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Geacht college, 

De Sportraad is bijzonder verheugd over het door dhr. Dave Schoonen opgeleverde Lokale 

Sportakkoord. Gezien het feit dat wij veel waarde hechten aan het succesvol uitrollen en 

implementeren hiervan, zijn wij zo vrij u hierbij enkele aanvullende aanbevelingen te doen. 

Onze reactie betreft de volgende onderdelen: 
- Uitvoeringscapaciteit 
- Financiering 
- Draagvlak. 

 
Met betrekking tot de uitvoering achten wij het van belang dat er conform de aanbeveling 
professionele man-/vrouwkracht wordt ingezet (regisseur) om de geformuleerde doelen te 
bereiken. Ons inziens gaat het verder dan de door dhr. Schoonen voorgestelde aanstelling 
van van een regisseur voor 4 uur per week. Dit lijkt ons van groot belang om de vermelde 
ambities te realiseren.  
Verder achten wij het wenselijk om alle professionele (sport-) functionarissen in dienst van 
de Gemeente Altena te betrekken in de uitvoering hiervan, door deze i.i.g. frequent over de 
voortgang er van te informeren en hun commitment te vragen voor de uitvoering.  
Voor de Sportraad zien wij hierin ook een belangrijke taak weggelegd als het gaat om het 
stimuleren, monitoren en het waarborgen van de continuïteit. 
 
Met betrekking tot de financierbaarheid stellen wij vast dat er sprake is van een zeer 
bescheiden budget van € 30.000,-- bij een verder zeer ambitieus akkoord. Het lijkt dan ook 
niet aannemelijk dat hieruit de realisatie van een dergelijk plan volledig gefinancierd kan 
worden. Wij doen dan ook een beroep op u, de financiering van dit akkoord meer substantie 
te geven. In ieder geval zou een structurele financiering van de kant van de Gemeente, 
bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijks budget, bijdrage aan een meer realistische 
haalbaarheid. 
 
Ons derde punt betreft het draagvlak van het Lokale Sportakkoord in Altena. Bij de tot 
standkoming van dit Akkoord zijn ruim twintig organisaties betrokken. Dat is een relatief 
gering aantal gerelateerd aan het aantal sportverenigingen en andere bij de sport betrokken 
organisaties in Altena. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om het draagvlak van dit 
Sportakkoord te vergroten. Daarvoor is de inzet van alle betrokkenen nodig en zeker ook die 
van de Gemeente. Het feit dat vrijwel alle verenigingen een subsidielijn hebben met de 
Gemeente, biedt dit o.i. een uitgelezen kans om de verbinding te maken met dit Akkoord. Het 
zou o.i. mogelijk moeten zijn om het komende jaar bij alle verenigingen die in aanmerking 
komen voor subsidie van de Gemeente een beroep te doen op hun participatie in het 
Sportakkoord. 



 
Uiteraard zijn wij graag bereid dit schrijven nader aan u toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sportraad Altena 
 
Aart Geurtsen    Jan Bel 
Voorzitter    Secretaris 
   

 
  
 


