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Voorwoord: 

 

 

Het jaar 2011 was voor de Sportraad gemeente Lochem een jaar ‘van binnen naar buiten’ toe. Dat 

was ook het thema van de ALV dat jaar. De Sportraad heeft de officiële stap gemaakt en haar 

bestuursleden officieel benoemd, met instemming van haar leden.  

 

Exposure en naamsbekendheid waren daarbij speerpunten. De Sportraad is veelvuldig positief in de 

media naar voren gekomen en heeft zo gewerkt aan het vergroten van haar zichtbaarheid. Ook heeft 

zij het afgelopen jaar gewerkt aan het vergroten van haar professionaliteit. Zo is er een beleidsplan 

2011-2014 gemaakt, zijn de taken van alle bestuursleden verdeeld en officieel vastgelegd in een 

bijlage van het beleidsplan, is er een visie op de sport in 2030 ontwikkeld en heeft de Sportraad 

samen met de Gemeente een intentieverklaring opgesteld. Deze zal op de ALV van 2012 getekend 

worden door beide partijen.  

 

Kortom, er is veel goed werk verzet in 2011. Dat maakt ook dat wij als bestuur van de Sportraad 

gemeente Lochem vol goede moed aan 2012 zijn begonnen en ervoor blijven gaan dat de Sport op 

de agenda blijft van alle partijen in Lochem!  
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Hoofdstuk 1: Bestuurszaken: 

 

 

1.1. Samenstelling bestuur: 

 

Het bestuur van de Sportraad is vanaf de algemene ledenvergadering (ALV) in 2011 als volgt 

samengesteld: 

• Mevrouw A.C. de Zwaan - Koster, Voorzitter (2011, 2014). 

• De heer G. Leusink, Vicevoorzitter / Penningmeester a.i. (2011, 2014). 

• De heer J. Hofstede, Secretaris (2011, 2013). 

• De heer G. Nijkamp, Notulist (2011, 2012). 

• De heer A. Peters, PR & Communicatie (2011, 2013). 

• De heer J. Groen, Accommodatiezaken (2011, 2012). 

 

Tussen haakjes staan respectievelijk het jaar van eerste benoeming en jaar van aftreden volgens het 

daarvoor opgestelde rooster. Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar gekozen. Hierna 

kan hij/zij nog een (1) maal voor een periode van drie jaar gekozen worden.  De taakverdeling en de 

inhoud van de functies van de bestuursleden binnen het bestuur zijn beschreven in het beleidsplan.  

 

 

1.2. Bestuursvergaderingen: 

 

Het bestuur streeft er naar om eens per maand bij elkaar te komen, met uitzondering van de 

zomervakantie. Dit houdt in dat men tien maal per jaar vergadert. Mocht zich de noodzaak voordoen 

om tussentijds bij elkaar te komen dan zal het bestuur uiteraard hieraan voldoen.  

 

Onderwerpen die tijdens de vergaderingen in 2011 aan de orde zijn geweest zijn: 

• Olympisch Netwerk. 

• Algemene Ledenvergadering (ALV). 

• Jubilea van diverse verenigingen. 

• Bezoeken van verenigingen door het bestuur en door de Verenigingsondersteuner Sport. 

• Werving van nieuwe sportverenigingen als leden.  

• Invoeren Nieuwsbrief voor de sportverenigingen en andere relaties. 

• Informeren van leden over activiteiten die de Sportraad onderneemt.  

• Aanstelling Verenigingsondersteuner Sport . 

• Aanpassing Statuten Sportraad gemeente Lochem. 

• Bezoek Notaris voor aanpassing statuten. 

• Kwartaaloverleg met de Gemeente.  

• Project Sport Lokaal Samen (SLS) (samen met Gemeente en OPOL) en onderzoek SLS. 

• Onderzoek beweegmonitor Gelderland. Onderzoek Sport en Bewegen 18 jaar en ouder. 

• Begeleidingstraject Gelderse Sport Federatie (GSF). 

• Visie ontwikkelen en beleidsplan 2011-2014 maken voor de Sportraad. 

• Taakomschrijving bestuursleden vaststellen. 

• Invulling vacature Penningmeester. 

• Uitbreiding aantal bestuursleden. 

• Kampioenshuldigingen. 

• Sportverkiezingen in 2012 of 2013. 

• Opzetten van werkgroepen: o.a. voor VCP’ers, voor Sportverkiezingen, etc. (werkgroep 

gemeentecontact bestaat al!). 
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• Maatschappelijke Stages + bijeenkomst hierover. 

• Senioren in de Sportvereniging (Verzilver je Club). 

• Aanvragen van subsidies en fondsen. 

• Sponsoren en andere sponsormogelijkheden.  

• Sportmonitor Gelderland. 

• Organisatie Sportcafé. 

• Organisatie cursus Vertrouwens-Contact-Personen (VCP).  

• 4 bijeenkomsten Workshopcarrousel samen met Sociaal Cultureel Werk (SCW) te Gorssel. 

• Fair Play project. 

• Achterhoek FM. 

• Accommodatiestichtingen en andere binnen-/buitensportaccommodatie zaken.  

• Privatisering Sportvelden Oud Gorssel.  

• Overlegmomenten met de Adviesraad. 

• Opstellen Jaarkalander op de website. 

• Intentieverklaring Gemeente – Sportraad Lochem. 

• Nieuw logo voor de Sportraad in combinatie met nieuwe huisstijl. 

 

Het bespreken van deze onderwerpen heeft geresulteerd in: 

• Het organiseren van een ALV en daarvoor is als spreker uit genodigd Dick Boschmann van het 

Olympisch Netwerk. Zo maken de leden, de verenigingen, indirect kennis met het bestaan 

van het Olympisch Netwerk en heeft de Sportraad een actueel thema voor het voetlicht 

gebracht.  

• Naar aanleiding van de ALV zijn de statuten aangepast. Dit is gedaan door de notaris en 

ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze zijn hernieuwd gepubliceerd op de 

website van de Sportraad.  

• Tijdens de vergaderingen en door de begeleiding van de GSF heeft de sportraad haar 

beleidsplan opgesteld. Daarin staan de speerpunten voor het komende jaar en ook wat er 

het afgelopen jaar is bereikt op onderdelen. De Sportraad heeft door het opstellen van het  

beleidsplan de taken en functies binnen het bestuur verduidelijkt en vastgelegd op papier.  

• Er is een Verenigingsondersteuner Sport aangesteld en deze is in mei 2011 voortvarend 

begonnen. Samen met de Sportraad is inzichtelijk gemaakt met welke verenigingen er 

contact is geweest, waar men op bezoek is geweest en waar wellicht nog werk verzet moet 

worden. Ook wordt er bijgehouden welke verenigingen welke bijeenkomsten bezoeken. Dat 

geeft de Sportraad en de Verenigingsondersteuner een goed inzicht in het bereik van het 

werk dat zij gezamenlijk verzetten. Daarnaast worden verenigingen die jubileren standaard 

bezocht. In 2011 was dat 1 vereniging. Ook de kampioenshuldigend zijn bezocht.  

• Het aanbrengen van structuur in het werk dat de Sportraad doet. Zo is er een vast 

vergadermoment afgesproken, 2
e
 dinsdag (of woensdag) van de maand. Is er een 

jaarkalander opgesteld en deze wordt gepubliceerd op de website. Afspraken worden goed 

vast gelegd door de notulist die de Sportraad in haar gelederen heeft. Afspraken met 

Sponsoren zullen worden geformaliseerd middels een sponsorcontract (dit wordt in 2012 

verder opgepakt).  

• De Sportraad heeft twee themabijeenkomsten georganiseerd naar aanleiding van de 

onderwerpen die op de agenda zijn besproken. De eerste voor maatschappelijke stages en 

de tweede was het Sportcafé. Hierover kunt u in het volgende hoofdstuk meer lezen.  

• Er is vanaf juni een nieuwsbrief uitgebracht om meer inzichtelijk te maken wat de sportraad 

doet en waar zij zich mee bezig houdt. Dit heeft in 2011 geresulteerd in 6 uitgebrachte 

nieuwsbrieven.  

• Er zijn een aantal onderzoeken gedaan in de gemeente Lochem ten behoeve van de Sport. 

Dit geeft de Sportraad input voor het formuleren van nieuwe speerpunten en beleid.  
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1.3. Adviesraad: 

 

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

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

bestuur niet uit komt of waarbij zij graag ruggensteun wil. De Adviesraad wordt altijd uitgenodigd 

voor alle bijeenkomsten van de Sportraad, in het bijzonder de Sportcafés en de ALV. De Adviesraad 

bestaat nu uit 4 personen, te weten: 

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

• Henk Mannessen. 

• Jochem Thomassen. 

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

 

In 2011 heeft de Sportraad twee keer vergaderd me de Adviesraad. Eenmaal aan het begin van het 

jaar, in januari. Later in het jaar is er in oktober vergaderd. In de eerst vergadering is het vooral 

gegaan over het al dan niet uitschrijven van de eerste ALV en hoe het bestuur verstrekt kan worden 

qua omvang en qua netwerk in de gemeente. Er is toen door de Adviesraad aangegeven vooral door 

te gaan en te onderzoeken of er werkgroepen opgezet kunnen worden ter versterking van het 

bestuur zelf. In de tweede vergadering in oktober is er vooral gesproken over de voorgang en waar 

de sportraad op dat moment mee bezig was. Er zijn flinke stappen vooruit gemaakt en de Adviesraad 

heeft de Sportraad hiermee gecomplimenteerd. We zullen vooral verder gaan op de ingeslagen weg! 

 

 

1.4. Algemene Leden Vergadering (ALV): 

 

De algemene ledenvergadering vond plaats op 22 maart 2011 zoals gebruikelijk bij onze sponsor Café 

& Restaurant Stegeman te Laren. Aan het hoofd van de Sportraad Lochem staat in principe de ALV, 

de vertegenwoordiging van de leden, de sportverenigingen uit de gemeente Lochem. 

 

Op deze ALV avond heeft de Wethouder W. Heesen een openingswoord gesproken en aandacht 

besteed aan de oprichters van de Sportraad. De officiële punten op de agenda zijn op deze avond aan 

de orde gekomen in het eerste gedeelte en daarna heeft de heer Dick Boschman verteld over zijn 

ervaringen als Olympisch Sporter. Deze avond is door zo’n 30 mensen bezocht.  

 

 

 

1.5. Lidmaatschap: 

 

Lidmaatschap was tot 2011 nog ‘gratis’ voor de verenigingen in de Gemeente Lochem. Er is 

overwogen of het mogelijk is om vanaf 2012 een kleine bijdrage te vragen van de verenigingen.  

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

te berekenen van €15,- euro per vereniging. Dit is ter voorstel voorgelegd op de ALV 2011 en de 

leden hebben daarmee ingestemd.  In de statuten is opgenomen dat per jaar vastgesteld wordt welk 

bedrag de verenigingen bijdragen. Voor 2012 is dat €15,- euro, conform het besluit op de ALV van 

2011.  
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1.6. Organogram: 
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Hoofdstuk 2: De Vereniging 

 

 

2.1. De Verenigingsondersteuner Sport: 

 

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

sport. Door allerlei ontwikkelingen op onder andere het gebied van wetgeving en bezuinigingen en 

door een veranderende mentaliteit wordt het steeds moeilijker om als vereniging goed te kunnen 

blijven functioneren. De Verenigingsondersteuner Sport kan de (sport)vereniging hierbij helpen!  

 

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

verhelpen van management- en organisatorische problemen binnen een sportvereniging. 

Verenigingen hebben regelmatig behoefte om eens te praten over opzetten van beleid, 

deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, organiseren en uitvoeren van nevenactiviteiten en de 

opvang en integratie van bijzondere doelgroepen. Een goede benutting van dure accommodaties is 

gewenst. Veel verenigingen hebben te maken met achteruitgang van ledental. Ondersteuning van 

verenigingen bij ledenwerving en behoud kan hier verbetering in brengen. Een Verenigings-

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

doorverwezen naar netwerkpartners. 

 

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

van de sportverenigingen verhogen. Doel van de inzet van de verenigingsondersteuner is het 

verbeteren van de interne organisatie en daarmee het vergroten van de interne deskundigheid van 

bestuur en vrijwilligers. Daarnaast ook het beter benutten van kansen in de omgeving van de 

vereniging en waar mogelijk samenwerking ontplooien. 

 

Voor de inhoudelijke taken van de Verenigingsondersteuner Sport verwijzen wij u naar het 

beleidsplan 2011-2014 van de Sportraad gemeente Lochem. 

 

De Verenigingsondersteuner heeft in 2011, na haar aanstelling in mei 2011, ruim 10 verenigingen 

bezocht en aldaar een gesprek gevoerd. Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn gekomen zijn: 

• Privatisering Velden / Accommodaties Oud Gorssel. 

• Algemene accommodatiezaken, o.a. verbouwingen, verlichting en subsidiemogelijkheden. 

• Vrijwilligersbeleid en werving van vrijwilligers / bestuursleden. 

• Samenwerking met andere verenigingen. 

• Ledenwerving. 

• Verzekeringen. 

• Sport Lokaal Samen. 

• Allochtone doelgroepen voor de sportvereniging. 

• Start nieuwe vereniging.  

 

Daarnaast is er samengewerkt met het Sociaal Cultureel Werk, het openbare basisonderwijs en de 

Gemeente voor het Sport Lokaal Samen project en is er een onderzoek verricht naar de 

sportdeelname van basisschoolkinderen. Ook is een deel van dit onderzoek uitgevoerd door de 

Verenigingsondersteuner. Zij heeft namelijk bij de verenigingen onderzocht hoe zij staan tegenover 

het aanbieden van naschoolse activiteiten. Verenigingen geven veelal aan dit graag te willen, maar 

dat zij daar moeilijk vrijwilligers voor kunnen vinden.  

Met de komst van de Combinatiefunctionarissen in 2012 is daardoor wellicht een brug te slaan 

tussen het basisonderwijs en de sportverenigingen.  
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Naast dit project is er meegewerkt aan de Workshop Carrousel aan het einde van 2011. Er zijn een 

viertal workshops verzorgd voor alle verenigingen in de gemeente Lochem. Daar hebben 6 

sportverenigingen aan deel genomen. Ook heeft de Verenigingsondersteuner de themabijeenkomst 

over Maatschappelijke Stages in de Sport georganiseerd, waar 4 verenigingen aanwezig waren.  

Daarnaast is er aandacht besteed aan de Nationale Sportweek in 2012. Hiervoor is de promotie en de 

bekendheid in gang gezet, nadat er een aantal jaren niet mee gedaan was in de gemeente Lochem.  

 

Als laatste is het goed om te vermelden dat er in kaart is gebracht wat ‘mensen met een beperking’ 

aan mogelijkheden hebben in gemeente Lochem als het om sporten gaat. Dit is door de Verenigings- 

ondersteuner in kaart gebracht. In 2012 kan er gekeken worden wat men hier mee gaat doen.  

 

 

2.2.: Sportcafé & Themabijeenkomsten: 

 

 

Themabijeenkomst: Maatschappelijke Stages: 

 

Op 28 september 2011 is er een avond gehouden over de Maatschappelijke Stages (MaS) in de 

Sportsector. Op deze avond waren 4 verenigingen aanwezig. De MaS Makelaar in de gemeente 

Lochem, Agnes Obbink vanuit Betula, heeft op deze avond uitleg gegeven over de MaS en wat men 

daar als vereniging mee kan. De Verenigingsondersteuner heeft de avond geleid en op onderdelen 

toelichting verzorgd.  

 

 

Sportcafé: Sportiviteit en Respect: 

 

Het Sportcafé is gehouden op 22 november 2011. Toparbiter Eric Braamhaar heeft gesproken over 

‘Sportiviteit & Respect’ en daarna heeft Bert Kruyswijk vanuit NOC*NSF gesproken over Ongewenst 

gedrag en (Seksuele) Intimidatie. Ook heeft hij deze avond uitleg gegeven over de Vertrouwens-

Contact-Persoon die een vereniging kan aanstellen en die naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2013 

verplicht gaat worden voor de Sportbonden en wellicht ook voor de sportverenigingen. Op deze 

avond waren ruim 45 bezoekers, waaronder de Wethouder mevrouw W. Heesen.  

 

 

2.3. Projecten: 

 

 

Sport Lokaal Samen: 

 

Het project Sport Lokaal Samen van de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) zal gebruikt worden 

om samen onderzoek te doen naar de behoefte aan sport bij jeugd tussen 4-12 jaar en de wijze 

waarop het onderwijs een stimulerende rol kan spelen. Daarbij willen we tevens onderzoek doen 

naar de wijze van overleg tussen partners en communicatie-instrumenten om sportaanbod onder de 

aandacht van het kind (gezin) te brengen. Het opzetten van een samenwerkingsverband tussen 

onderwijs, sportverenigingen en gemeente beschouwen we als een vereiste om  de hier 

bovengenoemde doelstellingen te bereiken. In de gemeente Lochem hechten we aan duurzame 

samenwerking vanuit een heldere visie op jeugd, sport en bewegen.   
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De deelnemende partijen aan dit project zijn: 

* Gemeente Lochem. 

* Sportraad gemeente Lochem. 

* Primair Onderwijs (OPOL). 

De Sportraad zal actief participeren in de regiegroep. De Verenigingsondersteuner zal, in 

samenwerking met de Sportraad, een deel van het onderzoek uitvoeren. Zij heeft de verenigingen in 

de gemeente benadert om deel te nemen aan het onderzoek middels een enquête. Aan deze 

enquête hebben zo’n 30 verenigingen deelgenomen.  Dit gaf inzicht in het eerder genoemde 

knelpunt. Verenigingen willen graag meer en breder aanbod aanbieden, maar het vinden van 

vrijwilligers om dat aanbod te realiseren is een lastig punt.  

 

 

Een Veilige Sportomgeving & Vertrouwens-Contact-Persoon (VCP) Cursus: 

 

In 2011 is er een start gemaakt met dit project op het Sportcafé. De Verenigingen hebben uitleg 

gekregen van NOC*NSF waar het beleid voor een Veilige Sportvereniging zich op zal gaan richten.  

 

In 2012 zal er verder gewerkt worden aan de realisatie van de Vertrouwens-Contact-Persoon (VCP) 

cursus in de gemeente Lochem. In samenwerking met NOC*NSF zullen er  twee cursussen 

georganiseerd worden in 2012. Deze is er expliciet voor om vrijwilligers op te leiden tot VCP’er bij de 

Sportverenigingen. 

 

NOC*NSF heeft een toolkit online geplaatst waar alle sportvereniging gebruik van kunnen maken. De 

Sportraad wil alle verenigingen oproepen dit ook te doen, zodat er een eenduidig beleid in heel 

sportend Nederland kan worden uitgerold. Als we zoveel mogelijk met dezelfde protocollen en regels 

werken, dan kunnen we met elkaar zorgen voor een veilig sportklimaat, ook lokaal in Lochem.  

 

De Sportraad heeft daarom het voortouw genomen in de organisatie van een VCP Cursus lokaal. Zo 

kan er na afloop van de cursus een poule gevormd worden met VCP’ers. Men kan elkaar vervangen 

bij ziekte, met elkaar overleggen bij ernstige incidenten of elkaar vervangen tijdens vakanties. Samen 

kan er dan een netwerk van VCP’ers gevormd worden in de gehele gemeente. De sportverenigingen 

die nog niet beschikken over een opgeleide VCPér kunnen via de Sportraad gebruik maken van 

deze poule. 

 

Ook kan er op deze manier door de Sportraad toegewerkt worden naar een werkgroep ‘Sportiviteit & 

Respect’, waar de VCP een onderdeel van is. In de volle breedte houdt deze werkgroep zich bezig 

met een Veilig Sportklimaat en alles wat daarbij kan komen kijken. Denk bijvoorbeeld ook aan de rol 

van de Ouders in de Sportvereniging, aan ‘Ongewenst Gedrag’, gedragsregels opstellen en hanteren, 

etc.   

 

 

Nationale Sportweek 2012 : 

 

Elk jaar is eind april de Nationale Sportweek. In 2012 is de Nationale Sportweek van 20 april tot en 

met 28 april 2012. In deze week kan iedere sportvereniging en sportinstelling zich promoten door 

deel te nemen aan deze Nationale Sportweek. Naast promoten van de vereniging geeft men andere 

mensen de kans om gratis deel te nemen en kennis te maken met verschillende takken van sport. 

Tijdens deze week kunnen verenigingen hun deuren openzetten en geïnteresseerden gratis een keer 

mee laten trainen.  
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Ook in de gemeente Lochem willen we weer actief aandacht gaan besteden aan de Nationale 

Sportweek. Mochten vereniging activiteiten of open trainingen organiseren, dan hoort de Sportraad 

dat natuurlijk graag! Denk bijvoorbeeld ook aan het organiseren van een toernooi of een 

demonstratie. De Sportraad is namelijk voornemens om in de Nationale Sportweek de verenigingen 

die meedoen met deze week te gaan bezoeken.  

 

Ook komt de Sportraad zelf in actie! De Sportraad gaat namelijk zelf ook sporten bij 1 van haar leden 

en krijgt daarbij een instructie hoe men deze sport onder de knie kan krijgen! Welke sport we gaan 

doen? Dat houden we nog even geheim, maar de beelden zult u te zien krijgen in 2012! 

 

De Verenigingsondersteuner Sport zal een coördinerende rol vervullen in deze week. Daarom is het 

belangrijk dat zij op de hoogte is van alle activiteiten die in de gemeente Lochem plaats vinden in 

deze Nationale Sportweek.  

 

 

Combinatiefunctionarissen: 

 

In 211 heeft de Sportraad geparticipeerd in gesprekken (onder leiding van Bureau Ne9en) die gingen 

over  de inzet van combinatiefunctionarissen. Dit is een landelijke regeling waarbij per gemeente 

bepaald kan worden of hieraan en zo ja, hoe hiervan gebruik gemaakt gaat worden. 

 

Een combinatiefunctionaris is een werknemer die in dienst is bij één werkgever, maar diensten 

verricht in 2 sectoren.  

 

In 2012 zal het college van de gemeente Lochem een advies c.q. besluit nemen over de inzet van de 

Combinatiefunctionarissen. Daarna zal duidelijk worden wat de rol van de Sportraad wordt in het 

geheel. Ook zal er in 2012 onderzocht worden hoe deze regeling aan kan sluiten bij de huidige 

werkzaamheden van de Verenigingsondersteuner Sport en wie het werkgeverschap van deze 

personen zal borgen.  

 

Vanuit de Sportraad hebben we, samen met de andere deelnemende organisaties, het voornemen 

uitgesproken door een intentieverklaring te tekenen, begin 2011. Dit om komst van de 

combinatiefunctionarissen te stimuleren en meer aandacht voor de Sport te generen. We hopen 

hiermee richting de sportverenigingen het creëren van naschools aanbod te stimuleren en hopen 

met de komst van de combinatiefunctionaris dat deze brug geslagen kan worden.  

 

 

Topsport / Olympisch Netwerk : 

 

Op 18 januari 2010 is het Olympisch Netwerk Gelderland officieel van start gegaan met de 

ondertekening van de overeenkomst door Topsport Gelderland, de Gelderse Sportfederatie, CTO 

Papendal en NOC*NSF. 

 

De missie is: 

Het Olympisch Netwerk Gelderland is hét netwerk om samen met partners uit de sport, het 

onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid het Olympisch Plan in Gelderland uit te 

dragen en verder vorm te geven. 

De Visie: 

Het Olympisch Netwerk Gelderland stimuleert een sportklimaat waarin breedte- en topsport elkaar 

optimaal versterken, waarbij samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, 

kennisinstellingen en verenigingen een must is.  
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Het Olympisch Netwerk Gelderland werkt met zeven front offices, zij voeren het beleid van het 

Olympisch Netwerk Gelderland uit. Het front office Olympisch Netwerk Stedendriehoek is op 1 

september 2010 van start gegaan. Deze standplaats in Apeldoorn (waar ook de gemeente Lochem 

onder valt) is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn, Accres Apeldoorn en ROC 

Aventus en bevindt zich in Omnisport Apeldoorn. De heer Dick Boschman is als talentbegeleider 

aangesteld en zet zich hier in eerste instantie in voor begeleiding van topsporters en talenten. 

Daarnaast is hij aanspreekpunt voor topsport- en prestatiegerichte verenigingen en hij onderhoudt 

het netwerk met het bedrijfsleven, zorg, onderwijs, sportaanbieders en lokale overheden. 

 

Op 30 september 2010 heeft het huidige kabinet het Olympisch Plan 2028 omarmd wat een 

belangrijke beslissing is voor de missie van het Olympisch Netwerk in Gelderland en zo ook in onze 

Stedendriehoek. Op de ALV in 2011 hebben de leden van de Sportraad kennis kunnen maken met Dik 

Boschman en  heeft hij uitleg gegeven over het Olympisch Netwerk en zijn functie daar in.  

 

 

Sportverkiezingen: 

 

Op de ALV van 2011 is de wens uitgesproken om in 2012 Sportverkiezingen te organiseren. Echter 

heeft de Sportraad besloten om eerst een aantal andere zaken voorrang te geven en haar 

prioriteiten te stellen. Dat heeft er toe geleid dat er in 2012 nog geen Sportverkiezing zal komen. 

Echter zal er wel een werkgroep geformeerd worden om te komen tot een protocol van 

aanmeldingen, nomineren en vervolgens het verkiezen van de diverse sportprijzen.  

Kortom, in 2012 zal er gewerkt gaan worden aan de realisatie van de sportverkiezingen in 2013. Deze 

zullen gehouden worden op de Nieuwjaarsborrel van de Sportraad in januari van 2013. De Sportraad 

hoopt hiermee een oude traditie weer op te pakken en nieuw leven in te blazen.  

Voor de verschillende prijzen is de Sportraad voornemens sponsoren te zoeken die hun naam 

verbinden aan de prijs, of een deel van de sportverkiezingen willen meefinancieren. Dit is een 

uitdaging die in 2012 overwogen moet worden en waarvoor een plan van aanpak gemaakt moet 

worden door de op te zetten werkgroep.  

 

 

2.3. Accommodaties: 

 

De Gemeente Lochem heeft in het kwartaaloverleg met de Sportraad aangegeven dat er een aantal 

onderzoeken gestart zullen gaan worden in 2012 ten aanzien van de accommodaties in de gemeente 

Lochem. De Sportraad zal deze onderzoeken en zeker de uitkomsten nauwlettend volgen.  

 

In 2011 heeft de privatisering (sportvelden) van Oud Gorssel een aantal malen op de agenda gestaan 

van de vergaderingen van de Sportraad, maar ook op de agenda bij de kwartaalverslagen met de 

Gemeente. De Sportraad betreurt het dat de beslissingen omtrent het uitvoeren van deze 

privatisering wederom op de valreep naar 2012 zijn uitgesteld. De Sportraad heeft er bij de 

gemeente met klem op aangedrongen in het eerst kwartaal van 2012 toch echt uitvoering te geven 

aan dit dossier. Wederom uitstellen van dit proces is wat betreft de sportraad geen optie! De 

Sportraad zal dan ook met de gemeente hierover in gesprek blijven, mocht dit niet opgepakt gaan 

worden.  

 

Accommodaties: 

* Zwembaden (binnen- en buitenzwembaden). 

* Binnensportaccommodaties (sporthallen). 

* Buitensportaccommodaties (grasvelden, kunstgrasvelden, tennisbanen, etc.). 
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Hoofdstuk 3: Netwerken en Contact met Relaties 

 

 

3.1. Overleg Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling & Wethouder Sport: 

 

Het streven is om per kwartaal een overleg te hebben tussen de Gemeente en een afvaardiging van 

de Sportraad gemeente Lochem. Dit overleg vindt plaats met de beleidsmedewerkers ten aanzien 

van de Sport, de heer A. Kosters en de heer A. Baas. Om de keer zit de Wethouder mevrouw  

W. Heesen bij het overleg aan.  

 

In 2011 is er overleg geweest op: 

• 9 februari 2011 (met Wethouder). 

• 16 september 2011. 

 

Het is niet gelukt om de agenda’s van alle mensen tegelijkertijd vaker op elkaar afgestemd te krijgen. 

Wel is er regelmatig overleg geweest tussen de voorzitter van de Sportraad en de 

beleidsambtenaren. Dit was dan inhoudelijk gericht op onderwerpen die op dat moment speelden. 

Hetzelfde geldt voor het overleg dat de Verenigingsondersteuner heeft met de beleidsmedewerkers.  

 

Op de agenda van de overleggen hebben gestaan: 

• Clustering Sport Almen / Eefde. 

• Analyse vraag/aanbod + analyse binnensport Eefde 

• Aanvraag Sport Lokaal Samen subsidie. 

• Verenigingsondersteuner Sport. 

• Cursustraject GSF. 

• Visie Brede Scholen. 

• Regeling Combinatiefunctionarissen. 

• Organisaties structuur Sportraad. 

• ALV Sportraad + benoeming bestuursleden. 

• Evaluatie subsidieregelingen m.b.t. Sportstimulering. 

• Alcoholgebruik naar aanleiding van bezoek Tactus. 

• Werkbudget Sportraad. 

• Accommodatiebeleid. 

• Sport op de politieke agenda i.v.m. de aangekondigde bezuinigingen. 

• Sportstimulering subsidies. 

 

Het bespreken van deze onderwerpen heeft geresulteerd in: 

• Een verbeterde verstandshouding tussen de Gemeente en de Sportraad. 

• Mogelijkheden om mee te denken over de Gemeentelijke beleid. 

• Mogelijkheden om mee te denken over de Gemeentelijke subsidies en hoe deze besteed 

worden. Nadenken over mogelijkheden andere inzet subsidies.  

• Aanstelling Verenigingsondersteuners Sport, met gemeentelijke subsidie.  

• Verkrijgen van een werkbudget (2010 t/m 2012).  

• Het volgen van een professionaliseringstraject waarbij de samenwerking tussen de Sportraad 

en de gemeente is afgestemd en uiteindelijk is geformaliseerd in een Intentieverklaring.  

• Mee participeren in de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van de 

Combinatiefunctionarissen Sport. Geresulteerd in (2012) een vergrote inzet voor de Sport. 

• Aanvraag voor de VCP Cursus en mee subsidiering van de Gemeente in dit traject in 2012.  
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3.2. Overleg SCW Gorssel: 

 

Nadat de Gemeente groen licht had gegeven voor het aanstellen van de Verenigingsondersteuner 

Sport is de Sportraad op zoek gegaan naar een organisatie die de werkgeversrelatie op zich kon en 

wilde nemen. Dit is het Sociaal Cultureel Werk (SCW) te Gorssel geworden. 

 

Twee keer per jaar is er overleg met het SCW te Gorssel. Dit om de voortgang van de 

werkzaamheden van de Verenigingsondersteuner Sport te bespreken. Indien nodig dan is er 

tussendoor extra overleg.  

 

Waar dat mogelijk is werken de Sportraad Lochem en het SCW samen. Zo heeft de Sportraad de 

bijeenkomsten die vanuit de Workshopcarrousel werden georganiseerd actief gepromoot onder haar 

leden en de ontvangers van de nieuwsbrieven. Ook de bekendheid van het vrijwilligerssteunpunt is in 

de nieuwsbrieven regelmatig benoemd. Waar we elkaar kunnen versterken doen we dat dus!  

 

 

 

3.3. PR & Communicatie: 

 

De Sportraad heeft na de ALV besproken hoe zij de zichtbaarheid naar haar leden kan vergroten. Met 

name ook meer inzicht te geven in de werkzaamheden die de Sportraad vervult en waar zij een 

meerwaarde kan zijn voor de sportverenigingen in de gemeente Lochem.  

Mede hierdoor heeft de Sportraad het voornemen opgepakt om eens per maand een nieuwsbrief te 

versturen aan haar leden en een ieder die daar belangstelling voor heeft. In 2011 is er 6x een 

nieuwsbrief verstuurd, met daarin informatie over onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem 

en waar de Sportraad zich mee bezig houdt. Ook de onderwerpen van de vergaderingen komen terug 

in de nieuwsbrieven. Zo hoopt de Sportraad meer transparantie te geven aan haar leden.   

Eind 2011 werd de nieuwsbrief naar ruim 120 personen verstuurd.  

 

Naast de nieuwsbrieven die zijn uitgegeven heeft de Sportraad regelmatig in de lokale kranten 

gestaan met artikelen rondom sportgerelateerde onderwerpen of over de bijeenkomsten die de 

Sportraad heeft georganiseerd. Daarnaast heeft er een mooi groot stuk in de regionale krant gestaan 

toen de Verenigingsondersteuner is begonnen in de gemeente. Ook wordt de Sportraad met 

regelmaat geïnterviewd over haar standpunt ten aanzien van een nieuwe (sport)ontwikkeling.  

Kortom, de Sportraad heeft met regelmaat in de lokale kranten en in de regionale kranten gestaan. 

Dit maakt dat de naamsbekendheid van de Sportraad Lochem naar buiten toe is gegroeid en meer 

verenigingen van het bestaan van de Sportraad afweten.  

 

De Sportraad heeft zelf een interactieve website (www.sportraadlochem.nl). Daarop publiceert zij 

eigen nieuws, nieuws van sportverenigingen, maar ook landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de 

sport. Dit maakt dat er een gevarieerd nieuwsaanbod te lezen is over de sport in de gemeente 

Lochem. Van alle verenigingen staat de informatie op de site. Leden krijgen eenmaal per jaar een 

reminder via de mail om te checken of de informatie over hun vereniging nog actueel is. Zo houdt de 

Sportraad haar website up to date. Ook de gegevens van het bestuur en de verenigingsondersteuner 

zijn hier terug te vinden.  
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3.4. Bezoeken verenigingen & jubilea: 

 

Het bestuur van de Sportraad streeft ernaar elk jaar een aantal verenigingen te bezoeken. Zeker als 

er een vereniging is die jubileert. De Sportraad heeft daarom in 2011 een aantal verenigingen 

bezocht om hen te feliciteren en een attentie te overhandigen.  Denk bv. aan Brinio die 125 jaar 

bestond en op 4 november 2011 een receptie heeft gehouden. De Sportraad heeft deze bezocht. 

Ook hebben wij een van onze sponsoren gefeliciteerd met het openen van de vernieuwde feestzaal, 

namelijk Café & Restaurant Stegeman te Laren.   

 

Het bestuur houdt zich van harte aanbevolen om uw vereniging te bezoeken. Zij sluit graag een keer 

aan bij een van uw vergaderingen of komt op bezoek bij een evenement, toernooi of speciale viering.  
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Hoofdstuk 4: Financiën. 

 

 

4.1. Inkomsten: 

 

De Sportraad ontvangt inkomsten uit subsidies en sponsoring. De subsidies ontvangt zij hoofdzakelijk 

van de Gemeente Lochem. Zo krijgt de Sportraad elk jaar een werkbudget, afgestemd op het aantal 

leden. En daarnaast ontvangt zij met haar werkbudget een klein bedrag voor het organiseren van de 

ALV en het opstellen van het jaarverslag. Dit bedrag krijgt de Sportraad Lochem voor een looptijd van 

3 jaar (2010-2012). Daarna zal de Sportraad geen subsidie meer krijgen, aangezien de 

subsidieregeling Sportstimulering dan komt te vervallen in verband met de bezuiniging.  

 

Door de aanstelling van de Verenigingsondersteuner Sport krijgt de Sportraad voor 3 jaar een 

aanzienlijk bedrag op haar rekening bijgestort. Deze wordt echter doorgefactureerd aan het SCW te 

Gorssel. Dat maakt dat er in de jaarrekening van 2011 een voorziening is opgenomen. De subsidie 

van deze functie loopt van 2010 tot en met 2012. De invulling en aanstelling van deze functie is begin 

2011 gebeurd, waardoor we een jaar achter lopen met de besteding van de gelden. Dit maakt dat de 

overgang naar de mogelijke combinatiefunctionarissen in 2012 ook financieel wat ruimte biedt.  

 

Vanaf 2012 zal de Sportraad een contributie van €15,- euro innen bij de verenigingen. Hiermee is 

ingestemd op de ALV van 2011. Dit kan gezien worden als administratiekosten voor het 

lidmaatschap. De Sportraad kan hiermee een kleine post in haar begroting dichten.  

 

 

4.2. Uitgaven: 

 

De Sportraad heeft een aantal uitgaven die zij doet. Sommige uitgaven zijn maandelijks terugkerend. 

Andere kosten zijn eenmalige uitgaven geweest. De Sportraad is altijd voorzichtig omgegaan met 

haar werkbudget. Daarnaast zijn er nog en aantal uitgaven die in 2012 zullen worden gefactureerd en 

waarvoor een voorziening is opgenomen in de begroting.  

 

Er zijn onder andere kosten gemaakt voor: 

* De maandelijkse vergaderingen van de Sportraad.  

* De organisatie van de ALV. 

* De organisatie van de themabijeenkomst ‘Maatschappelijke Stages in de Sport’. 

* De organisatie van het Sportcafé. 

* Het betalen van de sprekers op het Sportcafé. 

* Attenties voor jubilea van verenigingen / huwelijken / ziekte, etc..  

* De Kamer van Koophandel . 

* De Belastingdienst. 

* De zakelijke rekeningen bij de Rabobank.  

* De hosting en het onderhoud van de website.  

 

In totaal is er in 2011 zo’n €1750,- euro uitgegeven aan deze kosten. De kosten voor de 

Verenigingsondersteuner zijn door SCW te Gorssel aan de Sportraad gefactureerd. Dit maakt dat 

deze inkomsten ook als uitgave terugkomen op de jaarrekening.  
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Bijlage 1: Ledenlijst van de Sportraad (19 maart 2012).  

Soort sport: Naam van de vereniging:  Plaats:  

Badminton Badminton Club Eefde; BCE  Eefde  

Badminton Badminton Club Lochem (BCL) Lochem  

Golf  Lochemse golf -& countryclub "De  Lochem  

Gymnastiek Valto Eefde  

Gymnastiek DOS Barchem Barchem  

Gymnastiek L.G.V. Laren  

Gymnastiek  Brinio Lochem  

Handbal             Avanti- HANDBAL               Lochem   
 

Hockey              Lochemse Hockey Club                 Lochem    
 

Kegelen             Alles Umme                             Lochem   
 

Korfbal              LKV ’t Overschotje                      Lochem   
 

Mennen            Menvereniging "De Bergmenners"     Barchem  
 

Motorsport         MAC Sport en Vriendschap             Lochem    

 

Motorsport         M.C. Hamac                             Harfsen   
 

Omnivereniging   Avanti – Handbal Lochem 

 

Omnivereniging Avanti – Volleybal Lochem  

 

Omnivereniging:     Sportvereniging Epse                                Epse      

 

Omnivereniging:    OVERA                      Almen              
 

Omnivereniging:    SV Harfsen                             Harfsen            
 

Tafeltennis          LTTC de Toekomst    Lochem            
 

Tennis               Lochemse Lawn Tennisclub (LTC)      Lochem            
 

Tennis               ’t Laerveld                              Laren              
 

Veldvoetbal         V.V. Gorssel                             Gorssel            
 

Voetbal              SV Almen                               Almen             
 

Voetbal              V.V. Klein Dochteren                   Klein Dochteren   

 

Voetbal              Voetbalvereniging S.V.B.V.            Barchem           
 

Voetbal              Voetbalvereniging Witkampers        Laren               
 

Voetbal                       V.V. Sportclub Lochem                 Lochem                    

 

Wandelen           Wandel Komite Warnsveld WKW      Zutphen            
 

Zwemsport          De Berkelduikers                       Lochem            
 

De verenigingen hebben gezamenlijk: 

Totaal  aantal leden t/m 17 jaar:              3516  

Totaal aantal leden 18 jaar en ouder:      5223 
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Bijlage 2: Lijst met handtekeningen voor instemming van de bestuursleden met Jaarverslag 2011.  

 

 

 

Voorzitter  Mevrouw A.C. de Zwaan – Koster ………………………………………………… 

 

 

 

Vicevoorzitter  De heer G. Leusink   ………………………………………………… 

 

 

 

Secretaris  De heer J. Hofstede   ………………………………………………… 

 

 

 

Penningmeester Vacant     X 

 

    Ad Interim de heer G. Leusink  ………………………………………………… 

 

 

 

Notulist  De heer G. Nijkamp   ………………………………………………… 

 

 

 

PR & Communicatie De heer A. Peters   ………………………………………………… 

 

 

 

Accommodatiezaken De heer J. Groen   ………………………………………………… 

 


