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Verslag Sportraad Altena d.d. 24-03-2022 
locatie: Tennisvereniging Woudrichem 
 
Aanwezig: Jan Bel/voorzitter, Mariëlle Durieux, Adriaan de Jong, Kees Braat, Rien de Ruijter,  

      Ciska Boelens, Erik den Dekker, Naomi van der Graaf, Mark van Tilborg,  
      Mildred Stok, Thijs v.d. Schoot, Hella de Ridder/verslag 
Afwezig  :  Martine Braal 

AGENDA Ontmoeting met bestuur TV Woudrichem 
1. Opening en vaststellen agenda 

  2. Verslag en actielijst vergadering 21 februari 2022 
  3. In- en uitgaande stukken / mededelingen 
  4. Advisering m.b.t. Sport- en beweegnota 2022-2025 
  5. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
  6. Rondvraag en sluiting 

 

 
Ontmoeting met bestuur TV Woudrichem 
De Sportraad is te gast op het complex van TV Woudrichem. Het bestuur stelt zich voor en schetst 
vervolgens hoe de club ervoor staat en met welke problemen zij te maken hebben, zoals terugloop van 
ledenaantal, vergrijzing, te weinig kader en interesse in bestuursfuncties en communicatie. Er moet 
geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de banen, maar het is de vraag of dat met zo’n laag ledenaantal 
rendabel is. Ook wordt getwijfeld over het aanleggen van Padel-banen, eventueel samen met de 
voetbalclub, omdat hier veel vraag naar is, met name bij jongere leden.  
 
Door de Sportraad wordt de tip gegeven om bij de KNLTB te informeren of zij ondersteuning kunnen 
bieden. Het investeren in Padel-banen biedt wellicht kansen, omdat dat vooral jonge leden trekt.  
Verder geven zij aan waar de Sportraad zich mee bezighoudt,: 

- Beleidsnota Sport en Bewegen in Altena. Deze gaat ook effect hebben op het 
accommodatiebeleid en dat heeft weer gevolgen voor de verenigingen.  
De voorzitter van TV Woudrichem wil daar graag bij betrokken worden en input kunnen leveren.  

- Harmonisatie subsidies: De Sportraad heeft ervoor gepleit om in de overgangsperiode iets meer 
ruimte te bieden aan de clubs die er financieel op achteruit gingen. Dit is overgenomen. Inmiddels 
is er een evaluatierapport verschenen.  

- Er zijn werkgroepen ingesteld. Soms is een werkgroep ontstaan omdat de Sportraad vond dat er 
aandacht aan besteed moet worden, maar soms zijn deze ontstaan vanuit hun opdracht. Zij 
worden geacht een cruciale bijdrage te leveren aan het beleid in Altena. Er is een website en een 
mailadres en de Sportraad staat open voor suggesties.  

 
1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. VERSLAG EN ACTIELIJST SPORTRAAD VERGADERING D.D. 21-02-2022 
N.a.v. reacties Leefstijlakkoord, punt 6: Dit is andersom: de kantines zijn rookvrij, maar de sportvelden 
nog niet allemaal.  
 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, met genoemde aanpassing.   
 
n.a.v. actielijst 
01 De Nationale Sportweek is in de tweede week van september. De sportcoaches gaan daarmee 
aan de slag. Voor de zomervakantie moet er een plan liggen. Als de verenigingen erbij helpen, ontstaat 
er een groter bereik dan alleen de jeugd, waar de voorgaande jaren op gefocust was.  

Thijs Afgesproken wordt hen de volgende keer uit te nodigen om hierover van gedachten te wisselen. 
 

3. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEBN 
- De sportcoaches hebben een aankondiging doorgestuurd van een theatervoorstelling voor alle 

sportclubs in Altena op 6 april a.s. in Hollywoud.  
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4. ADVISERING M.B.T. SPORT- EN BEWEEGNOTA 2022-2025 
a. Stand van zaken m.b.t. advies uitgangspunten Sport en Gezondheid 

Uitgangspunt is om deze nota opnieuw in te brengen in de eerstvolgende raadsvergadering, tegelijk met 
de Nota Gezondheid en Preventief Jeugdbeleid. Er is een schets gemaakt van de ambities van de 
gemeente, waarin staat welke accenten zij willen leggen etc. Het gaat nu om de algemene 
uitgangspunten; de grote lijnen. Van daaruit gaan zij hier invulling aan geven d.m.v. werkconferenties 
met diverse betrokkenen (zoals zorgaanbieders, sportverenigingen, Sportraad, etc.).  
 
Op 6 januari heeft de Sportraad hier al over vergaderd en een advies opgesteld. De Sportraad is van 
mening dat er te weinig structuur is en heeft gevraagd om een procesbeschrijving, waarin staat wanneer 
iedereen betrokken wordt.  
Thijs geeft aan dat hier nog aan gewerkt wordt en de Sportraad wordt daarbij betrokken.  
 

b. Concept uitgangspuntennotitie strategisch accommodatiebeleid 
Dit is een vrij abstract verhaal, ook omdat er nog geen Sport- en beweegbeleid is. Er zijn veel 
raakvlakken met hetgeen de Sportraad heeft opgetekend in de notitie Topsport. Het rapport bevestigt 
een aantal zaken die de Sportraad zijn opgevallen, met name wat betreft sportzalen, jeugd, etc.  
 
Reacties Sportraad:  

- De Sportraad staat niet achter de intentie van de gemeente om de exploitatie van accommodaties zoveel 
mogelijk aan private partijen uit te besteden. Dit is niet de beste oplossing om zoveel mogelijk mensen 
gelegenheid te geven om te sporten.  
Thijs geeft aan dat de insteek van de gemeente is om exploitatie zoveel mogelijk door lokale 
verenigingen of stichtingen op te laten pakken, met een achtervang, mochten zij omvallen. Wellicht is dit 
in het stuk niet goed verwoord.  
 

- N.a.v. pag. 16, Beheer en exploitatie: ‘Daarnaast wordt overwogen…etc.’ De Sportraad wil dat zeker 
niet. Als commerciële partijen de scepter gaan zwaaien, wordt niet het juiste belang gediend en gaat het 
meer om de financiën.  
Anderzijds kan een sportbedrijf van de gemeente ook voordelen hebben. De buurtsportcoaches kunnen 
daaronder vallen en vaak helpen zij ook de sportverenigingen. Als het gaat om behalen van winst, is het 
inderdaad geen goede zaak.  
Thijs verwacht niet dat we in Altena een sportbedrijf commercieel kunnen uitbaten, omdat de schaal daar 
te klein voor is. Er moet wel een achtervang worden georganiseerd voor een stichting. Dat kan via een 
Sportservice.  
 

- Gevraagd wordt of er wellicht ook een nulmeting in het rapport moet staan, van wat er nu is.  
Dat overzicht is er wel, aldus Thijs. Vorig jaar zijn alle accommodaties op het gebied van sport en cultuur 

Thijs beschreven. Hij zal een verwijzing naar dat document toevoegen.  
 

- Geconcludeerd wordt dat het een heel algemeen verhaal is, dat bij elke dorp of stad kan worden 
neergelegd. Het is interessant om het naast het beleid van Gorinchem te leggen.  
 

- Het is lastig om over accommodatiebeleid te praten als er nog geen sportbeleid is. Anderzijds zitten er 
wel wat zaken in waar we als Sportraad een mening over hebben. We moeten voorkomen dat het de 
richting op gaat, waarbij een commerciële partij de accommodaties gaat exploiteren.  

 
Kees/    Afgesproken wordt dat Kees en Jan een reactie formuleren op deze notitie, waarin zij ook aangeven dat 
Jan      zij hier nog eens over willen praten als het sportbeleid is vastgesteld. Het concept wordt gedeeld met de 

Sportraad en de volgende keer wordt dat besproken en vastgesteld.  
Het is prettig dat we in zo’n vroeg stadium mee kunnen denken.  
 
c. Concept evaluatierapport en advies subsidieregelingen Sport en Bewegen 3-2022 
Er heeft een harmonisatie van de subsidieregelingen plaatsgevonden. Op verzoek van het college is dit 
geëvalueerd. De onderzoekster heeft contact gehad met een deel van de verenigingen en op grond 
daarvan is dit rapport met aanbevelingen geschreven. Het advies van de Sportraad wil zij in het rapport 
opnemen, waarna het naar het college gaat.  
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Reacties Sportraad: 
- Verenigingen gaven aan dat zij ontevreden waren over de snelheid van afhandelen van de subsidie-

aanvragen. Daarover staat niets in de aanbevelingen.  
- De problematiek ligt vooral bij de verenigingen van oud-Werkendam. Dit suddert nog steeds bij hen en 

verenigingen praten hier nog over met de politiek. Anderzijds staat in een verslag van een eerdere 
Sportraad-vergadering o.a. dat de Werkendamse verenigingen geen problemen hebben met de 
wijzigingen in het subsidiebeleid. 

- Niet alle verenigingen zijn benaderd voor deze evaluatie. De uitkomsten zouden dus ook als niet 
representatief beschouwd kunnen worden. Dit verdient een aanscherping in de aanbevelingen.  

- Complimenten voor de gemeente, omdat in korte tijd toch zoveel verenigingen tevreden zijn.  
- Het is opvallend dat de verenigingen subsidie voor jeugdleden gebruiken om hun exploitatie rond te 

krijgen. Hier moet aandacht voor zijn! 
Toegelicht wordt dat de sport- en beweegsubsidie bestaat uit een basisbedrag per vereniging en een 
bedrag per jeugdlid, voor binnen en buitensporten verschillend. Ook is er een regeling voor het 
onderhoud van buitensportaccommodaties.  

- De uitkomsten van dit onderzoek kunnen een goed argument zijn om een Sportservice op te zetten. 
- Er is eenvoudig winst te halen in de communicatie (simpeler taalgebruik). Daar moet op ingestoken 

worden door de gemeente. Er was begrip voor dat dit niet goed liep, gezien alle wijzigingen etc., maar nu 
moet dit snel verbeteren.  

- Het is interessant dat subsidie kan worden verkregen als er nieuwe doelgroepen worden aangeboord. 
- N.a.v. pag. 6, aanbeveling b.: De Sportraad wil dit overzicht van de sportmedewerkers etc. ook graag 

ontvangen. 
- Het is beter om verenigingen niet aan te schrijven over subsidieaanvragen etc. in december, maar op 

een ander moment in het jaar.  
- De koppeling met het Sportakkoord is niet terecht. 
- Het optreden van de Sportraad als gesprekspartner van professionele sportondersteuners en/of 

bedrijven als de RABO Bank is niet gewenst (pagina 7). De Sportraad is daarin geen partij.  
- Er staat niets vermeld over projectsubsidies.  
- Als 75% van de verenigingen tevreden is, is dat een goed resultaat. Vraag is wel of alle verenigingen de 

kans hebben gehad om hun zegje te doen. Zo niet, wie zijn er niet gehoord? Zijn dat de verenigingen die 
er op achteruit zijn gegaan? Dit  moet worden nagegaan, al verandert dat de aanbevelingen wellicht niet. 

- Gevraagd wordt of er qua tevredenheid onderscheid is gemaakt tussen binnen- en buitensportclubs. 
- De GBA (overzichtslijst) van alle sportverenigingen moet snel op orde zijn (1e aanbeveling).  
- Bredere inzet van de buurtsportcoaches was al door de Sportraad geadviseerd: meer de gemeente in en 

geen les geven op scholen. Een verdeling van 50/50 is niet wenselijk.  
 

Jan/Kees   Samenvatting van de punten die worden meegenomen in het advies, dat Kees en Jan opstellen: 
- De basisadministratie van de gemeente moet op orde zijn. Dit heeft hoge prioriteit!; 
- Communicatie tussen gemeente en verenigingen moet verbeterd worden; 
- Het team met gemeentelijke sportmedewerkers (zowel beleid als buurtsportcoaches) is 

onderbezet; 
- De Sportraad gaat niet met commerciële partijen etc. om tafel om over subsidies en projecten te 

praten; 
- Pijnpunt is dat een deel van de verenigingen van de voormalige gemeente Werkendam zeer 

ontevreden is. Er moet nader worden onderzocht of deze verenigingen nu in gevaar komen. Zij 
moeten hun verhaal kunnen doen, ondanks dat de conclusies wellicht niet veranderen. Aan 
Daniëlle wordt gevraagd of zij de ruis hieromtrent kan wegnemen. Als er echt problemen 
ontstaan, kan de Sportraad daar nog iets over adviseren. Het is niet bekend of de verenigingen 
weten dat er diverse mogelijkheden zijn om ondersteuning te krijgen.  
 

5. TERUGKOPPELING VANUIT DE WERKGROEPEN 
a. Altena Sport Awards 
De jury is bij elkaar geweest en er zijn besluiten genomen. De namen worden volgende week bekend 
gemaakt. Er wordt nog gesproken over de uitreiking.  
Volgend jaar wordt de Oeuvre Award voor de eerste keer uitgereikt.  
 
b. Professionalisering Sportraad 
Vorig jaar is geëvalueerd en deze is naar de gemeente gestuurd. Er is nog geen reactie ontvangen.  



ACTIE:                                                                                            Verslag Sportraad Altena d.d. 24-03-2022 
                                                                                 vastgesteld d.d. 25-04-2022  

 4 

Thijs Thijs vraagt dit na.  
 
c. Sportakkoord  
Er zijn door de werkgroep geen nieuwe ontwikkelingen te melden sinds de vorige vergadering.  
Echter, in de B&W besluitenlijst van 1 maart staat, dat er vanuit de middelen van het Sportakkoord een 
bedrag van € 50.000,-- wordt besteed aan de Vuelta en € 25.000,-- aan een projectleider die daar 
uitvoering aan moet geven. Dit verbaast de leden van de Sportraad. 
 
Thijs licht toe dat er vorig jaar extra geld is toegevoegd aan het budget van het Sportakkoord voor 
activiteiten op het gebied van welzijn, gezonde voeding, bewegen, etc. De Vuelta wordt als kapstok 
gebruikt om die activiteiten onder te hangen.  
Het bedrag van € 30.000,-- voor dit jaar en € 30.000,-- van vorig jaar zijn nog niet verdeeld en zijn nog 
beschikbaar voor het Sportakkoord.  

 
Secr./vz  De Sportraad zal bij het college vragen naar een plan voor de activiteiten in het kader van de Vuelta.  

 
d. Topsport 
Dit punt wordt geagendeerd bij de volgende Sportraad vergadering. De werkgroep vergadert op 14 april. 
 
e. Sportcafé 
De werkgroep komt binnenkort bij elkaar. Er zijn ideeën. Een datum staat nog niet vast.  
 
f. Gezonde leefstijl 
Er is een concept toegestuurd, alsmede een aangepaste versie. Dit is echt een hot item; ook landelijk 
gezien. Mariëlle heeft binnenkort een gesprek met Ricardo Seffelaar. Hij wil graag contact houden met 
de Sportraad.  

Kees Kees verstuurt het advies op 25 maart naar Thijs. 
 
g. Gemeenteraadsverkiezingen / Manifest 
Er zijn genoeg punten om over 2 of 4 jaar te evalueren en na te gaan hoe het ervoor staat met sport en 
bewegen in Altena en wat de inwoners en verenigingen daar van vinden. Vraag is of er draagvlak is 
binnen de Sportraad voor het maken van een Manifest.  
Ciska biedt aan om hieraan mee te werken. Een mooi gedegen en gedragen stuk op lange termijn is erg 
goed.  
Afgesproken wordt te wachten tot het sportbeleid is vastgelegd en daarna te bekijken wat de termijn is 
voor het opstellen van een Manifest. Dit zal rond Q3/Q4 zijn. De naam van de werkgroep wijzigt van 
Gemeenteraadsverkiezingen in werkgroep Manifest.  
Verder is het goed om het beleid van het nieuwe college te monitoren om na te gaan of zij bewegen, 
gezond leven etc. een warm hart toedragen. Daarom wordt het coalitieakkoord besproken in de 

Kees Sportraad. Kees zorgt ervoor dat de leden de stukken ontvangen. Eventueel kan er een ongevraagd 
advies worden gegeven.  

 
h. Uniek sporten 
De werkgroep is vorige week bij elkaar geweest. Gesproken is over hoe zij een aftrap kunnen maken. 
Ten eerste gaan zij de sportaanbieders benaderen die er al zijn en vragen wat zij al doen op dit gebied. 
Ook wordt gevraagd waar de behoefte ligt bij de verenigingen en bij de sporters en ouders. T.z.t. bekijkt 
de werkgroep of hier een advies over uitgebracht moet worden.  
Geconstateerd is dat in de gemeente Altena weinig mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking, 
o.a. in vergelijking tot Gorinchem. Daarom wil de werkgroep daar een keer naartoe om mensen daarover 
te spreken en te kijken wat daar gebeurt.  
 
i. Openbare ruimten 
Deze werkgroep is gisteren bijeen geweest. Op het internet zijn veel voorbeelden, adviezen en analyses 
op dit gebied te vinden. In onze gemeente gaan veel dingen al goed, maar veel dingen ook niet. Er is wat 
‘laaghangend fruit’, dat snel opgepakt kan worden. Daarom gaan de werkgroep leden allemaal in een 
deel van de gemeente inventariseren welk aanbod er is in de openbare ruimte.  
Jan  neemt contact op met partijen die iets aanbieden of gecreëerd hebben (o.a. VVV, Rijkswaterstaat, 
etc.). Als fiets- en wandelpaden verbonden kunnen worden, zou dat een mooi resultaat zijn.  
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Er wordt ook nagegaan of er iets kan worden ondernomen om ouderen meer aan het bewegen te 
krijgen. Dat gebeurt in Altena minder dan landelijk gezien.  
 
j. Communicatie 
Volgende week donderdag is er een afspraak met de werkgroep. Eerst moet worden nagedacht over wat 
we willen doen, wie we willen bereiken en welk communicatieplan daarbij hoort. Daarna moeten we 
nagaan welke middelen er zijn en hoe we die gaan gebruiken. Verder ligt een groot deel van 
communicatie over sport bij de gemeente zelf.  
 
6. RONDVRAAG EN SLUITING 

- Op de vraag of de vergaderstukken geprint en per post verstuurd kunnen worden, wordt gereageerd dat 
dat  niet wenselijk is.  
 

- Thijs geeft aan dat er overleg is geweest met de sportcoaches en hun  manager, alsmede met de 
wethouder. De sportcoaches hebben aangegeven dat zij te weinig tijd hebben. Er is groen licht gegeven 
om stappen te zetten voor incidentele uitbreiding van hun formatie. Daarnaast gaat er een traject lopen 
om ook voor hen structurele uitbreiding te creëren. Als dat niet lukt, moeten hun doelstellingen worden 
teruggeschroefd.  
Er zijn drie opties die t.z.t. moeten worden voorgelegd aan de raad: 
1. Doen wat zij nu doen met aanvulling om meer te kunnen doen op maatschappelijk gebied; 
2. Doen wat zij nu doen; 
3. Snoeien in de uren t.b.v. het onderwijs, waardoor maatschappelijke projecten meer aandacht kunnen 

krijgen.  
    Feit is wel dat hier sprake is van co-financiering (40% vanuit het onderwijs, 40% vanuit het rijk en 20% 

vanuit de gemeente). Daarom kan het onderwijs niet uitgesloten worden.  
 

- Mariëlle oppert om in onze adviezen als uitgangspunt te benoemen dat sport en bewegen een essentiële 
behoefte is van de mens. Als dat recht is vastgelegd, moet er ook gemeentelijk budget voor worden 
vrijgemaakt. Hier wordt bij het volgende overleg nader over gesproken.  

Mariëlle Mariëlle bereidt deze discussie voor.  
 
De voorzitter sluit de vergadering, nadat hij TV Woudrichem heeft bedankt voor de gastvrijheid en het feit 
dat zij hun perikelen met de Sportraad wilden delen.  
 
Het bestuur van TV Woudrichem heeft dit bezoek ook als prettig ervaren. Zij concluderen dat de 
Sportraad veel zaken oppakt en uitvoert. De initiatieven die genomen worden door de werkgroepen zien 
zij als positief.  
 
 


