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Waarom een sport- en beweegprogramma? 

 Strategische Visie 2020 

 Bestuursopdracht juni 2013 

 Van projecten naar structurele inbedding 

 Belang van sport en bewegen in brede zin 

verbinden en verankeren 

 Realisatie nieuwe sporthal met oog voor 

maatschappelijke rol sport en bewegen 

 

 



Uitgangspunten sport- en 

beweegprogramma 

 Niet alleen sport maar ook bewegen en 

gezonde leefstijl 

 Programma van 2015-2020 

 Sport – en beweegprogramma geeft visie 

en doelen vertaald in acties.  

 Macrobudget blijft gelijk 

 Actief burgerschap als rode draad in 

proces en inhoud 

 



Het belang van sport en bewegen 

• Bevordering van een actieve en gezonde 

leefstijl  uitstel van beroep op zorg 

• Stimulans voor ontmoeting, samenzijn en 

participatie  sociale cohesie 

 

Wat betekent dit voor inzet van 

stakeholders c.q. de randvoorwaarden? 

 

 



Proces 
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Belronde Beweegaanbieders 

 Groot aantal beweegaanbieders gebeld 

vanwege annulering bijeenkomst 

beweegaanbieders 

 Veel diversiteit tussen beweegaanbieders 

 Veel aanbieders spelen in of willen inspelen 

op ontwikkelingen, zoals vergrijzing, 

ontgroening, etc. 

 Veel verenigingen kunnen nog groeien in 

hun maatschappelijke rol binnen de 

gemeenschap 

 

 

 



De bevolking verandert… 

 van groei naar krimp en van jong naar oud 

Bron: GGD Zuid Limburg, 2010 



Jeugd Senioren Veteranen 
‘Vroegere’ 

indeling 

Huidige  

indeling 6 tot 12 jaar 12 – 18 jaar 18 – 25 jaar 

Masters 

25 – 35 jaar 35 - 45 jaar  45 jaar en ouder 

Jong 

volwassenen Starters Ouders 

Jongste  

jeugd 
Jeugd 

 45 – 60 jaar 

Jong 

volwassenen 

Nieuwe  

indeling 60 jaar en ouder 

Senioren 

6 - 12 jaar 12 – 18 jaar 18 – 25 jaar 

Masters 

25 – 35 jaar 35 - 45 jaar 

Starters Ouders 

Jongste  

jeugd 
Jeugd 

4 – 6 jaar 

‘Kabouters’ 

Bron: KNHB Strategische visie, 2015 
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57 57 
AD 1930 AD 2014 

De bevolking verandert… 



De sportdeelname verandert… 

 Van georganiseerd naar ongeorganiseerd 

Sporters in Vaals 

Niet sporters

Sporters
Lidmaatschappen 

NOC*NSF 

% 

Landelijk gemiddeld 26,5% 

Vaals 14% 

Bron: Zorgatlas, 2013 



De sportdeelname verandert… 

 

 

 

Verwachte ontwikkeling in sportdeelname tot 2020 

• Handbal:    - 28% 

• Korfbal:    +  2% 

• Tafeltennis:    -   7% 

• Jeu de boules:   + 69% 

• Turnen/gymnastiek:  - 23% 

• Honkbal/softbal:    - 13%   

• Volleybal:    +  7% 

• Badminton:    - 12% 

• Tennis:     + 15% 

• Voetbal:             0% 
 

 

Bron: NOC*NSF, SCP 



De sportvereniging verandert… 

 De sportvereniging verandert: van 

vrijwillig naar meer bedrijfsmatig 

 Ledenaantallen nemen af 

 Leeftijd leden verschuift omhoog 

 De lokale positie verandert; 
maatschappelijke rol 

 De vraag naar vrijwilligers groeit; het 
aanbod neemt af 

 Betrokkenheid leden neemt af 

 Behoeften van de leden veranderen 

 



De sportvereniging verandert… 

 Cijfers Verenigingsmonitor Vaals (2013) 

 90% van de sportverenigingen geeft aan te 

weinig leden te hebben 

 70% van de sportverenigingen geeft aan te 

willen groeien 

 70% van de sportverenigingen heeft geen 

beleidsplan 

 Gemiddeld 16 vrijwilligers per 

sportvereniging 

 40% van de sportverenigingen is bekend 

met de combinatiefunctionaris 

 



Overige ontwikkelingen 

 De vraag verandert: van doel naar middel  

 De sporter verandert: sportconsument 

 De gemeente verandert: van uitvoeren 

naar faciliteren 

 De ruimte verandert: van mono naar 

multifunctioneel 

 



Aan de slag! 

 Wij willen graag jullie input voor het 

nieuwe sport- en beweegprogramma. 

 Aan de hand van verschillende thema’s 

worden jullie gevraagd jullie input te 

leveren: 

1. Sportieve en gezonde school 

2. Actieve en vitale buurt 

3. Beweging in de zorg 



Sportieve en gezonde school 

 Veel kinderen in Vaals met overgewicht 

(GGD) 

 Veel kinderen eten dagelijks te weinig 

groente en/of fruit (GGD) 

 Gezonde en sportieve leefstijl van belang 

 Kwaliteit bewegingsonderwijs 

 Extra aandacht inactieven 



Actieve en vitale buurt 

 Ongeveer 50% van de bevolking in Vaals is 

van allochtone afkomst (GGD) 

 Sport is een positieve basis om 

gedragsproblemen aan te passen en 

sociale vaardigheden te vergroten 

 Sport en bewegen als bindmiddel in de 

buurt 

 



Beweging in de zorg 

 Veel kansarme en niet vitale ouderen in 

Vaals (GGD) 

 Mensen die afhankelijk zijn van 

langdurende zorg bewegen vaak veel te 

weinig 

 Preventieve inzet van bewegen 

 

 



Per thematafel antwoord op: 

 Wat moeten speerpunten zijn in Vaals? 

 Wat kun jij hierin betekenen? 

 Welke randvoorwaarden nodig 

(communicatie, geld, accommodatie, 

netwerk etc.) 

 Wat verwacht je van de gemeente? 

 Wat heeft hoogste prioriteit? 



Tijdsplanning 

 45 min. per tafel aan de slag 

 Daarna 20 min. pauze/netwerken 

 Daarna 30 min. plenaire terugkoppeling 

en input nota 


