Betreft: beoordeling ingekomen initiatieven sportakkoord
Op 23-3-2021 heeft de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van sport- en
welzijnsorganisaties, besloten over eerder ingestuurde initiatieven welke een aanspraak wilde doen
op de gelden van het sportakkoord. Hieronder volgen de besproken onderwerpen gevolgd door een
lijst besluiten.
(Samengevatte)Ingebrachte punten:
1. Vraag naar studie mogelijkheden middels de NOC*NSF. Ingebracht door KSV.
2. Vraag naar het openstellen van verlichte dan wel niet verlichte velden voor binnensport
verenigingen die niet gebruik kunnen maken van hun binnensport locatie. Ingebracht door
meerdere partijen.
3. Plan om 1 op 1 te sporten met zeer zwakke thuiswondende ouders. Ingebracht door
buurtzorg en een zelfstandige.
4. Plan om te sporten met ouderen bij hen in de buurt (wooncentra, in de wijken). Ingebracht
door MET
5. Aanvraag materialen tak aangepaste sport. Ingebracht door KSV handbal.
6. Vraag naar vergoeding huur mobiele dansvloer om danslessen weer door te kunnen laten
gaan en een mobiele geluidsinstallatie. Ingebracht door Balletschool Heerhugowaard.
7. Plan om middels extra open dagen nieuwe leden aan te trekken. Ingebracht door OSSA
8. Vraag naar de mogelijkheden om voetbal evenementen te organiseren voor scholen om
nieuwe leden aan te trekken. Ingebracht door WMC
9. Investeringsaanvraag verlichting WMC bij extra gebruik door andere verengingen. Ingebracht
door WMC
10. Vraag naar promotie van ‘Slow pitch’ onder de doelgroep van MET. Ingebracht door HERONS
11. Vraag naar een breedtesport abonnement. Ingebracht door meerdere verenigingen, met
name op de vork.
12. Investeringsaanvraag aangaande een overkapping voor de slagtunnel. Ingebracht door
HERONS
13. Vraag naar intensievere samenwerking om het Dirt Parc te realiseren waar de jongeren
werkers van MET mee gestart zijn. Met daarbij kijken naar de mogelijkheid om dit met
publieke sportvelden uit te breiden. Ingebracht door meerdere partijen.

Besluiten.
In het overleg hebben we zo veel mogelijk gekeken naar een eerlijke en logische aanpak. Hierin ook
gekeken naar een duurzame wijze van het besteden de beschikbare gelden om het maximale uit de
uitkering te halen. Hieronder zal ik per punt beschrijven welke besluiten zijn genomen en hoe deze
tot stand is gekomen.
1. Vraag naar studie mogelijkheden middels de NOC*NSF. Ingebracht door KSV.
Dit gaat de sportmakelaar oppakken in overleg met de adviseur lokale sport. KSV heeft een aantal
vragen over thema’s ingezonden welke terug te vinden zijn op de lijst met services van de NOC*NSF.
Hierbij mogen andere verenigingen in Heerhugowaard en Langedijk aansluiten door contact met de
sportmakelaar van Langedijk.
2. Vraag naar het openstellen van verlichte dan wel niet verlichte velden voor binnensport
verenigingen die niet gebruik kunnen maken van hun binnensport locatie. Ingebracht door
meerdere partijen.
Verenigingen met velden en verlichting worden benaderd om hun veld tijdens hun gebruikstijden
open te stellen voor andere verenigingen die nu geen locatie hebben om te trainen. Hierover hebben
SVW, WMC en HERONS zich al positief uitgelaten. De aanvragen van verenigingen die opzoek zijn
naar locaties met licht heeft de sportmakelaar al binnen gekregen. Deze worden vergeleken met het
aanbod van velden van de verenigingen, er wordt gekeken naar een passende oplossing voor extra
slijtage van de velden en eventuele extra kosten van verlichting. Mocht de verlichting van een
vereniging ontoereikend zijn wordt er ingezet op huur van verlichting. Voor dit alles in werking
gesteld kan worden moet er formeel toestemming van de gemeente komen om tijdelijk af te wijken
van de gebruikersovereenkomst van de velden. Als dit gereed is wordt, in samenwerking met de
afdeling verhuur en in overleg met beheer en onderhoud, een voorstel opgestuurd naar de
verenigingen die bereid zijn zich open te stellen voor deze partijen.
3.

Plan om 1 op 1 te sporten met zeer zwakke thuiswondende ouders. Ingebracht door
buurtzorg en een zelfstandige.

De aanvraag betrof een zeer lastige doelgroep. Deze doelgroep is moeilijk te bereiken. Zelfstandig
wonende ouderen welke niet in staat zijn zelf naar sportieve activiteiten te kunnen komen of zelfs
amper in staat zijn zelf het huis uit te gaan. Om die reden hebben we serieus naar het voorstel
gekeken. Echter heeft de stuurgroep het voorstel afgekeurd om twee redenen: 1. Loonkosten van
een zelfstandige zijn verre van een duurzame investering. De omvang van de aanvraag bedroeg twee
derde van de totaal te bestede middelen. 2. De beoogde doelgroep kan op een andere manier
worden bereikt via stichting MET in samenwerking met Heerhugowaardsport. Hier kan het (door
uitval van werkzaamheden wegens corona) nu binnen de huidige formatie worden ingepast
waardoor de kosten significant lager zijn.
4. Plan om te sporten met ouderen bij hen in de buurt (wooncentra, in de wijken). Ingebracht
door MET
MET heeft het plan opgevat om ook met ouderen extra te gaan bewegen. Hierbij is het doel om sport
naar de ouderen toe te brengen zowel bij de voordeur als in de wooncentra. Stichting MET heeft de
ouderen in beeld en zorgt dat de doelgroep weet waar ze moeten zijn, Heerhugowaardsport levert
de docent. Het programma is reeds in een vergevorderd stadium. De enige financiële aanvraag is
voor de kosten van een kopje koffie voor de ouderen na afloop. Dit is uiteraard goedgekeurd.
Startdatum is 12 april 2021.

5. Aanvraag materialen tak aangepaste sport. Ingebracht door KSV handbal.
KSV handbal heeft een aantal materialen nodig voor de uitvoering van hun trainingen met hun G tak.
Zelf zijn ze niet in staat om dit te kunnen betalen en het helpt de trainers om de sporters beter te
kunnen begeleiden. De financiële aanvraag was zeer redelijk en daarom heeft de stuurgroep akkoord
gegeven. De stuurgroep wilt ook kijken naar mogelijkheden om dit een stap verder te trekken. Om
materialen aan te gaan schaffen voor aangepaste sport varianten die in beheer komen van
Heerhugowaardsport welke uitgeleend kunnen worden aan sporters of als thema lessen ingezet
kunnen worden om aangepast sporten binnen LO lessen in het licht te zetten. De financiële aanvraag
volgt nog, deze wordt gedaan door het aanspreekpunt aangepaste sporten binnen
Heerhugowaardsport.
6. Vraag naar vergoeding huur mobiele dansvloer om danslessen weer door te kunnen laten
gaan en een mobiele geluidsinstallatie. Ingebracht door Balletschool Heerhugowaard.
Deze vraag lag wat lastig omdat de dansschool geen vereniging is maar een particuliere partij. Deze
hebben wel aangegeven zelf door de crisis niet liquide genoeg te zijn dit zelf te kunnen bekostigen.
Uiteindelijk is het besluit genomen om 75% van de aanvraag te vergoeden. Dit is de besluitvorming:
Het betreft een particuliere partij maar ook +/- 450 deelnemers die nu niet kunnen bewegen. De
opdracht vanuit met de verdubbeling van de gelden was drempels wegnemen om sporten weer
mogelijk te maken. Ook is er nagedacht over andere partijen. Als dit bekostigd wordt voor deze partij
moet dit ook voor andere partijen, welke beschikken over eigen terrein, bekostigd wordt. Als dit
volledig vergoed zou worden zullen partijen massaal gebruik gaan maken en zullen er wellicht
onnodige kosten gemaakt gaan worden. Vandaar de 75% norm. Partijen zijn verplicht om het laatste
kwart zelf in te brengen en dus verplicht om zelf te gaan nadenken over acties of andere oplossingen
om het gat te dichten. Zo blijven partijen actief en komen enkel de partijen die echt gebaat zijn
hierbij. Elke aanvraag wordt individueel getoetst en vereist een visuele of schriftelijke
verantwoording. De aanvraag van deze partij is goed gekeurd (de dansvloer althans). Elke aanvraag
komt terecht bij de sportmakelaar en deze geeft akkoord, dan keert de afdeling financiën het bedrag
uit. Partijen die normaliter hun eigen vastgoed verhuren aan derde mogen voor de gemaakte kosten
25% van hun normale tarief in rekening brengen voor het gebruik/verhuur van de vanuit het
sportakkoord vergoedde middelen. Dit omdat ze zelf ook kosten gemaakt hebben.
Betreffende de mobiele geluidsinstallatie, deze kan wellicht geleend worden bij cool. Als dit niet
geleend kan worden is het de moeite waard om dit aan te schaffen vanuit het sportakkoord om uit te
lenen bij toekomstige evenementen (zie punt 7).
7. Plan om middels extra open dagen nieuwe leden aan te trekken. Ingebracht door OSSA
Het plan van OSSA is breder getrokken en na enig beraad is dit wat er uitgekomen is:
Elke vereniging mag eenmalig een aanvraag doen voor een evenementen subsidie welke maximaal
€750 euro betreft. Hiermee wordt beoogd verenigingen een steuntje in de rug te geven en te
motiveren om zich in te zetten voor ledenwerving. Hier tegenover staat dat het evenement gericht
moet zijn op nieuwe leden, niet op bestaande. Het evenement moet doordacht, reëel en middels het
juiste format aangevraagd zijn. Verengingen mogen advies vragen bij Heerhugowaardsport omtrent
de planning van hun evenement. Gelden kunnen ingezet worden naar eigen behoefte en er dient
achteraf een visuele dan wel schriftelijke verantwoording afgelegd te worden. Deze subsidie is
gericht op sportverenigingen, niet voor particuliere sportaanbieders, en met een SBI startend op 931.
Particuliere aanbieders welke een SBI hebben startend op 931 vallen niet onder deze regeling. De

regeling is aan te vragen tot 31 augustus. Als er dan gelden overblijven wordt daar een ander
bestemmingsplan voor gerealiseerd.
8. Vraag naar de mogelijkheden om voetbal evenementen te organiseren voor scholen om
nieuwe leden aan te trekken. Ingebracht door WMC
Deze gaan gewezen worden op de ontwikkelen uit punt 7.
9. Investeringsaanvraag verlichting WMC bij extra gebruik door andere verengingen. Ingebracht
door WMC
Mocht het nodig zijn dat de velden bij WMC dermate intensief gebruikt gaan worden door andere
partijen dat er geen ruimte meer is op verlichte velden dan kan dit middels gehuurde mobiele
verlichting opgelost worden. Vaste lichtmasten moeten worden meegenomen in eventuele
investeringsbegrotingen van de gemeente.
10. Vraag naar promotie van ‘Slow pitch’ onder de doelgroep van MET. Ingebracht door HERONS
De HERONS wordt gekoppeld aan Lenda Bruin van stichting MET en Cindy Harenga-Schuringa van
Heerhugowaardsport om dit verder uit te werken.
11. Vraag naar een breedtesport abonnement. Ingebracht door meerdere verenigingen, met
name op de vork.
Dit punt was voor de vergadering nog te algemeen. Dit wordt voor nu even op pauze gezet en daar
gaat de stuurgroep verder op in tijdens de volgende vergaderingen. Wel wordt aan HEONS gevraagd
om alvast samen met de andere aanbieders op sportpark ‘de vork’ al te gaan kijken naar de
mogelijkheden en met een praktisch voorstel te gaan komen.
12. Investeringsaanvraag aangaande een overkapping voor de slagtunnel. Ingebracht door
HERONS
Deze aanvraag is bedoeld om de sporters die bij de slagtunnel van HERONS aan het trainen zijn de
beschermen voor de regen. Als we kijken naar het punt ‘vitale verenigingen’ is dit zeker een logische
aanvraag. Maar na overleg is de stuurgroep tot het besluit gekomen dat deze aanvraag niet
maatschappelijk genoeg is om in aanmerking te komen voor een investering van het sportakkoord.
Deze aanvraag moet worden meegenomen in de investeringsaanvraag naar de gemeente.
13. Vraag naar intensievere samenwerking om het Dirt Parc te realiseren waar de jongeren
werkers van MET mee gestart zijn. Met daarbij kijken naar de mogelijkheid om dit met
publieke sportvelden uit te breiden. Ingebracht door meerdere partijen.
Het initiatief is erg goed! Het wordt breed gedragen maar de jongerenwerkers die dit opgezet
hebben met de jongeren lopen vast. Meerdere partijen hebben aangegeven baat te hebben bij de
realisatie hiervan en wellicht zijn er mogelijkheden om dit uit te breiden met een veelzijdig en
publiek sportveld waar zowel inwoners als sportaanbieders gebruik van kunnen maken. Hiervoor
moeten er gesprekken gaan komen met de betreffende jongeren werkers, Heerhugowaardsport en
de gemeente.
Dit zijn de punten welke zijn besproken tijdens de stuurgroep vergadering van 23-3-2021. Alles wat
akkoord is, wordt zo spoedig mogelijk ik werking gesteld om zo snel mogelijk partijen te gaan
ondersteunen met de uitvoer van hun sport.

