
WAT KAN HET SPORTBEDRIJF VOOR U BETEKENEN?  

Highlights van een inspirerende sportavond  
 

Groot draagvlak voor oprichting sportbedrijf Doetinchem 
Ter afronding van de bijeenkomst rondom het thema “sportbedrijf” op 26 januari 2017 heeft 

avondvoorzitter Anja Andres de resultaten uit de verschillende workshops gepresenteerd. 
Opvallend is het grote draagvlak voor oprichting. De inbreng van de sportverengingen heeft zich 

geconcentreerd op taken, verantwoordelijkheden, rolverdeling en ondernemerschap. Dat een 

sportbedrijf een versterking biedt voor de Doetinchemse sportcultuur werd breed onderschreven! 
 

VERWACHTINGEN:  

 

HET SPORTBEDRIJF… 

…betekent één loket voor sport in Doetinchem  

Verenigingen zien als meerwaarde dat er één loket is voor alles wat met sport te maken heeft 

in Doetinchem. Welke vraag er ook is: een nieuw te draaien project, vragen over de 

mogelijkheid om een accommodatie te huren enz. Bij het sportbedrijf kun je terecht.  

 

…zorgt voor een balans tussen uitvoering, stimuleren en ondernemen  

Verenigingen hechten er waarde aan dat de breedtesport voorop staat. Ondernemen, vooral 

sociaal ondernemen, moet wel mogelijk zijn. Ook in bijvoorbeeld het binnenhalen van 

evenementen ziet men kansen. Deze moeten ook slagvaardig benut kunnen worden. Maar 

belangrijk is dat gewaarborgd wordt dat de breedtesport en de verenigingssport hierdoor niet 

verdrongen worden. Vertaald naar verschillende rollen: het sportbedrijf is sportondernemer, 

sportacquisiteur en sportambassadeur. Deze rollen vervult het sportbedrijf binnen de 

gemeente, maar ook regionaal en provinciaal als er kansen liggen voor projecten en/of 

structurele samenwerking waarmee ook belangen of doelstellingen van onder 

andere sportverenigingen kunnen worden gerealiseerd. 

 

…is één efficiënt netwerk voor samenwerking  

Door de sport op één punt te concentreren ontstaat er een sterke netwerkpartner. 

Verenigingen kunnen elkaar en andere maatschappelijke instituties vinden. Het sportbedrijf 

staat ook sterk in de regio. Het is een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor bedrijfsleven, 

onderwijs, gezondheidszorg enzovoorts.  

 

…coördineert het onderhoud zorgvuldig en doelmatig 

Goede accommodaties zijn de randvoorwaarde voor een prettige, verantwoorde en 

uitdagende sportbeoefening. De exploitanten van de SaZa Topsporthal Doetinchem, 

Sportcentrum Rozengaarde en BuHa hechten veel waarde aan de kwaliteit van hun 

accommodaties. De verwachting is dat door de krachten te bundelen het onderhoud nog meer 

doelmatig en zorgvuldig wordt gecoördineerd.  

 

…‘ontzorgt’ verenigingen  

Door de intensieve samenwerking tussen de vier partners kan er nog beter op de vraag van de 

verenigingen ingespeeld worden. Ook meervoudige vraagstukken kunnen in één keer (binnen 

één traject) worden opgepakt. Er wordt goed geluisterd naar de specifieke vragen en 

aandachtspunten. Deze worden binnen de platte organisatie van het sportbedrijf ook snel 

opgepakt en afgewikkeld. Daar waar meer verenigingen eenzelfde wens of vraagstuk 

voorleggen wordt gekeken of een collectieve oplossing het meest voor de hand ligt.  
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TOP 5 van verwachtingen  
1. Er is één portaal / loket voor de sporter/burger in Doetinchem 

2. Er ontstaat een balans tussen uitvoering, stimuleren en ondernemen 

3. Er ontstaat een efficiënt netwerk voor samenwerking  

4. Het onderhoud wordt zorgvuldig en doelmatig gecoördineerd  

5. Het sportbedrijf is slagvaardigheid en biedt ondersteuning op maat 

(‘ontzorgt’ verenigingen!) 

 

TOP 5 van aandachtspunten 
1. Zorg dat sporten voor iedereen betaalbaar is en blijft 

2. Werk volgens het principe van maatwerk 

3. Waak voor bureaucratie en benut kansen snel 

4. Aandacht voor aangepast sporten 

5. Dienstverlening aan alle verenigingen en sporters 

 

AANDACHTSPUNTEN 

 

1)Zorg dat sporten voor iedereen betaalbaar blijft  

De hoofddoelstelling van het sportbeleid is zoveel mogelijk Doetinchemmers aan het sporten 

en bewegen krijgen en houden. Om dat te realiseren is een gevarieerd en betaalbaar 

sportaanbod belangrijk. De gemeente moet er bij de afspraken met het sportbedrijf voor 

zorgen dat sporten voor iedereen betaalbaar is.  

 

2) Werk volgens het principe van maatwerk 

Het sportbedrijf moet goed maatwerk uit kunnen leveren. Er is een grote variëteit aan sporten 

en sportverenigingen. Zij hebben allen afzonderlijke wensen en aandachtspunten. Daarom 

moet er ruimte zijn voor ondersteuning en oplossingen op maat.  

 

3) Waak voor bureaucratie en benut kansen snel  

Een veelgenoemd aandachtspunt is dat het sportbedrijf niet mag leiden tot een toename van 

bureaucratie. Belangrijk is dat nieuwe initiatieven snel tot ontwikkeling kunnen worden 

gebracht. Kansen kunnen gezamenlijk worden opgepakt.  

 

4) Aandacht voor aangepast sporten  

In alle workshops is aandacht gevraagd voor aangepast sporten. Zowel bij ontwikkelingen met 

betrekking tot accommodaties, als binnen de sportstimulering, is het wenselijk om de vraag te 

stellen wat het effect is voor sporters met een beperking.  

 

5) Dienstverlening aan alle verenigingen en sporters  

Het is belangrijk dat het sportbedrijf er ook is voor verenigingen die ‘niet vallen onder de 

gemeente’ en voor de ongeorganiseerde sporter. Alle verenigingen (sporters) moeten kunnen 

profiteren van bijvoorbeeld de marketing, sportstimulering, materialen enz. Betrek 

bijvoorbeeld ook structureel de stichting in IJzevoorde en de stichtingen in Wehl en 

Gaanderen. Het is belangrijk dat er goed wordt uitgewerkt wie binnen het sportbedrijf  

waarvoor verantwoordelijk is. Ga daarbij ook in op de taken van de sportraad en de gemeente.  

 

 

  

 

 


