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Wie wij zijn
De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de
gemeenteraad in 1952 in het leven is geroepen om te adviseren over de
hoofdlijnen van het sportbeleid in Amsterdam.

Adviesonderwerpen
De Sportraad adviseert over elk terrein betreffende de sport, het sportbeleid en
de organisatie van sport. De Sportraad zet zich actief in voor het bevorderen
van sport in Amsterdam in al zijn veelzijdigheid. Zeker wanneer het stadsbrede
beleidsonderwerpen zoals ruimtelijke ordening, verenigingen, jeugd,
aanbieders, sportstimulering, evenementen, topsport, economie of Olympische
ambitie betreft.

Wanneer adviseren wij?
1]

Het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden
van de centrale stad en bestuurders en raadsleden van stadsdelen
kunnen zich wenden tot de Sportraad Amsterdam voor advies.

2]

De Sportraad Amsterdam werkt onafhankelijk, hanteert een eigen
a-politieke agenda en hecht veel waarde aan zijn signaleringsfunctie.
De hieruit voortkomende ongevraagde adviezen zijn naar onze mening
van groot belang voor de sport in Amsterdam.

Samenwerking
De Sportraad Amsterdam heeft een structurele samenwerking met de
Amsterdam Economic Board (https://www.amsterdameconomicboard.com) .
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Sinds 1952 is de Sportraad Amsterdam een onafhankelijk adviesorgaan van de Gemeente
Amsterdam. De Sportraad Amsterdam adviseert de gemeenteraad, het gemeentebestuur en de
aanstaande bestuurscommissiebesturen en -raden van Amsterdam.

Het hoofddoel van de Sportraad is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en versterken van het
sportbeleid van de gemeente Amsterdam. De Raad doet dit door het uitvoeren van haar kerntaak, te
weten het gevraagd en ongevraagd adviseren over sport en sportbeleid. Daarnaast ziet de Sportraad
het als haar taak om een belangrijke gesprekspartner te zijn in het debat over sport en sportbeleid.
Zij zoekt daarbij naar een balans tussen autonomie en betrokkenheid.

De Sportraad Amsterdam vindt zijn denktankfunctie belangrijk. Om deze functie optimaal te kunnen
uitoefenen streeft de Sportraad Amsterdam er naar alle voor de sport en sportbeleid relevante
sectoren in zijn personele samenstelling vertegenwoordigd te hebben.
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Adviezen
De Sportraad Amsterdam heeft in 2015 zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uitgebracht.
Hieronder worden ze kort beschreven. De volledige tekst van de adviezen is te vinden op onze
website www.sportraadamsterdam.nl.

maart 2015

Tarievensystematiek Binnensport

Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van tarieven voor gebruik van
sportaccommodaties bij de centrale stad komen te liggen in plaats van bij de stadsdelen. Ten behoeve
van de jaarlijkse besluitvorming stelde het college van B en W voor om ook de uitgangspunten waarop
de tarieven gebaseerd zijn opnieuw vast te stellen. Op basis van deze uitgangspunten worden de
tarieven voor de binnensport geharmoniseerd en (gedeeltelijk) verhoogd.

Donderdag 5 maart 2015 werd in de raadscommissie Zorg en Sport de nota van uitgangspunten
tarieven alsmede het voorstel voor de nieuwe tarieven voor de binnensport besproken. Ook de
Sportraad werd gevraagd over de nieuwe tarievensystematiek te adviseren. Het advies van de
Sportraad maakte onderdeel uit van deze bespreking en de inhoudelijke aanbevelingen kregen bijval
vanuit de raadscommissie.

De belangrijkste aanbevelingen uit het advies luiden:
1.

De Sportraad adviseert de uitgangspunten bij de tarieven voor buitensportaccommodaties en
zwembaden uit te stellen en in samenhang met de nieuwe tarieven voor deze accommodaties
vast te stellen.

2.

De Sportraad adviseert bij het vaststellen van tarieven voortaan meer waarde toe te kennen
aan de aard van het gebruik in plaats van louter het organisatieverband.

3.

De Sportraad adviseert de voorgestelde tariefsverhoging door te voeren, maar deze gepaard
te laten gaan met een spoedige en adequate herinrichting van de sport conform ons eerdere
advies.

4.

De Sportraad adviseert ten aanzien van de groep commerciëlen onderscheid te maken tussen
hen die sportieve activiteiten aanbieden en zij die dat niet doen, waarbij de eerste groep een
meer maatschappelijk tarief wordt gerekend.

5.

De Sportraad adviseert ROC opleidingen onder te brengen bij de gebruikersgroep
Amsterdamse onderwijsorganisaties.

Daaropvolgend stond het stuk op 11 maart jl. ter bespreking tijdens de gemeenteraadsvergadering en
zijn de nieuwe tarieven binnensport en de bijbehorende uitgangspunten definitief vastgesteld door de
gemeenteraad. Daarbij is onder meer het advies aangenomen de uitgangspunten bij de tarieven voor
buitensportaccommodaties en zwembaden uit te stellen en in samenhang met de nieuwe tarieven
voor deze accommodaties vast te stellen. Ook van belang is dat bij het vaststellen van tarieven
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voortaan meer waarde toe wordt gekend aan de aard van het gebruik in plaats van louter het
organisatieverband. Tevens werd een motie van D66, waarin werd gepleit voor maatschappelijke
tarieven voor kleine commerciële ondernemers, unaniem aangenomen. Deze motie lag in lijn met het
advies van de Sportraad.

maart 2015

Toekomst amateurvoetbal Amsterdam

Wekelijks brengen onze amateurvoetbalverenigingen meer dan 50.000 Amsterdammers in beweging
en met elkaar in aanraking. Gefaciliteerd door duizenden vrijwilligers maakt dit het amateurvoetbal tot
een unieke en uiterst waardevolle gemeenschap in onze stad. Om ons amateurvoetbal ook in de
toekomst gezond te houden adviseert de Sportraad de gemeente om in samenwerking met de KNVB
deze voetbalgemeenschap vanuit het principe van een Collectief Management Model te
ondersteunen.

Van oudsher wordt het amateurvoetbal vanuit de gemeente gesteund door de huur van velden en de
aanleg van clubgebouwen te subsidiëren. Dit is uiterst waardevol zolang de verenigingen zelf in staat
zijn het gebruik, beheer en alles daaromheen goed te organiseren. Als gevolg van uiteenlopende
maatschappelijke veranderingen hebben steeds meer verenigingen hier echter moeite mee. De
Sportraad adviseert de KNVB en de gemeente dan ook om samen actiever en intensiever te gaan
interveniëren bij verenigingen waar dat noodzakelijk en wenselijk is. Want alleen verenigingen waar
de interne organisatie op orde is, zijn in staat om structureel een optimaal sportief en maatschappelijk
rendement te halen uit het gebruik van onze gemeentelijke accommodaties.

De Sportraad pleit daarom voor de introductie van een collectief management model in het
amateurvoetbal. Dit model voorziet in de oprichting van een team van professionals (het “Collectief
Management Team”) dat uit hoofde van het Amsterdams Voetbalverdrag amateurverenigingen helpt
de interne organisatie op peil te brengen en te houden. Introductie van het collectief management
model vormt de kern van een breder advies over voetbal in Amsterdam waarin de Sportraad tevens
pleit voor volledige omarming van het vrouwenvoetbal en het waarborgen van een gezonde spreiding
van het voetbalaanbod over de stad.

Zoals gezegd zijn alleen verenigingen waar de interne organisatie op orde is, in staat om structureel
een optimaal sportief en maatschappelijk rendement te halen uit het gebruik van onze gemeentelijke
accommodaties. Om hier ook in de toekomst optimaal van te kunnen profiteren adviseert de Sportraad
de gemeente dan ook om:
1.

de vernieuwing van het Amsterdams Voetbal Verdrag (AVV) aan te grijpen om de
samenwerking tussen de KNVB en de stad te intensiveren en gezamenlijk op te trekken bij
verenigingsversterking;

2.

in samenwerking met de KNVB een collectief management model te introduceren in het
amateurvoetbal en daarmee samen actiever te gaan interveniëren bij verenigingen waar dat
5
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noodzakelijk en wenselijk is. De interventies kunnen per verenigingen verschillen en zijn niet
altijd vrijblijvend. Wel is het de bedoeling dat zij uiteindelijk leiden tot gezonde verenigingen
die op eigen kracht kunnen functioneren;
3.

een gezonde spreiding van het voetbalaanbod over de stad te waarborgen.

4.

samen met de KNVB vernieuwing van het voetbalaanbod te stimuleren en faciliteren waarbij
de volledige omarming van het vrouwenvoetbal een belangrijk onderdeel is.

Op 17 augustus ontving de Sportraad een reactie van de wethouder op het advies. In deze brief ging
Van der Burg uitgebreid in op onze aanbevelingen. Naar onze mening ontbrak echter een gedegen
plan voor actieve interventie bij verenigingen en spreiding van het voetbalaanbod waar dat nodig
wordt geacht. Eind 2015 kwam de Sportraad met een aanvullende brief om de ontoereikende
maatregelen onder de aandacht te brengen. Hierin werd de wethouder tevens om een onderhoud
verzocht. In 2016 zal de Sportraad de aandacht voor het amateurvoetbal onverminderd voortzetten.

Anders georganiseerde sporten

april 2015

De wijze waarop Amsterdammers invulling geven aan hun sport- en beweegbehoefte wordt steeds
gevarieerder. Kon je vroeger niet veel meer dan kiezen tussen een potje voetbal of een rondje
hardlopen, tegenwoordig is het aanbod zo divers dat je op vrijwel ieder moment van de dag ergens in
de stad terecht kan voor een uurtje beweging van jouw gading. Dat hier volop gebruik van gemaakt
wordt, blijkt onder meer uit de Sportmonitor en sluit aan bij bredere maatschappelijke trends als
individualisering, consumentisme en een toenemende behoefte aan flexibiliteit. Trends die niet alleen
de sportbeoefening zelf beïnvloeden, maar ook de wijze waarop deze beoefening georganiseerd
wordt. Want ook de verbanden waarin we sporten worden gevarieerder en beperken zich niet langer
tot de sportvereniging of commerciële sportschool. Met name ondernemende sportaanbieders lijken
effectief in te spelen op het veranderend sportgedrag alsmede op de gewenste flexibiliteit. Het
eigentijdse aanbod dat hieruit voortkomt kan rekenen op een groeiend aantal beoefenaars.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat inmiddels een grote verscheidenheid aan organisaties
sport aanbiedt in Amsterdam. Dit kan variëren van stichtingen tot ZZP’ers en van sociale
entrepreneurs tot digitale platforms. Wat vrijwel al deze alternatieve organisatieverbanden echter
gemeen hebben, is dat zij mensen samenbrengen om te sporten. Daarmee voorzien zij naar mening
van de Sportraad in een belangrijke behoefte in Amsterdam en vormen ze inmiddels een belangrijk
onderdeel van het sportieve landschap in onze stad. Tot onze tevredenheid wordt dit ook onderkend
door het huidige college getuige de volgende passage uit het coalitieakkoord: “[…] Dit geldt niet
alleen voor traditionele sporten, maar juist ook voor nieuwe vormen, die sterk in populariteit toenemen
en vragen om andere steun van de gemeente.” Met dit advies vraagt de Sportraad vooreerst aandacht
voor deze groep anders georganiseerde sportaanbieders.
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De erkenning van het veranderende sportlandschap door het stadsbestuur is naar mening van de
Sportraad niet alleen een belangrijke stap op weg naar een meer eigentijds gemeentelijk sportbeleid,
maar ook een stevige aanmoediging voor de anders georganiseerde sport (AGS). Hoewel vooralsnog
wellicht symbolisch, hecht de Sportraad eraan het belang van deze passage uit het coalitieakkoord te
benadrukken. Gemeentelijke erkenning en waardering zijn voor de anders georganiseerde sport
misschien wel net zo belangrijk als het wegnemen van bureaucratische belemmeringen of het
moderniseren van beleidsmaatregelen. Bovendien blijkt een groot deel van hen erg gemotiveerd om
(samen met de gemeente) nieuwe sportieve initiatieven te ontwikkelen. Het ligt wat ons betreft voor de
hand om ook met deze groep op constructieve wijze samen te werken en ze intensiever te betrekken
bij de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.

Onderstaande aanbevelingen kunnen de verdere integratie van de anders georganiseerde sport in het
sportbeleid helpen vormgeven:
1.

De Sportraad adviseert het Sportloket spoedig in te voeren en deze ook in te richten als
eigentijds servicepunt voor anders georganiseerde sportaanbieders en hun deelnemers.

2.

De Sportraad adviseert de sportstimuleringsprogramma’s mede in samenwerking met AGSaanbieders te ontwikkelen en daarbij een gelijker speelveld te creëren voor alle
sportaanbieders.

3.

De Sportraad adviseert de mogelijkheden om te sporten via het Jeugdsportfonds te verbreden
door ook samenwerking met anders georganiseerde sportaanbieders te zoeken.

4.

De Sportraad adviseert de sportieve behoeften ten aanzien van de openbare ruimte in kaart te
brengen om zo de uitwerking van ‘de stad als speelveld’ optimaal te realiseren.

5.

De Sportraad adviseert een Sportloods aan te stellen en deze onder te brengen bij het
Sportloket.

Herinrichting Sport

mei 2015

De gemeente Amsterdam werkt nog altijd gestaag door aan de bestuurlijke reorganisatie. De
stadsdeelbesturen zijn in maart 2014 overgegaan in bestuurscommissies. De gemeenteraad,
burgemeester en wethouders maken inmiddels plannen en regels voor heel Amsterdam. Bepaalde
taken en bevoegdheden dragen zij over aan de zeven bestuurscommissies in de stad.
Bestuurscommissies houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen
en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurten. Naast deze bestuurlijke
verandering worden of zijn ook de ambtelijke afdelingen gereorganiseerd. De gemeentelijke
sportorganisatie heeft deze transitie nog even voor zich uit kunnen schuiven, maar zit nu zelf ook
midden in de discussie over de verdeling van taken en bevoegdheden binnen de sport tussen het
college van B&W en de bestuurscommissies. De uitkomst van die discussie hangt ook sterk samen
met de nieuwe ambtelijke structuur van de sport.
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De Sportraad heeft in april 2013 al een zienswijze opgesteld over hoe de sport in Amsterdam zich
beter zou kunnen organiseren. Ons advies vormde een belangrijke basis voor het ambtelijke advies
Herinrichting Sport (augustus 2014). Vanuit de stadsdelen kwam vervolgens het verzoek aan de
wethouder voor verdere uitwerking van dat advies op de onderdelen programma’s en sportstimulering,
beheer van accommodaties en het beheer van vastgoed. De wethouder heeft daar gehoor aan
gegeven middels een addendum en hij heeft de stadsdeelbesturen en de Sportraad gevraagd om op
dat addendum te reageren. De Sportraad heeft zijn standpunt in een korte adviesbrief vervat (zie
onderstaand). Op 19 mei 2015 werd het addendum besproken in het college.

Adviesbrief
In april 2013 adviseerde de Sportraad Amsterdam het stadsbestuur over te gaan op een nieuwe
organisatiestructuur voor de sport. De sport in Amsterdam is aan overheidszijde sterk versnipperd en
dient voor de Amsterdammer veel meer dan in de huidige situatie, overzichtelijk te zijn georganiseerd
met één aanspreekpunt dat eenvoudig te bereiken is. Een structuur die bijdraagt aan de
herkenbaarheid, toegankelijkheid en slagvaardigheid van de sport in Amsterdam. We waren dan ook
verheugd met de opvolging van de aanbevelingen van de Sportraad in het advies Herinrichting Sport
(augustus 2014). Onlangs heeft de Sportraad kennis mogen nemen van het addendum op het eerdere
advies Herinrichting Sport en is door het college gevraagd daarover te adviseren. Dit schrijven vormt
onze korte reactie op het addendum.

Vooropgesteld, de herinrichting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie rond sport is voorwaar
geen eenvoudige opgave. Niet in de praktijk, maar zo blijkt uit het addendum, ook niet in theorie.
Desalniettemin is de Sportraad van mening dat het advies Herinrichting Sport en het addendum
daarbij van de juiste focus zijn voorzien: vergroten van de centrale regie enerzijds en het behouden
van de kracht van uitvoering en bekendheid op lokaal niveau anderzijds. Centraal procesmatig
organiseren met een lokale verankering. De keuze om het merendeel van de taken en bevoegdheden
te beleggen bij het college sluit dan ook uitstekend aan bij hetgeen wij eerder adviseerden. De
sport(ers) in Amsterdam staan daarmee centraal en die zijn gediend bij een eenduidige slagvaardige
organisatie die effectief vorm geeft aan de sportieve doelstellingen van de stad. Voor halve
maatregelen is daarbinnen geen plaats. Om deze gewenste kanteling te kunnen realiseren en
uitvoerbaar

te

laten

zijn in

de praktijk

dienen ook

de middelen die horen

bij

deze

verantwoordelijkheden beschikbaar te zijn.

De sport en de Amsterdammer zijn naar mening van de Sportraad gebaat bij de keuze voor één
toekomstbestendige sportorganisatie voor één stad. De Sportraad hoopt dat na de door u te voeren
discussie in de gemeenteraad spoedig kan worden aangevangen met de uitvoering van dit voorstel.
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Focussporten

mei 2015

In het verleden heeft Amsterdam ervoor gekozen om binnen het sportbeleid de focus te richten op een
beperkt aantal takken van sport (zgn. focussporten), onder meer om te komen tot een effectiever
beleid op het gebied van de acquisitie van topsportevenementen. Enige tijd geleden kwam uit de
gemeenteraad het verzoek deze focussporten te herijken, waarbij bleek dat definitie en doel van het
instrument focussporten tot verwarring leidde. Op initiatief van de wethouder Sport is vervolgens het
beleidsinstrument opnieuw tegen het licht gehouden. Alvorens het resultaat van deze herdefiniëring
voor te leggen aan college en de raad, is ook de Sportraad Amsterdam gevraagd hierover te
adviseren.

De Sportraad acht dergelijke herdefiniëring van de focussporten zinvol, maar is nog een stap verder
gegaan door zich eerst opnieuw te bezinnen op nut en noodzaak van het bestaan ervan. Hierbij is het
voor ons essentieel dat een eventueel hernieuwd instrument eenvoudig te begrijpen en verdedigen is
en dat het een waardevolle aanvulling vormt op het sportbeleid waar de sport in Amsterdam baat bij
heeft.

Genoemde

herbezinning

heeft

uiteindelijk

geleid

een

Sportraadadvies

over

het

beleidsinstrument focussporten. Opgemerkt moet worden dat ons advies in aard, doel en toepassing
afwijkt van de wijze waarop Amsterdam tot op heden invulling heeft gegeven aan de focussporten. De
Sportraad denkt echter dat deze koerswijziging meer recht doet aan het hoogste doel van het
gemeentelijke sportbeleid, te weten zoveel mogelijk Amsterdammers aan het sporten en/of bewegen
krijgen.

De verwarring tijdens boven gememoreerde discussie in de raadscommissie staat niet op zich. Zowel
binnen als buiten de Amsterdamse sportwereld is het voor velen onduidelijk (geworden) wat het
beleidsinstrument focussporten inhoudt dan wel beoogt. Dit is deels het gevolg van een door de jaren
heen herhaaldelijk uitgebreide en aangepaste definitie. Ook was het gedeeltelijk gekoppeld aan het –
in de afgelopen jaren sterk geconcentreerde – landelijk topsportbeleid van NOC*NSF, terwijl het in
Amsterdam juist weer van invloed was op het evenementenbeleid. Aangezien het bovendien
nauwelijks bekend was dat er geen tastbare voordelen – bijvoorbeeld in de vorm van geoormerkt
budget – aan verbonden waren, ontstond haast een mythe rond de focussporten. In de praktijk
speelde het instrument echter slechts een bescheiden rol in het sportbeleid en de uitvoering daarvan.
Dit bleek ook wel uit het feit dat de oorspronkelijke kaders bij de focussporten in de praktijk steeds
minder rigide gevolgd zijn. En hoewel zeker dit laatste niet per definitie bezwaarlijk hoeft te zijn (soms
doen zich buitenkansen voor waar flexibiliteit geboden is), misten de focussporten in zowel beleid als
uitvoering hun uitwerking. Het nut van de kwalificatie focussport werd daardoor onduidelijk.

Desalniettemin is de Sportraad van mening dat een gemeentelijke beleidsinstrument, dat een beperkt
aantal sporten meer ondersteuning biedt dan andere, waardevol kan zijn. Uiteraard dient het dan
helder ingericht en gebruikt te worden en leiden tot een effectieve inzet van de beschikbare middelen.
Bovenal echter dient een dergelijk instrument te allen tijde in dienst te staan van het optimaliseren van
de sportparticipatie in Amsterdam. Met name dit laatste vraagt onzes inziens om een wezenlijk andere
9
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invulling van het instrument focussporten. Met onderstaande aanbevelingen geeft de Sportraad hier
inhoud en richting aan.

1.

De Sportraad Amsterdam adviseert die sporten als focussport te kwalificeren die (naar
verwachting) de grootste bijdrage leveren aan het optimaliseren van de sportparticipatie in
Amsterdam;

2.

De Sportraad adviseert bij de selectie van focussporten te kiezen voor sporten die aansluiten
bij de sportieve identiteit van de stad en/of deze identiteit versterken;

3.

De Sportraad adviseert de geselecteerde focussporten verder te versterken door gericht te
investeren in de infrastructuur van deze sporten;

4.

De Sportraad adviseert met het stedelijke topsport- en evenementenbeleid de landelijke lijn te
volgen en waar kansrijk of noodzakelijk Amsterdamse accenten aan te brengen;

5.

De Sportraad adviseert de term focussporten te vervangen door de term die meer passend is
bij het sportbeleid van Amsterdam: profielsporten.

Sportaccommodatieplan 2015-2022

mei 2015

Onlangs heeft de Sportraad met instemming kennis genomen van het Sportaccommodatieplan 20152022. Naar onze mening doet de gemeente met dit plan een geslaagde poging om eigentijds beleid
alsook een reële toekomstvisie te ontwikkelen op de stedelijke sportieve ruimte in de breedste zin van
het woord. Hierbij heeft het enerzijds oog voor vele ontwikkelingen en veranderingen op sportgebied
in de stad en toont het zich anderzijds bereid een andere houding aan te nemen ten aanzien van het
beheer en de exploitatie van accommodaties. Deze buigzame houding is noodzakelijk om alle
sporters in Amsterdam ruimtelijk te kunnen blijven faciliteren.

De Sportraad beoordeelt het Sportaccommodatieplan als de ruimtelijke vertaling van de gemeentelijke
sportieve doelstellingen en ambities. Zoals altijd hanteren wij de optimalisatie van de sportparticipatie
(zoveel mogelijk Amsterdammers in beweging)

als hoogste doel. Voor het gemeentelijk

accommodatiebeleid betekent dit dat het idealiter gebaseerd is op een drietal ideële uitgangspunten:
(I) alle sportende Amsterdammers ruimtelijk faciliteren, (II) alle sportaccommodaties intensief
gebruiken en (III) het accommodatiebeleid effectief benutten om de sportparticipatie verder te
verhogen. Het voorliggende plan voorziet grotendeels in de eerste twee uitgangspunten. Dit advies
bestaat daarom grotendeels uit praktische aanbevelingen die als aanvulling hierop beschouwd kunnen
worden. Alleen het laatste uitgangspunt blijft wat ons betreft enigszins onderbelicht in de plannen.
Hoewel wij beseffen dat dit een andere benadering van het accommodatiebeleid vergt, adviseren wij
serieus na te denken over accommodaties als onderdeel van het sportstimuleringsbeleid. Ter
afsluiting van dit advies zullen wij dit nader toelichten. Alvorens over te gaan op onze aanbevelingen
hechten wij er aan om bij de eveneens mee gezonden investeringsagenda een belangrijke
kanttekening te plaatsen. Aangezien deze kanttekening raakt aan veel facetten van het
Sportaccommodatieplan hebben wij ervoor gekozen ons advies hiermee te beginnen.
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Onderstaand treft u de opsomming van onze aanbevelingen:
A. Investeringsagenda De Sportraad adviseert de investeringen evenwichtiger over de verschillende
speerpunten te verdelen.
B. Aanbevelingen
1. Brede verantwoordelijkheid: De Sportraad adviseert vast te stellen welke sporten, sportvormen en
(sport)accommodaties de gemeente wil faciliteren, en wat de rol van de gemeente hierin is.
2. Hoofd Sport Structuur: De Sportraad adviseert een Hoofd Sport Structuur in te richten die de
sportieve ruimte in de stad beschermt en het (multifunctioneel) gebruik helpt stimuleren.
3. Ondernemend Sportloket: De Sportraad adviseert de verhuur van alle gemeentelijke
sportaccommodaties centraal onder te brengen bij het Sportloket en te investeren in (maatschappelijk)
ondernemerschap.
4. Sportloods: De Sportraad adviseert een Sportloods aan te stellen en deze onder te brengen bij het
Sportloket.
5. Herziening meetinstrumenten: De Sportraad adviseert om een nieuw meetinstrument te ontwikkelen
dat het feitelijk gebruik van zoveel mogelijk sportvoorzieningen gedetailleerd in kaart brengt.
6. Openbare ruimte: De Sportraad adviseert de bestaande sportieve ruimte in kaart te brengen en een
coherente visie te ontwikkelen op de toekomstige.
C. Accommodatiebeleid De Sportraad adviseert het accommodatiebeleid nog nadrukkelijker in te
zetten op het actief bevorderen van het sport- en beweeggedrag in toekomstig Amsterdam.

Adviesbrief Platform Ons Onderwijs 2032

november 2015

In oktober 2013 adviseerde de Sportraad Amsterdam zowel de landelijke als lokale overheid te
kiezen voor de verdubbeling van het aantal uren bewegingsonderwijs naar minimaal 180 minuten per
week. De Amsterdamse gemeenteraad heeft een motie aangenomen die de wethouder verzoekt de
mogelijkheid te onderzoeken om inderdaad 180 minuten bewegingsonderwijs aan te bieden op
Amsterdamse basisscholen. Ook in de Tweede Kamer wordt er gewerkt aan een motie die het
bewegingsonderwijs op basisscholen moet uitbreiden.

In het begin van het jaar heeft de staatssecretaris Onderwijs, Sander Dekker, een platform ingesteld
dat het Nederlandse onderwijs onder de loep moest nemen. Dit platform Ons Onderwijs 2032 heeft op
1 oktober 2015 een voorlopig advies uitgebracht. In dit advies pleit het platform voornamelijk voor
digitalisering en keuzevrijheid voor scholen en leerlingen ten aanzien van het vakkenpakket. Het
platform benoemt slechts in zeer beperkte mate het belang van bewegen of bewegingsonderwijs.

Het najaar van 2015 is vervolgens door het platform gebruikt om de reacties op de hoofdlijnen te
verwerken. De Sportraad heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de heer Schnabel, voorzitter
van het Platform, middels een brief te wijzen op de belangrijke rol van bewegingsonderwijs. In lijn met
ons advies uit 2013 zijn wij van mening dat sport en bewegen een essentiële functie dient te hebben
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in het onderwijs, zo ook in het toekomstige curriculum. De Sportraad heeft het platform hierbij
uitgenodigd gebruik te maken van de expertise en het netwerk dat binnen het adviesorgaan aanwezig
is. Het platform zal in januari 2016 het definitieve advies aan de staatssecretaris voorleggen, waarna
hij waarschijnlijk de voorgestelde adviezen en veranderingen zal uitvoeren.
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Overige activiteiten
AGS Sport verkenning

23 april 2015

Op donderdag 23 april jl. organiseerde de Sportraad Amsterdam vanwege het verschijnen van het
nieuwe advies Anders Georganiseerde Sport een werkbezoek voor Amsterdamse politici om hen
nader kennis te laten maken met een aantal Amsterdamse sport/beweeglocaties en organisaties in
deze sector. Alle sportwoordvoerders van de in de
gemeenteraad vertegenwoordigde partijen hadden
zich daarvoor enthousiast aangemeld. ‘Wij gaan er
vanuit dat dit korte werkbezoek bij alle deelnemers
(aanzienlijk) nog meer heeft bijdragen aan de kennis
en

het

besef

van

het

nieuwe

en

eigentijdse

sportlandschap in de stad.’

De tour startte bij R-Grip in Oud West, de MMA Gym in Amsterdam waar initiatiefnemers Marloes
Coenen (tevens Sportraadlid) en Roemer Trompert een introductieles in de mixed martial arts
verzorgden. Na dertig minuten fanatiek sparren werd de tour voortgezet naar Crossfit AKA van
Alexander Kreuger. Crossfit AKA was een van de eerste CrossFit Box’en (Affiliated) in Amsterdam,
hier kunnen atleten ervaren wat competitie fitness is. Deze ervaring wordt bereikt door het uitvoeren
van constant variërende functionele bewegingen uitgevoerd bij hoge intensiteit. Ook hier werden de
deelnemers onder leiding van Alexander stevig onder handen genomen met een uitdagend parcours.

Aan het einde van de tour brachten we een bezoek aan de recent geopende Chassé Dance
Studios waar het advies door ons werd overhandigd aan de gemeenteraadsleden. Het programma
(17:30 - 18:30 uur) ving aan met een ontvangst en introductie door Lenny Balkissoon, initiatiefnemer
van de Chassé Dance studios in de Chasseestraat, een ongesubsidieerde non-profitorganisatie. Het
betreft een voormalig kerkgebouw dat na twintig jaar leegstand is omgebouwd tot een uitzonderlijk
danscentrum, met onder meer acht danszalen en een gymzaal. Aan het einde van het werkbezoek
werden het advies over de Anders georganiseerde Sport door de voorzitter van de Sportraad
uitgereikt aan de woordvoerders Sport.

Sportherdenking

4 mei 2015

Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. De Sportherdenking, waar de
Sportraad medeorganisator van is, wordt jaarlijks georganiseerd in het Olympisch Stadion. Tijdens de
herdenking wordt er stil gestaan bij de sport tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het thema van dit jaar
was wielersport in oorlogstijd. Aanleiding hiervoor was de Tour-start in Utrecht dit jaar.
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Om 11 uur startte in het Olympisch Stadion een inhoudelijke bijeenkomst over wielrennen in de
Tweede Wereldoorlog. Frits Barend en sporthistoricus Jurryt van de Vooren praatten daar met
betrokkenen en deskundigen, ondersteund door filmbeelden en foto’s.
Zo vertelde Jan Derksen jr. over zijn vader Jan Derksen sr., wereldkampioen in 1939, 1946 en 1957,
en diens ervaringen tijdens de wedstrijden
die die tijdens de oorlogsjaren gewoon
doorgingen. Rini Wagtmans was tijdens de
oorlogsjaren net als veel van zijn collega
wielrenners
smokkelaar.

uit

de

Ook

grensgebieden
Jan

Pronk

(wereldkampioen 1951), Piet van Heusden
(wereldkampioen op de baan in 1952) en
Simon Meijn (id van het hoofdbestuur van
de KNWU) kwamen aan het woord.
De herdenking werd goed bezocht en kreeg volop media-aandacht op zowel televisie en radio als in
verschillende landelijke dagbladen.

Penning Sportraad Amsterdam

4 juni 2015

In juni vond wederom de uitreiking van de Penning Sportraad Amsterdam plaats, wederom gehouden
in de stadsschouwburg, ditmaal in de Plein-foyer. De uitreiking van de Penning stond zoals altijd in het
teken van een bestuurder, professional, instelling, vereniging of vrijwilliger die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport en/of het sportbeleid in Amsterdam.

Dit jaar heeft de vereniging Flevoparkbad de Penning Sportraad in ontvangst mogen nemen. De
vereniging kreeg van de jury veel lof voor hun inspanningen ten behoeve van het voortbestaan van
het Flevoparkbad. Het kon de jury met name bekoren dat de initiatiefnemers verantwoordelijkheid
nemen om een uiterst waardevolle maatschappelijke voorziening als het Flevoparkbad te behouden
voor hun buurt. In plaats van af te wachten of te klagen zijn ze zelf in actie gekomen. Zo hebben ze in
korte tijd meer dan 700 honderd leden aan de vereniging weten te binden, hebben ze vrijwillig een
deel van de beheertaken op zich genomen en
ontwikkelen ze nieuwe ideeën die de potentie van
het

buitenbad

Flevoparkbad

onderstrepen.
betoont

zich

De

vereniging

hiermee

een

onderscheidend – en voor de sport in onze stad
zeer welkom – burgerinitiatief.
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De Penning Sportraad Amsterdam werd dit jaar voor de zesde maal uitgereikt en is bestemd voor een
persoon of instelling die met durf, visie, ambitie en inzet een grote bijdrage heeft geleverd aan de
sport in Amsterdam. De afgelopen periode ontving de Sportraad Amsterdam ruim dertig inzendingen
uit alle delen van Amsterdam. Hieruit zijn door de jury vervolgens vijf partijen genomineerd. Naast
Vereniging Flevoparkbad waren dat GoldenSports (65+ sportaanbod), Woest Zuid (sportieve
naschoolse club voor basisschoolleerlingen), Tine Slager (Stichting JeugdTennis Amsterdam
Zuidoost) en de Amsterdamse Olympische Dagen (grote Amsterdamse schoolsportdagen). Ten
overstaan van bijna 200 aanwezigen sprak voorzitter Robert Geerlings namens de Sportraad
Amsterdam zijn waardering uit voor al deze genomineerden alsmede dat zij als voorbeeld en
inspiratiebron dienen voor de vele duizenden Amsterdammers zich die dag in, dag uit inzetten voor de
sport in onze stad.

AGS Netwerkbijeenkomst ‘Samen werken aan een sportiever Amsterdam’

2 december 2015

In navolging van de AGS netwerkborrel van 23 april is er op 2 december een tweede bijeenkomst
georganiseerd waarin de AGS aanbieders in Amsterdam centraal stonden. De gemeente heeft het
advies van april over de AGS in Amsterdam ter harte genomen en probeert waar mogelijke
samenwerking aan te gaan met de AGS-aanbieders. Om het contact en de samenwerking tussen de
aanbieders en de gemeente te bevorderen heeft de Sportraad de bijeenkomt onder de titel ‘Samen
werken aan een sportiever Amsterdam’ georganiseerd. De avond vond plaats in het Volkshotel en
was met circa 85 aanwezigen een groot succes.
De bijeenkomst stond onder leiding van presentator Arie Boomsma. Boomsma is mede-eigenaar van
Vondelgym en kon vanuit die achtergrond goed inspelen op de ervaringen van Anders
Georganiseerde Sportaanbieders.
De avond startte met een aantal pitches. Allereerst stelden verschillende sportaanbieders die ieder
hun eigen onderneming runnen zich voor aan de zaal. Sjoerd Wartena sprak namens hockeyschool
Panasj en voetbalschool Voetjebal over de sportstimulering van kinderen in de leeftijd van 3 tot 10
jaar. Willem Stoutenbeek van Powerleague vertelde over het succes van 5-à-side voetbal. Vervolgens
lichtte Rob van Zanten zijn ‘Oost het water op’ toe, waarmee hij probeert kinderen van het basis en
voortgezet onderwijs in contact te brengen met watersport. Daarna ging Dave Baars als eigenaar van
Running Holland in op de hardlopende Amsterdammer en belichtte Ruben Spapens namens Mental
Health Training zijn sportprogramma’s voor personen met cognitieve klachten.
Ook de gemeente kreeg het podium. Henk Stokhof, hoofd Sportbeleid van de gemeente, gaf een
schets van de totstandkoming van het nog te ontwikkelen Sportplan 2017-2020. Tot slot ging Niels
Balke

(hoofd

sportstimulering

programma’s

van

gemeente

Amsterdam)

in

op

de

stimuleringsprogramma’s voor verschillende doelgroepen die de gemeente uitvoert. Beide
sportambtenaren nodigde de ondernemers uit om actief mee te denken met vraagstukken die zich
voordoen bij de inzet van sportstimulering.
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In het tweede deel gingen de stoelen aan de kant voor een actievere rol van de aanwezigen in de
zaal: in een vijftal speeddates van 2 minuten kregen de aanbieders de opdracht mee elke ronde een
nieuwe sportambtenaar te spreken en met hen van gedachten te wisselen. Het doel van dit onderdeel
was, naast een nadere kennismaking tussen de ambtenaren en sportaanbieders, de mogelijkheden
tot een samenwerking te verkennen. Het succes van deze opzet kwam naar voren tijdens de
aansluitende borrel. Vele aanwezigen maakten van deze gelegenheid gebruik om de korte
gesprekken nog eens rustig voort te zetten. Ook de sportaanbieders onderling vonden elkaar in het
café van het Volkshotel.

Vechtsporten
Sportraadslid Marloes Coenen was een van de drijvende krachten achter het dossier vechten voor
ringsporten. In juni 2015 werd een groot vechtsportsymposium georganiseerd in het Tobacco theater
waarbij ook de burgemeester aanwezig was. Het symposium was een vervolg op een eerdere grote
bijeenkomst op het stadhuis in 2013. Op 4 december 2015 was daar dan de terugkeer van een groot
vechtsportgala in Amsterdam en wel in de Rai (Glory). Voor het eerst sinds vijf jaar vond er weer een
gala plaats binnen de gemeente. In aanloop naar het gala vond op donderdagavond 3 december een
theater bijeenkomst plaats dat mede werd georganiseerd door Marloes Coenen en SP raadslid Peter
Kwint. Daarbij kwamen diverse (oud-)topvechtsporters, schrijvers en andere belanghebbenden uit de
vechtsportwereld samen in De Balie, om een ode aan de sport te brengen. De sport werd vanuit
diverse thema’s belicht en de stand van zaken omtrent de formering van een vechtsportautoriteit werd
besproken. Een zeer bijzondere avond, waarop een dag later een goed verlopen gala volgde.

16

Sportraad Amsterdam │ Jaarverslag 2015

Interne Organisatie
Leden Sportraad

Verder was daar het uittreden van Arnoud Sterk als vice-voorzitter. Arnoud heeft deze positie met
bijzondere toewijding ingevuld en fungeerde daarbij als klankbord voor de voorzitter, leden en Bureau.
Arnoud heeft de uitnodiging om zitting te blijven houden in de Sportraad geaccepteerd. Zo wordt een
verder gemis van (sport)kennis en kapitaal voor de stad voorkomen. Sportraadsleden Ageeth
Telleman en Uri Coronel zullen samen zijn positie als vicevoorzitter overnemen.
Missie en samenstelling
De missie die de Sportraad Amsterdam zichzelf heeft gesteld, is om bij te dragen aan het ontwikkelen
en versterken van het sportbeleid van de gemeente Amsterdam . De Sportraad Amsterdam streeft
ernaar personen uit alle segmenten van de samenleving die relevant zijn voor de sport in haar
gelederen op te nemen. Conform de verordening streven wij er naar de Sportraad Amsterdam een zo
goed als mogelijke afspiegeling te laten vormen van de Amsterdamse bevolking. Tegelijkertijd hechten
wij waarde aan deskundigheid, autoriteit en inzetbaarheid.
Bureau Sportraad Amsterdam
In 2015 bestond het Bureau van de Sportraad Amsterdam uit twee medewerkers. De heer drs. J.O.R.
Egan, die als secretaris verantwoordelijk is voor het functioneren van het Bureau en de heer drs. G.J.
Dol, die als beleidsadviseur werkzaam is voor de Sportraad Amsterdam. Het Bureau bereidt adviezen
voor en ondersteunt de Sportraadsleden bij hun werkzaamheden. Het Bureau telt 1,78
formatieplaatsen en wordt in de periode september tot en met januari en februari tot en met juni
ondersteund door één of twee stagiairs.
Financiën
Het budget van de Sportraad Amsterdam voor goederen en diensten in 2015 is vastgesteld op €
21.600,-. In tabel 1 is deze kostenpost inzichtelijk gemaakt. Daarnaast kent de Sportraad
personeelslasten vanwege ondersteuning van een Bureau: 1,78 fte en daarbij horende
overheadkosten die zijn ondergebracht binnen Cluster Sociaal).

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2015
Type
kosten
Rekening- beschrijving
5000
Goederen en diensten

Begroting
Bedrag
€ 21.610,00

Actuele
Bedragen
€ 22.576,94

Budget ruimte
- € (966,94)

Tabel 1.

Het vrij besteedbaar budget (goederen en diensten) kende een kleine overschrijding. De Sportraad
Amsterdam bekostigt uit het vrij besteedbare budget onder meer de vergaderkosten, presentiegelden,
evenementen & activiteiten, communicatiekosten, lidmaatschappen en drukwerk. Voor komend jaar
wordt onder voorbehoud van onvoorziene veranderingen een vergelijkbare besteding verwacht.
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Doelstellingen 2016
In 2016 zullen wij onze inspanningen om de sport naar een hoger niveau te brengen en meer
Amsterdammers te laten bewegen continueren, door zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren
over actuele sportgerelateerde onderwerpen. Dit gaan we onder meer doen met de thema’s topsport,
Sportplan 2017-2021 en een Visie Sport2025. Tevens zullen we de gemeenteraad adviseren over de
tarievensystematiek voor de buitensport.
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Leden

Expertise

mr. drs. R.D. (Robert) Geerlings (vz)

Sport en recht, topsport, maatschappij

drs. A.S.M. (Arnoud) Sterk (vice vz)

(Rijks)overheid, landelijk (top)sportbeleid,
bewegingsonderwijs, verenigingen,
infrastructuur

dhr. M. (Mounir) Dadi

Jeugd, maatschappij, overheid, topsport

dhr. J.P.A. (Peter) Jansen MEM

Onderwijs, jeugd, communicatie,
accommodaties, verenigingen

dhr. Th.M.J.L. (Theo) van Uden Msm

Accommodaties, planologie, exploitatie,
doelgroepen

dhr. F.J. (Frits) Barend

Media, communicatie, (top)sport

dhr. M.U. (Uri) Coronel

Besturen topsport, gehandicaptensport,
fundraising

dhr. J. (Jan) Driessen

Communicatie, sportsponsoring, politiek,
bedrijfsleven

drs. J.S.I. (Jessica) Gal

Sportmedische zaken en topsport

drs. K. (Kirsten) van der Kolk

Topsport en onderwijs

mr. H. (Humberto) Tan

Media, maatschappij, (top)sport

dr. C. (Cees) Vervoorn

Topsport, onderwijs, fysiologie, Olympische en
Paralympische Spelen

drs. A. (Ageeth) Telleman

Overheid, maatschappij, ongeorganiseerde
sport

dhr. F.M.A.M. (Floris Evers)

Jeugd, breedtesport en topsport

mw. D. (Daphne) Koster

Topsport, jeugd en onderwijs

mw. M. (Marloes) Coenen

Kracht- en vechtsport, sportief
ondernemerschap, topsport en jeugd

drs. W. (Wouter) Stevens

Bedrijfsleven, financiën, sportief
ondernemerschap, sportverenigingen

prof. dr. W. (Willem) van Mechelen

Sport- en bedrijfsgeneeskunde, onderwijs en
maatschappij

Secretariaat
drs. J.O.R. (Julius) Egan (secretaris)
drs. G.J. (Gertjan) Dol (beleidsadviseur)
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Contactgegevens

Sportraad Amsterdam
Postadres:
Postbus 1530
1000 BM

Tel: 020-2518587
Email: info@sportraadamsterdam.nl
Website: www.sportraadamsterdam.nl

Bezoekadres:
Jodenbreestraat 25
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