wij blijven ernaar streven om
verschillende takken van verenigingssport op dit park onder te brengen.
Velden o p dit park die i n de huidige situatie onvoldoende bespeeld
worden, zij n bovendien nodig om de sportbehoefte van nieuwe
bewoners op te vangen . Het verzoek van hockeyclub Xenios om hier een
onderkomen te vinden zal nader worden bezie n . Xenios heeft twee
natuu rg rasvelden of één ku nstgrasveld nodig .
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Ook een uitbreiding van de wielerfaciliteiten behoort tot de mogelij k
heden voor intensivering van gebru i k.
Riekerhaven zal tot tenmi nste 20 1 0 een sportbestemming behouden. De
velden van dit park die na herstructurering vrij komen, zullen een meer
' leisure' -achtige functie krijgen, gericht op sport en bewegen buiten
verenigingsverband. Bij een sl uitende exploitatieopzet van een particul ier
ondernemer geven wij fiat aan de aanleg van een skibaan.

5 Binnensportaccommodaties
Het gebruik van en de behoefte aan bi nnensportaccommodaties in het
stadsdeel zullen worden onderzocht aan de hand van een analyse die nog
dit jaar gemaakt wordt. Deze analyse heeft betrekking op het gebruik van
alle onderwijs- en welzijnsaccommodaties in stadsdeel SLOV en maakt deel
uit van het I ntegraal hu isvesti ngsplan Welzijn/Onderwijs. Eventuele knel
punten i n het medegebruik van gym nastie klokalen en -zalen zullen worden
aangepakt i n samenhang met het aanbod van overdekte sport
accommodaties in aang renzende stadsdele n .

6 Overkapping van d e wielerbaan
De Raad heeft met zijn besluit van 28 mei 1 99 7 ingestemd met overkapping
van de houten wielerbaan op sportpark Sloten volgens het daarbij geleverde
investeringsplan en de exploitatiebegroting . De Koninklij ke Nederlandse
Wieier Unie heeft de wielerbaan aangewezen als dé trainingsaccommodatie
voor het baanwielrennen van d e unie in Nederland .

7

Watersportcentrum Sloterplas

Of het watersportcentrum Sloterplas alsnog op enigerlei wijze geprivatiseerd
zal worden, is geen uitgem aakte zaak, en is mede afhankelijk van de
ontsl uitingsmogelijkheden voor deze accommodati e . Het exploitatietekort op
het watersportcentrum behoudt daarbij onze aandacht. Aangezien het om
een regionale voorziening g aat, en de bezoekers merendeels van buiten het
stadsdeel komen, willen wij onder andere met de centrale stad bezien of
een andere financiering tot d e mogelijkheden behoort.

8 Sport in de openbare ruimte
Sporten en spelen in de buurt is voor kinderen een natuurlijke weg om
kennis te maken met verschi l lende sportvormen . Ruimtelijke mogelijkheden
daartoe dienen door ons te worden geboden om sport i n de buurt te
promote n . De recreatieve sportfaciliteiten in de open bare rui mte moeten
eerst worden geïnventariseerd . Be keken moet worden of de mogelijkheden
tot beweg ingsrecreatie voor de jeugd :
•
•

•
•

voldoende zijn verspreid over de verschillende buurten en wijken;
al of niet problemen opleveren in het gebruik tussen verschillende
g roepen jongeren en kinderen ( relatie met het beleidsplan ' spelen i n d e
buurt' ) ;
al of niet overlast opleveren bij het gebruik voor de bewoners;
zowel qua onderhoud als i n richting voldoende zijn afgestemd op het
gebruik.

Genoemde aspecten geven de marges aan waarbinnen de stichting I m puls
uitvoering kan geven aan haar sport- en spelactiviteiten in d e wij ke n .

Pagina 24

Tijd voor sportbeleid

DSP-stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld

9 Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid
Deze drie beg rippen bepalen samen de voorwaarden waaraan sportaccom
modaties moeten voldoen voor een optimaal gebru i k . Ze zijn vooral relevant
voor bepaalde doelgroepen van beleid, met name ouderen, kinderen en
gehandicapte n . Er geldt hier bovendien een relatie met de sociale vei l ig heid
van sportvoorzieningen, meer specifiek voor vrouwen e n meisjes. Wij willen
i n eerste instantie de beide sportparken, de hengelsportoevers e n het water
sportcentrum samen met afgevaard igden van de verenigingen/gebru i kers op
deze aspecten onderzoeken door m iddel van een schouw . Belangrijke
aandachtspu nten zij n :
•
verlichting van (toeg angs)paden;
•
dichtheid van bossages;
•
fysieke drempels;
•
parkeervoorzieningen;
•
bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

3.3

Stimulansen

Uit een enigszins gedateerd o nderzoek naar achtergronden, beleid e n
samenstell i n g van veldsportverenigingen, v a l t op t e maken d a t d e clubs i n
SLOV over de gehele l i n i e slechts voor e e n k l e i n d e e l e e n afspiegeling
vormen van de bevolkingssamenste l l i ng van het stadsdeel. Dat is een
belangrij k gegeven voor het bepalen van stimulanse n . Vrouwen, k i nderen
en jongeren, en allochtonen zijn ondervertegenwoordigd bij de clubs o p d e
parken Sloten e n Riekerhaven . M igranteninstel l i ngen en het sport- e n spel
team bereiken daarentege n juist wel veel allochtonen, zij het dat het voor
namelijk gaat om allochtone jongens, veelal van Marokkaanse komaf. De
volgende actiepunten zien wij daarom als gewenst:

1

Sport- en spelteam

De geleidelij ke uitbreiding van het sport- en spelteam van de stichting
Impuls laat zien dat er behoefte is aan sport- e n spelactiviteiten i n de
buurten . Het team draagt niet alleen bij aan sportstimulering, maar heeft
ook een positief effect op de leefbaarheid en vei lig heid van buurten .
Bovendien levert het sport- en spelteam een bijdrage aan de werkgelegen
heid voor langd urig werkloze n . Het sport- en spelteam slaagt er goed i n de
allochtone jeugd te berei ken . Het aanbod van dit team heeft ook een sociale
lading die verder rei kt dan sport, bijvoorbeeld op het terrein van huiswerk
begeleiding en advies aan jongeren . Het gaat veela l om jongeren die, om
wat voor reden dan ook, geen aansl uiting vi nden bij een sportcl u b . De
samenwerking van het sport- e n spelteam met d e scholen, het sociaal
cultureel werk, buurtbeheer en migranteninstellingen zien wij als een goede
weg waarlangs doelgroepen van het sportstimuleringsbeleid berei kt kunnen
worden.
Wij blijven deze benadering van het sport- e n spelteam die i n de pas loopt
met het jeugd beleid ondersteunen, waarbij wij de volgende acties o nder
scheid e n :
•
Extra aandacht zal moeten uitg aan naar het verder uitbouwen van sport
ploegen per buurt onder auspiciën van een ' werkmeester' d i e d e
assistenten aanstu urt en begeleidt. O p deze wijze ku nnen sport- e n
spelactiviteiten i n alle buurtbeheergebieden worden georganiseerd .
•
Het verbeteren van de sport- en spelfacil iteiten in de openbare ruimte -op
pleinen, trapvelden e n i n de parken- aan de hand van een wensenl ijst
van d e stichting Impuls, in samenwerking met het stadsdeel . Hiervoor
kan worden aangehaakt bij d e inventarisatie van het stadsdeel (zie
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•

faciliteiten, actiepunt 8) en het beleidsplan ' Spelen in de buurt' .
Daarnaast willen wij de komende periode streven naar een tweede lijn i n
de sportsti mu leringsaanpak v a n het team : d e ondersteu ningslij n voor d e
verenigi ngssport. Hierbij w i l l e n wij de buurtgerichte werkwijze v a n
stichting Impuls voortzetten . Overigens betekent deze tweede l i j n wel
dat de doelstelling van het sport- en spelteam moet worden verruimd .
Wij denken dan aan:
•
samenwerkingsprojecten van sportclubs in het stadsdeel en het sport
en spelteam . Deze projecten kunnen gericht zijn op kennismaking met

•

takken van sport en kennismaking met d e vereniging en de
verenigi ngsorganisatie.
het inzetten van medewerkers van de stichting I mpuls bij een aantal
verenigingstaken die door kaderproblemen onder dru k staan . Wij
denken bijvoorbeeld aan klein onderhoud aan de accommodatie,
toezicht houden en serviceverlening op d e sportparken, assistentie bij
sportactiviteiten en l icht administratief werk. Hier geldt de
eerdergenoemde relatie met de Melkert l -regeling in het kader van
het bevorderen van d e werkgelegenheid (zie ook 2 . 3 en 3 . 2 ) .

Om deze lijn in gang te zetten achten wij het wenselij k hierover eerst een
gesprek te voeren met de verenigingen in het stadsdeel en met stichting
Impuls, alvorens het plan verder uit te werke n . Parallel daaraan kan een
pilotproject met één sportclu b worden gestart, zodat alvast ervaring wordt
opgeda a n .
Tot slot w i l l e n w i j aand acht besteden a a n toeleiding v a n kinderen e n
jongeren n a a r d e sportverenigingen. I n overleg m e t d e stichting I mpuls
zullen wij de mogelij k heden daartoe i nventarisere n . Vooruitlopend daarop
denken wij bijvoorbeeld aan een project 'buurtsportclub' . Doel van dit
project is het opzetten en functioneren van een buurtsportvereniging door
de jeugd i n een d aarvoor geschi kte buurt van het stadsdeel. De jeugd doet
door het vervullen van allerlei verenigi ngsfu ncties ervaring op in het reilen
en zeilen van een ' echte' vereniging, variërend van een bestu u rsfunctie tot
het opruimen van sportmateriaal, het huren van een accommodatie en het
geven van traini ng . M et een dergelijk project kan de kloof tussen sport
verenigingen en de ' klantenkring' van het sport- en spelteam worden
verklei nd . Bovendien kan het project ertoe leiden dat de jeugd in het stads
deel op termijn kaderfu ncties in de sport gaat bekled e n . De begeleiding van
dit project verdient nadere aandacht. Hiervoor kan een beroep worden
gedaan op ondersteu ning door één van de organisaties die opereren onder
de vlag van d e Landelijke Organisatie voor S port en Bewegi ngsstimulering
(LO SB) , bijvoorbeeld d e stichting Spel en Sport die i n Amsterdam is
gevestigd. Het sport- en spelteam kan een rol spelen i n de uitvoering van
het project.

2 Ondersteuning georganiseerde sport
De organisatie van sportactiviteiten is een eerste verantwoordelijkheid van
de vereniginge n . M aar wij sluiten onze ogen niet voor de problematiek van
veel verenigingen i n ons stadsdeel, vooral o p d e terreinen van financiën,
leden en kader. I n onze optiek achten wij het niet zinvol en beleidsmatig
ook niet gepast om deze problemen het hoofd te bieden door middel van
subsidiëring . Wel willen wij met de verenigingen meedenken aan
oplossingen, bemiddeling bieden bij overleg en expertise beschikbaar stellen
bij planvorming. O nze gedachten g aan u it naar:
•
het sti mu leren van samenwer king tussen, dan wel fusies van
verenigingen ( per tak van sport en/of per accommodatie) ;
•
het i ntensiveren van s portstimulering met en door sportverenigingen in
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ons stadsdeel (toernooien voor niet-leden, ledenwerfacties, buu rttoer
nooien, kennismaki ngsactiviteiten) ;
het leggen van contacten tussen sportverenigingen, migranteni nstel l i n
gen en het sport- en spelteam (zie actiepunt 1 en 3 . 4) ;
het i n overleg met de clubs en de K u rsuscentrale Amsterdams Sportief
bevorderen van nieuwe kadervorming;
het bieden van ondersteu ning aan de sportverenigi ngen door
professionals i n het kader van de Mel kert 1 -regeling, bijvoorbeeld bij
onderhoud en beheer, administratie en het begeleiden van verenigi ngs
activiteite n . O p stedelijk niveau is hiervoor reeds een functionele
organisatie opgericht. Aansluiting bij de stichting I m puls behoort ook tot
de mogelij kheden.
het u itdragen van de bekendheid en het aanbod van sportverenigi ngen
via d e stadsdeelgids en andere publiciteits kanalen op stadsdeel- en
buurtnivea u .

3 Evenementen
Om de positie van sport i n het stadsdeel te verstevigen en de contin uïteit
van meer g rootschalige activiteiten te benadru kken, willen wij met onze
communicatieafdeling een evenementenkalender opzetten en u itdrag e n .
Jaarlijks terug kerende sport- en spelevenementen, waaronder ' O lympia's
Tou r ' e n het ' Blauw Wit-Pin kstertoernooi' krijgen hierop een p l aats, naast
incidentele toernooien e n publiekstrekkers . Alle organisaties in het stadsdeel
(waaronder uiteraard ook de sectoren van onze stadsdeelorganisatie)
kunnen hun evenementen voor een jaarlijkse sluitingsdatum doorgeven aan
het stadsdeel . Ged acht kan worden aan de toernooien van sportverenigin
gen, sportactiviteiten bij buurtfeesten, g rote sportmanifestaties op het
watersportcentrum ( het opnemen van de watersportkalender) of de wieler
baan en m u lticulturele sporttoernooien met de migranteninstel l i n g e n . Ook
valt te denken aan het grootschalige 'trendy-jeugdsportproject' dat dit jaar
in het stadsdeel pl aatsvond .

4

'Jeugdsport in beweging' (JIB)

Opvallend is dat sportverenigingen i n het stadsdeel enthousiaster zijn over
het stedelijke project J I B dan de d i recties en vakleerkrachten van scholen .
Vanwege een gebrek aan belangstelling bij scholen is dit project (nog) niet
van de grond gekome n . Dit is een gemiste kans, gezien het omvangrijke
bestand aan scholen in S LO V . De ontwi kkeling naar een grotere autonomie
van scholen, biedt juist kansen aan scholen om zich door middel van sport
te profileren . Zo zijn er mogelij kheden in het kader van de verlengde school
dag om leerlingen kennis te laten maken met verschillende takke n van
sport. Het sport- en spelteam speelt daar al op i n . Het stadsdeel wil i n
samenwerking met stedelijke consulenten en regionale sportbonden een rol
als bemiddelaar spelen tussen scholen e n sportverenigi ngen . Wij nemen ons
derhalve voor :
•
sportverenigingen te benaderen met het verzoek om in samenwerking
met de sportbond d e mogelijkheden te bezien om een module voor J I B te
organiseren;
•

•
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het overleg met de scholen te hervatten om J I B daar nogmaals onder de
aandacht te brengen;
te bemiddelen bij de afstemm i ng van activiteiten tussen scholen en
sportverenigi ngen/bonden.
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3 .4

Organisatie
De hiervoor geformuleerde actiepu nten doen een beroep op het organisato
risch vermogen van alle bij sport betro kken actoren i n het stadsdeel, maar
ook daarbuiten .
De belang rij kste consequenties van de voorgenomen maatregelen voor de
verschillende beleidssectoren e n sportorganisaties zij n :

1

Samenhang in sportbe/eid

Sti mulansen voor sport en een passend accommodatiebeleid gaan hand i n
hand . Wij willen de afstemming tussen d e sectoren Stadsdeelwerken e n
Welzij n/O nderwijs verbeteren d o o r middel van:
•
een vast contactpersoon/aanspreekpu nt ' sportzaken' voor de d rie
beleidsterrei nen stadsdeel werken, welzijn en onderwijs, via het
uitbreiden van de formatie en onder te brengen bij het stafbureau van
Stadsdeelwerken;
•
het regelmatig voeren van overleg tussen en binnen deze sectoren om
u itvoering te geven aan de actiepu nten in deze nota.
•
het m a ke n van afspraken over deze uitvoering naar aanleiding van dat
overleg, i n samenspraak met externe organisaties (sportverenigi ngen,
sportbonden, stedelijke Sportraad, centrale stad, stichting I m puls,
migranteni nstellingen) .
Omdat de meeste contacten van het stadsdeel met de verenigingen
verlopen via Stadsdeelwerken, willen wij het aanspreekpunt voor sport
zaken voor externen daar voortzetten . Vanzelfsprekend werkt deze beleids
medewerker nauw samen met d e sector Welzijn/Onderwijs .

2 Aanstellen sportconsu/ent
Wan neer sportstimulering werkelijk een plaats krijgt binnen het stadsdeel,
overwegen wij op termijn een sportco nsulent aan te stellen die dit beleid
nog verder coördi neert e n uitwerkt. Deze consulent heeft niet allee n een
bemiddelende rol en een begeleidi ngstaak in het veld (met scholen,
verenigingen, zelforg anisaties e n de stichti ng Impuls), maar tevens een
afstemmingsfu nctie binnen de stadsdeelorganisatie . De consulent is vooral
een regelaar . Daarnaast is deze M N ook belast met beleidsondersteunend
werk en zal derhalve nauw samenwerken met de coördinator van het sport
beleid (zie actiepunt 1 ) .

3 Sportadviesraad
De belangstelling van verenigingen voor het opzetten van een sportadvies
raad in SLOV is groot. Een conceptstatuut voor deze raad is i nmiddels
opgesteld . Deze raad stelt zich ten doel de mening van de sport i n alle
geled i ngen van het stadsdeel te laten doorkl i n ken i n de beleids- e n besluit
vorming over sportzaken . De sportadviesraad kan gevraagd e n o ngevraagd
advies geven aan ons bestuu r . Wij zullen de bijeen komsten van deze raad
ten m i n ste één maal per jaar bijwonen . Bel angrijker nog vinden wij het om
met enige regelmaat met d e sportadviesraad van gedachten te wisselen
over actuele beleidszake n . Deze nota lij kt ons een uitstekend aangrijpings
punt om hiervan een traditie te m a ke n .
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3.5

Fasering en financiering

Tabel 1 : Fasering en kostenraming van de voorgestelde acties

Actie

Periode

Aanstellen van een coördinator sportbeleid

1 9 98 (e.v.)

0,6 fte salarisschaal 9

bij dè sector Stadsdeelwerken
Aanstellen sportconsulent

Kostenraming

1 998 (e.v.)

0,8 fte salarisschaal 7

Regelmatig in kaart brengen van de sport-

tweejaarlijks

f 1 0 .000,- (co-

deelname door middel van een monitor-

te beginnen

financiering ge-

instrument

in 1 99 8

meente mogelijk/ofwel aansluiten
bij leefbaarheidsmonitor)

Evalueren van het sportbeleid aan het

vierjaarlijks,

einde van elke beleidsperiode

te beginnen

intern

in 2002
Opstellen van een kosten/baten-analyse

1 99 8

f 1 5 .000,-

1 99 8

intern

1 99 9

intern

1 99 8 - 1 9 9 9

intern

Herziening tarievenbeleid

1 99 9-2000

intern

Onderzoek medegebruik gymnastieklokalen

1 9 97- 1 9 9 8

voor sportaccommodaties
Bepalen basisonderhoudsniveau sportaccommodaties
Inventariseren mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid bij clubs
Inventariseren mogelijkheden tot inzetten
van professionals in kader van de Melkert
1 -regeling voor onderhoud/beheer/activiteitenondersteuning bij verenigingen

meenemen i n te

gekoppeld aan beleidsafstemming onder-

starten inventari-

wijs/sport

serend onderzoek
naar gebruik van
onderwijs- en
welzijnsaccommodaties

Optimalisering gebruik sportparken

1 9 98-2002

intern/gemeente
Amsterdam

Exploitatieverbetering watersportcentrum

1 9 98- 1 9 9 9

intern

1 9 98- 1 9 9 9

intern

1 999-2000

intern/PM

1 99 8-2000

PM/lmpufs

1 998-2002

PM/lmpuls

Sloterplas
Inventarisatie recreatieve sportfaciliteiten
in de openbare ruimte, alsmede ten aanzien van aspecten spreiding, overlastbeperking, gebruiksmogelijkheden en
onderhoud/inrichting
Schouwen/onderzoeken en verbeteren van
de buitensportaccommodaties op de
aspecten bereikbaarheid, toegankelijkheid,
bruikbaarheid en sociale veiligheid
Uitbouwen sport- en spelploegen per buurt
onder auspiciën van een 'werkmeester'
voor alle buurtbeheergebieden
Opzetten tweede lijnsfunctie bij Impuls ter
ondersteuning van de sportverenigingen
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Voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van

1 9 99-200 1

Externe begeleidingskosten

een project dat kinderen toeleidt naar
sportclubs, bijvoorbeeld een project 'buurt-

f 2 5 . 000,-; voor-

sportclub'

bereiding en uitvoering PM/Impuls/intern

Komen tot een samenwerkingsverband

1 9 98

intern

1 9 98-2002

intern

jaarlijks

intern; druk en

tussen sportverenigingen in het stadsdeel
cq een sportadviesraad
Ondersteunen van de sportverenigingen in
brede zin (kader, samenwerkingsverbanden, sportstimulering)
Opzetten en uitdragen van een evenemen-

vormgeving

tenkalender

f 5000,Promoten van en bemiddelen bij het project

1 998 ( e . v . )

intern

'Jeugdsport in beweging'

Verdeeld over de begrotingsjaren zijn de kosten per jaar terug te vinden i n
tabel 2 .

Tabel 2 : Kosten voortvloeiend uit actieplan sport 1 998-2002 exclusief extra
salariskosten en PM

1 99 8

f 3 0 . 000,-

1 999

f 1 5 . 000,-

2000

f 2 5 . 000,-

200 1

f 1 0. 000,-

2002

f .1 5 .000,-

Deze bedragen zijn excl usief de structurele jaarlij kse kosten voor forma
tieuitbreiding (geraamd op f 1 00 . 000,- i nclusief bureau- en overheadkos
ten ) . Ook de structurele kosten voor uitbreiding van het takenpakket van
het sport- en spelteam van Impuls zijn hier niet bij i nbegrepen . Dekkings
mogelijkheden kunnen gevonden worden i n :
•
efficiencywinst als gevolg van het werken met basisonderhoudsniveaus
voor de sportaccommodaties en het bevorderen van zelfwerkzaamheid
bij sportvereni g i ngen;
•
het verbeteren van de exploitatie van het watersportcentrum;
•
opti maliseren van het gebru i k van sportvelden ( hogere huurin komsten) i n
combinatie met het deels bestemmen van Riekerhaven als leisurepark
met marktconforme huurprijzen .
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Van Dijk , Van Soomeren en Partners, Sport en allochtonen: feiten,
ontwikkelingen en beleid ( 1 986- 1 995) . M i nisterie van VWS , Rijswijk :
1 99 6 .
Werkgroep ' 2d u izend , Welzijnsplan Slotervaart/Overtoomse Veld.
Amersfoort/Utrecht, juni 1 994.
Wer kg roep Sportdebat, Aanzet tot een Amsterdamse samenwerkings
overeenkomst voor de sport. Amsterda m , januari 1 996.
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