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Voorwoord	
 
Voor u ligt een visiedocument Sport en Bewegen 2018-2022. Dit document is tot stand gekomen in 
samenspraak met (uitvoerende) sportorganisaties uit Wageningen. Daarnaast zijn een aantal 
voorbeelden en teksten gebruikt van andere instanties zoals het visiedocument van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg, documenten van NOC*NSF die zijn uitgegeven in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de uitkomsten van de Sportraad bijeenkomsten van 27 
september 2017 en 24 januari 2018. 
 
Dit document is voorbereid door een werkgroep, bestaande uit leden van de Sportraad, een drietal 
voorzitters van Wageningse sportclubs, vertegenwoordigers van Sportservice Wageningen en (in het 
begin van het proces met) de vertegenwoordiger met de portefeuille Sport van de Adviesraad 
Samenleving Wageningen.  
 
Uiteraard danken de opstellers iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd 
aan de totstandkoming van dit visiedocument. 
 
Wageningen, februari 2018 
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Inleiding	
 
‘Jong of oud, met of zonder beperking – sporten is gezond en brengt mensen bij elkaar. Het leert 
kinderen om te gaan met regels, met winnen en verliezen, met elkaar. En daar heb je je hele leven iets 
aan.’1 
 
Voor u ligt het visiedocument Sport & Bewegen voor de periode van 2018-2022. Het is de visie van 
de Sportraad, het platform waarin veel Wageningse sportverenigingen vertegenwoordigd zijn. In dit 
visiedocument zal teruggeblikt worden op de voorgaande/huidige beleidsnota Sport van de 
Gemeente Wageningen. Vanuit de behaalde resultaten, de maatschappelijke trends en lokale 
ontwikkelingen heeft de Sportraad het initiatief genomen om een nieuwe visie te ontwikkelen. Dit 
met als doel om de huidige sporters te blijven voorzien van goede sportvoorzieningen en nog meer 
inwoners uit Wageningen in beweging te krijgen. 
 
Het document is dan ook geschreven vanuit de belangen van de sportclubs in Wageningen. Wel 
hopen de samenstellers dat de gemeente Wageningen (politiek en ambtelijk) voldoende inspiratie 
vinden om de inhoud van dit document leidend te laten zijn voor het sportbeleid voor de periode 
2018-2022. Zeker waar het de sportaccommodaties betreft zijn de Wageningse sporters aangewezen 
op besluiten van de gemeenteraad. Uiteraard dienen ook de sportclubs daar waar het op hun pad ligt 
de handschoen op te nemen om de uitvoering te realiseren. Tevens dienen de professionele werkers 
in de sport (in casu de buurtsportcoaches van Solidez en Sportservice Wageningen) in staat te 
worden gesteld om met name op aspecten waar de sportclubs onvoldoende zijn uitgerust (Sport als 
Middel), hun bijdrage te leveren. 
 
Bovenstaande geeft al duidelijk aan dat we in deze visie ons niet slechts willen richten op de 
georganiseerde sport, maar op alle facetten van Sport & Bewegen. Dit visiedocument is een product 
waarin de toekomst voor sport en bewegen staat uitgestippeld, eventueel gekoppeld aan actuele 
beleidsthema’s uit onder meer de Wmo, de Participatiewet, de visie op jeugd(hulp), et cetera. Deze 
visie omvat de koers op hoofdlijnen voor de komende vijf jaar. Er staan ambities, keuzes en globale 
plannen voor de komende jaren weergegeven. Het is geen volledig uitgewerkt en gedetailleerd 
programma. Dit zal ieder jaar uitgewerkt worden in jaarplannen door de uitvoerende partijen, in casu 
Sportservice Wageningen, Solidez, al dan niet i.s.m. de sportclubs. Zeker als het gaat om WMO 
gerelateerde projecten. 
 
 
 

	
	 	

                                                
1 Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 23 februari 2017 
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Leeswijzer	
 
De leeswijzer geeft een indicatie van de opbouw van het document. De lezer kan op deze manier 
selectief het document tot zich nemen. We wensen u veel leesplezier. 
 
Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding van het schrijven van dit visiedocument, waarna in hoofdstuk 2 
een korte terugblik op de beleidsnota Wageningen Sport! wordt gegeven. 
Hoofdstuk 3 geeft de visie weer op “Sport en Bewegen”, waarbij aspecten als Sport als doel en Sport 
als middel worden weergegeven. Hoofdstuk 4 beschrijft de bouwstenen waarop het vervolg van het 
document is gebaseerd. De bouwstenen in dit geval zijn:  

● sport en accommodaties  
● sport en beweegstimulering 
● sport en maatschappij 
● sport en economie 

In hoofdstuk 5 zijn de bouwstenen vertaald naar doelen en worden ook de verantwoordelijke 
partijen opgevoerd. De uitwerking van de doelen vindt u in hoofdstuk 6 onderverdeeld naar de 
verantwoordelijke partijen.  
Paragraaf 6.1 is bedoeld als inspiratie voor de gemeente Wageningen (politiek en ambtelijk), terwijl 
paragraaf 6.2 de leidraad moet zijn voor de sportclubs. Paragrafen 6.3 t/m 6.5 geven de uitwerkingen 
weer voor resp. (basis)onderwijs, Buurtsportcoaches en inwoners. 
In de financiële paragraaf hoofdstuk 7 worden een aantal financiële kansen en bedreigingen op 
gemeentelijk niveau weergegeven.  
 
Het document eindigt met de volgende bijlagen: 

● Bijlage 1. Overzicht van resultaten over beleidsperiode 2012-2017 
● Bijlage 2. Wageningen - in cijfers 2016 
● Bijlage 3. Sportaccommodaties Wageningen per 1 september 2017  
● Bijlage 4. Overzicht van Wageningse sportclubs en hun locaties 
● Bijlage 5. Wensen accommodatie per 1 september 2017 
● Bijlage 6. Tarievenbeleid Sportaccommodaties Wageningen 
● Bijlage 7. Subsidiemogelijkheden 
● Bijlage 8. Verruiming sportvrijstelling btw per 1 januari 2019 
● Bijlage 9. Belangrijke adressen 
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1.		 Aanleiding	visiedocument	Sport	&	Bewegen	
Het is de visie van de Sportraad, het platform waarin veel Wageningse sportverenigingen 
vertegenwoordigd zijn. In dit visiedocument zal teruggeblikt worden op de voorgaande/huidige van 
Sportnota Wageningen Sport! van de Gemeente Wageningen. Vanuit de behaalde resultaten, de 
maatschappelijke trends en lokale ontwikkelingen heeft de Sportraad het initiatief genomen om een 
nieuwe visie te ontwikkelen. Dit met als doel om de huidige sporters te blijven voorzien van goede 
sportvoorzieningen en nog meer inwoners uit Wageningen in beweging te krijgen. 
 
De aanleiding om het visiedocument Sport & Bewegen op te stellen is dat naar de mening van de 
Sportraad de thans nog gehanteerde Sportnota Wageningen Sport! aan een actualisering toe is.  
Omdat de Sportraad niet het sportbeleid van de gemeente kan bepalen, is gekozen voor het 
opstellen van een visiedocument. 
 
Deze Sportnota Wageningen Sport! werd beschouwd als een beleidsnota met een open einde. 
Terugkijkend zien we dat deze Sportnota veelal in het teken staat van het verhogen van de 
sportparticipatie binnen de georganiseerde sport en dat tegelijkertijd zware bezuinigingen 
gerealiseerd moeten worden. Gezien deze veelal eenzijdige ambities, de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen, de nieuwe beweegrichtlijnen en de reeds behaalde resultaten/doelstellingen is er op 
initiatief van de Sportraad in samenspraak met haar achterban een nieuwe visie Sport en Bewegen in 
Wageningen opgesteld. De opstellers bieden dit document aan aan de gemeenteraad in de 
hoop/verwachting dat de gemeente er mee aan de slag gaat, bij voorkeur in nauwe samenspraak 
met de Sportraad. In de uitvoering dienen de sportaanbieders, het onderwijs en de maatschappelijke 
partners betrokken worden. De gemeente treedt in dit proces op als regisseur. Tevens is de 
gemeente kaderstellend, maar bepaalt mét andere organisaties de beleidsdoelen en de uitvoering 
ervan. Een ander deel is m.b.t. de uitvoering een directe verantwoordelijkheid van de sportclubs. 
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2.		 Terugblik	op	de	beleidsnota	Wageningen	Sport!		
 
In de beleidsnota “Wageningen Sport!” zijn onderstaande punten benoemd als beleidspunten: 

A. Wat haar visie is op sport;   
B. Wat de reikwijdte is van het gemeentelijk sportbeleid;   
C. Wat Wageningen met een nieuw sportbeleid wil bereiken;   
D. Dat sportverenigingen, welzijn en gezondheid, onderwijs/WUR en gemeente 

daarvoor moeten samenwerken;   
E. Dat sporten betaalbaar moet blijven voor diegenen die dat niet kunnen betalen;   
F. Dat voor gebruik van sportaccommodaties een meer reële huur wordt gevraagd in 

verhouding tot de kostprijs;   
G. Dat ook sporten in de openbare ruimte aantrekkelijk moet blijven;   
H. Dat het ook in de toekomst mogelijk moet zijn dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe 

accommodaties;   
I. Dat bij sporten alcoholmatiging en een gezonde voeding vanzelfsprekend is;   
J. Dat een nieuw sportbeleid niet betekent dat alles wijzigt;   
K. Dat er bezuinigd wordt.   

 
De belangrijkste conclusies dan wel resultaten sinds 2012 zijn: 

- De grote binnensportaccommodaties m.u.v. de Olympiahal zijn in beheer gekomen van 
sportclubs, dan wel samenwerkingsverbanden die hieruit voortgevloeid zijn (St. Viervlak) 

- De gestelde bezuinigingen zijn gehaald 
- Buurtsportcoaches zijn via Solidez dan wel Sportservice Wageningen volop actief geweest om 

de beleidspunten mede uit te voeren 
 
 
In bijlage 1 zijn de resultaten van bovenstaande beleidsperiode weergegeven. 
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3.		 Een	visie	op	“Sport	en	Bewegen”	
 
Op basis van recente ontwikkelingen en trends in de huidige maatschappij is het van belang dat 
sportclubs en andere sportaanbieders voldoende zijn uitgerust om invulling te geven aan alle 
aspecten van Sport en Bewegen. Hierbij maken we onderscheid tussen Sport als middel en Sport als 
doel.  
Sport als doel komt veelal voor rekening van de sportclubs. Dat betekent dat sportclubs hiervoor in 
voldoende mate uitgerust moeten zijn. Concreet betekent dit voldoende faciliteiten (in casu ruimte 
om te sporten), vrijwilligers en materialen. Verder is het van belang dat sportclubs de kennis en 
kunde (denk aan geschoolde leiders, trainers, etc.) in huis moeten hebben. Alleen dan geeft sport 
voldoende plezier en ontspanning voor jong en oud. 
Sport als middel is een ideale mogelijkheid om voor veel doelgroepen in onze maatschappij een 
bijdrage te leveren om hun lichamelijke en geestelijke gezondheid op peil te brengen, contact te 
krijgen met leeftijdgenoten en andere culturen te ontmoeten. Met andere woorden: een unieke kans 
om gezonder te leven en beter te kunnen participeren in de Wageningse samenleving.  
 
Het realiseren van deze visie kan niet alleen voor de rekening komen van de “georganiseerde sport” 
in Wageningen. Ook de politiek (gemeenteraad) heeft hierin een belangrijke rol.  
Nu de besluitvorming rondom “Samen Wageningen” is afgerond, kan de basis gelegd worden om 
Sport en Bewegen in te zetten voor een gezondere samenleving. De “georganiseerde sport” (burger- 
en studentensportclubs) pakken de handschoen op om Sport als doel een goede invulling te geven.  
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4.	 Bouwstenen	van	“Sport	en	Bewegen”	
Naar aanleiding en voorbeeld van een brochure van NOC*NSF wordt in deze paragraaf, samen met 
de visie op “Sport en Bewegen” welke is weergegeven in hoofdstuk 3, de basis gelegd waarop het 
verdere document voortborduurt.  

4.1		 Sport	en	Accommodaties	

De gemeente draagt met het realiseren en in stand houden van sportaccommodaties financieel bij 
aan de sport2. Zij is hiermee een indirecte subsidieverlener aan de verenigingen/gebruikers. 
Gebruikers van de sportaccommodaties dragen bij door huur te betalen voor de uren die zij gebruik 
maken van de betreffende accommodaties. Hieraan ligt een tarievenbeleid ten grondslag. Gegeven 
het feit dat in 2012 een grote bezuinigingsactie aangaande de sport is doorgevoerd, dient het 
tarievenbeleid voor de komende beleidsperiode ongewijzigd te blijven.  

Het spreekt vanzelf dat er zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende sportaccommodaties 
aanwezig dienen te zijn. Dit geldt voor zowel de georganiseerde, anders georganiseerde en niet 
georganiseerde sport en het bewegingsonderwijs. 

Dat het een streven is om de accommodaties in te zetten voor multifunctioneel gebruik moge 
duidelijk zijn. Vanzelfsprekend is ook de inzet op duurzaamheid. In voorkomende gevallen kunnen 
Wageningse bedrijven gevraagd worden hier hun bijdrage aan te leveren. 

Voor een overzicht van de huidige stand van zaken en behoeftes m.b.t. sportaccommodaties wordt 
verwezen naar de tabellen in de bijlage 4 en 5. 

4.2		 Sport	en	Beweegstimulering	
Inzet buurtsportcoaches 
Om sporten en bewegen in de buurt voor zoveel mogelijk Nederlanders mogelijk te maken, heeft het 
kabinet een enorm impuls gegeven aan het lokale sportbeleid met de invoer van de 
buurtsportcoachsubsidieregeling. Ruim 4800 buurtsportcoaches zijn in het land aan de slag. Ook 
gemeente Wageningen maakt gebruik van deze regeling.  
Via Sportservice Wageningen en Solidez zijn in de afgelopen 5 jaar diverse projecten opgezet en 
uitgevoerd. De Sportraad is van mening dat de inzet van deze partijen enorm heeft bijgedragen aan 
het realiseren van de doelstellingen van “Wageningen Sport!”.  Het staat dan voor de Sportraad ook 
buiten kijf dat de inzet van de buurtsportcoaches gehandhaafd moet blijven. Zij kunnen ook een 
meer dan waardevolle bijdrage leveren aan diverse aspecten van “Samen Wageningen”, waarbij met 
name op “sport als middel” kan worden ingezet. Door hun kennis en contacten kunnen niet alleen de 
Wageningse sportclubs meeprofiteren van “Samen Wageningen”, maar ook de kwetsbare inwoners 
en andere doelgroepen integreren in de Wageningse sportclubs.    
 
Sport en basisonderwijs 
Er komt steeds meer onderzoek dat aangeeft dat plezier in gym bijdraagt aan een later sportiever 
leven. Bewegingsonderwijs brengt kinderen ook in aanraking met tal van sporten die ze anders 
wellicht nooit zouden uitproberen of weet van hebben. Door de vele technologische ontwikkelingen 
zitten kinderen veel meer, spelen ze minder buiten en missen ze hierdoor motorische vaardigheden. 
Het bewegingsonderwijs lijkt dus een essentiële speler in het bereiken van gezonde en vitale burgers 

                                                
2 Wanneer in dit stuk gesproken wordt over sportaccommodaties, wordt het Universitair Sportcentrum “de Bongerd” van 
Wageningen UR (indien niet specifiek genoemd) buiten beschouwing gelaten. 
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die actief zijn in de sport. Ondersteuning voor scholen voor kwalitatief goed en voldoende 
bewegingsonderwijs onder leiding van vakdocenten is een belangrijk punt, vandaar dat het enorm 
belangrijk is om een link te maken tussen de sportaanbieders in Wageningen en het onderwijs. 
Een recentelijk rapport geeft aan dat sportieve ontwikkeling van de jeugd dreigt achter te blijven. De 
Sportraad is derhalve van mening dat alle scholen moeten voldoen aan de norm van 1,5 uur3 per 
week bewegingsonderwijs (groep 3 t/m 8) door een bevoegde (vak)docent. De Wageningse 
sportclubs bieden (waar mogelijk en tegen vergoeding) accommodatie en trainers aan. 
In november 2017 is er een rapport van het Mulier Instituut verschenen “Bewegingsonderwijs en 
sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting”. Deze 1-meting geeft volgens de opstellers over een 
breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in 
Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan.   

4.3	 Sport	en	Maatschappij	
Sinds de laatste sportnota, geschreven in 2011 zijn er diverse nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het hedendaagse sport- en beweegbeleid. Denk aan de 
decentralisatie van zorgzaken van de centrale overheid naar de gemeente. De grotere focus op het 
belang van bewegen. Ook de visie op sport en bewegen verandert en daarmee in onze ogen ook het 
sport & beweegbeleid. Daarbij zien we sport steeds minder slechts als doel, maar ook als middel om 
diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Bijvoorbeeld 
ondersteuning van kwetsbare burgers, het terugdringen van gezondheidsachterstanden of bij de 
integratie van vluchtelingen.  
 
Een ander aspect: Veilig sportklimaat. Iedere sporter moet op een leuke en veilige manier zijn of haar 
sport kunnen uitoefenen. Het belangrijkste hierbij is dat gewenst gedrag wordt gestimuleerd en 
(on)gewenst gedrag wordt aangepakt. 
 
Uit de cijfers van het Mulier Instituut (van den Dool, oktober 2017) blijkt dat 65-plussers de 
afgelopen jaren steeds meer wekelijks zijn gaan sporten. 40 procent van de 65-plussers deed van 
2013 tot 2016 aan sport (van 2001 tot 2004: 30 procent). Hoewel jongeren van 12 tot 20 jaar nog 
steeds tot de sportiefste Nederlanders horen, is hun deelname sinds 2001 met 7 procent 
teruggelopen. Waar in de periode 2001-2004 78 procent van de jongeren wekelijks sportte, is dat in 
de periode 2013-2016 afgenomen tot 71 procent. Het is onduidelijk wat de redenen hiervoor zijn. 
Een sterke toename van bijbanen kon niet worden aangetoond. Mogelijk is de opkomst van sociale 
media van invloed op de sportdeelname, maar ook dit is nog niet onomstotelijk aangetoond. Een 
verklaring voor de stijgende sportdeelname bij ouderen is dat de nieuwste generaties ouderen, in 
tegenstelling tot voorgaande generaties, met sport zijn opgegroeid. Daarnaast neemt bij ouderen het 
opleidingsniveau toe. Uit eerdere onderzoeken weten we dat een hoger opleidingsniveau van 
invloed is op de sportdeelname. De deelnamecijfers bij de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar zijn relatief 
stabiel. Zoals valt te verwachten daalt de sportdeelname naarmate men ouder wordt. 

Een nationale trend dat de huidige sporter wordt gezien als consument met weinig binding met de 
sportclub, wordt door  de Wageningse sportclubs volledig onderschreven. 

                                                
3 In 2015 hebben ministerie van OCW en PO-raad een plan van actie gelanceerd om meer basisscholen voor groep 3 t/m 8 
tenminste 90 minuten bewegingsonderwijs te laten geven door bevoegde leerkrachten.  
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Voor de volledigheid wordt in bijlage 2 een overzicht gegeven van de samenstelling van de 
Wageningse bevolking per 1 januari 2016. In bijlage 3 wordt uit de Gezondheidsmonitor 
Volwassenen en Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM een aantal voorbeelden gegeven van 
sportdeelname van Wageningse bevolkingsgroepen (65+ en volwassen). In bijlage 1 is reeds een 
overzicht weergegeven over jeugdparticipatie bij sportclubs. 

4.4	 Sport	en	Economie	

Naast de intrinsieke waarde (sportplezier) en gezondheids- en welzijnseffecten kan ook de 
bevordering van de lokale economie een reden zijn om in sport te investeren. Hierbij kunnen 
accenten worden gelegd op city- of regiomarketing en verbetering van het vestigingsklimaat, op de 
verbinding met de toeristische sector (fietsregio, watersportcentrum), op innovatie en/of de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in en door de sportsector. Sport kan lokaal in economisch 
perspectief ook worden benut als katalysator voor ontwikkelingen. 

De gemeente Wageningen richt zich op de breedtesport en niet op topsport. Dat neemt niet weg dat 
de gemeente van mening is dat met het binnenhalen van topsportevenementen (bijv. WK dammen; 
Boels ladies tour, doorgangsstad Giro) de breedtesport wel gestimuleerd wordt. Dit heeft ook 
positieve effecten voor de Economie. 

Het gegeven dat de gemeente Wageningen onderdeel vormt van Food Valley en de ambities die 
hieruit geformuleerd zijn dient gepaard te gaan met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
toekomstige bedrijven en hun medewerkers. Hierbij horen zeker ook investeringen in voorzieningen 
op het gebied van sport en cultuur. De Sportraad verwacht in deze van de gemeente een actieve 
aanpak om het sportklimaat te bevorderen en de sportaccommodaties op het gewenste niveau te 
houden. 

Omdat de gemeente Wageningen hoger onderwijsinstellingen, instituten, laboratoria, technologisch 
geavanceerde bedrijven en medische (onderzoeks-)instellingen herbergt, is een verbinding met sport 
gericht op innovatie in en door sport een voor de hand liggende combinatie.  

Er loopt sinds begin 2018 een traject om de Grebbedijk tussen de Veerweg en de Grebbeberg in het 
kader van het “Grebbedijk Deltadijk” te versterken en de daarbij behorende Uiterwaarden te 
herinrichten. De Gemeenteraad en betreffende wethouder zijn in gesprek aangaande een opgestelde 
opinienota. De Sportraad ziet geweldige kansen voor de Wageningse watersporten, zoals roeien, 
zeilen en kanoën. Wat te denken van een roeibaan of een zeilplas voor de jeugd. 
 
Ook andere vormen van vrije tijd zoals wandelen, fietsen en andere outdoor-activiteiten kunnen op 
deze manier profiteren van dit plan. 
 
De Sportraad wil aandringen op het stimuleren van mogelijkheden voor private partijen om te 
ondernemen in de Wageningse sportsector.  
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5.		 “Visie	op	Sport	en	Bewegen”	onze	DOELEN	
Dit hoofdstuk vormt het “hart” van dit visiedocument.  
Vanuit verschillende verantwoordelijke partijen en invalshoeken zijn doelen opgesteld. We noemen 
in dit verband overleg met de achterban d.m.v. discussieavond(en), voorbeelden van andere 
gemeenten en discussies binnen de werkgroep. 

In onderstaande tabel de opsomming. In de tabel worden tevens de partijen genoemd die hierin naar 
de mening van de Sportraad (en haar achterban) de grootste verantwoordelijkheid hebben: 

● Gemeente: gemeenteraad, College en ambtelijke organisatie 
● Sportclubs en andere (commerciële) sportaanbieders 
● Onderwijs 
● Buurtsportcoaches (en andere professionals) 
● Inwoners 

 

Doel Verantw. partij 

1. De gemeente stimuleert sporten en bewegen met haar beleid  
2. De gemeente versterkt en verbindt sportclubs  
3. Het sport- en beweegaanbod in Wageningen is er voor alle inwoners 
4. De openbare ruimte in Wageningen nodigt uit tot sporten en bewegen  
5. De gemeente blijft in het kader van de ontwikkelingen m.b.t. Food 
Valley investeren in voorzieningen op gebied van sport en cultuur 

Gemeente 

6. Sportclubs vervullen een maatschappelijke functie  
7. Sportclubs zijn goed georganiseerde vrijwilligersorganisaties 
8. Sportclubs bieden diverse en betaalbare lidmaatschapsvormen aan  
9. Sportclubs helpen elkaar door samen te werken  

Sportclubs 

10. Gezond eten, sporten en bewegen zijn vaste onderdelen van het 
onderwijs  

Onderwijs 

11. Professionals stimuleren inwoners om te sporten en te bewegen  
12. Inwoners van Wageningen hebben een gezonde en sportieve leefstijl  
13. Alle inwoners sporten en bewegen hun leven lang op hun eigen niveau. 

Buurtsportcoaches en 
andere professionals 

In hoofdstuk 6 worden de doelen uitgewerkt per verantwoordelijke partij. 

De belangrijkste doelstellingen van de Sportraad: “de sportverenigingen een platform bieden 
waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling en uitvoering van het lokale sportbeleid” 
is in dit document buiten beschouwing gelaten. 
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6.	 Uitwerking	van	de	doelen	
De in hoofdstuk 5 weergegeven doelen zijn hieronder per verantwoordelijke partij puntsgewijs aan  
gegeven uitgewerkt. 

6.1	 Gemeente4 

Doel	1.		 De	gemeente	stimuleert	sporten	en	bewegen	met	haar	beleid		
● De gemeente draagt zorg voor betaalbare accommodaties voor gebruikers  
● De gemeente stimuleert eigen initiatief, medebeheer of zelfbeheer  
● De gemeente maakt het mogelijk dat ook in de toekomst de mogelijkheid aanwezig blijft, dat 

er geïnvesteerd wordt in nieuwe accommodaties 
● De gemeente draagt zorg voor beweegvriendelijke buitenruimte in bestaande en nieuwe 

wijken die nadrukkelijk uitnodigt om meer te bewegen als onderdeel van een gezonde 
leefomgeving 

● Sport en bewegen is ook onderdeel van ander beleid, zoals voor gezondheid en participatie 
○ Veel raakvlakken met maatschappelijke onderwerpen 

● De gemeente werkt samen met gemeentes en andere organisaties in de regio waarin haar 
inwoners actief zijn m.b.t. sport- en beweegbeleid 

● De gemeente deelt en viert sportieve successen van inwoners, met inwoners 
● De gemeente heeft inzicht in de behoeftes en motieven van inwoners op het gebied van 

sport en bewegen en monitort deze 
○ Ondersteunen van initiatieven 
○ Initiatieven van buiten faciliteren  
○ Vraag en Aanbod bij elkaar brengen  
○ “Logistieke” verbinding tussen Vraag en Aanbod 

● De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven rond sport en bewegen van inwoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven 

Doel	2.		 De	gemeente	versterkt	en	verbindt	sportclubs		
● De gemeente is een gesprekspartner voor sportclubs, die meedenkt, kennis deelt en hen kan 

steunen bij initiatieven die vanuit de sportclubs worden aangedragen, inclusief het zoeken 
van oplossingen 

● De gemeente verbindt in het kader van “Samen Wageningen” sportclubs met elkaar en met 
andere sectoren zoals zorg, welzijn en bedrijfsleven 

Doel	3.		 Het	sport-	en	beweegaanbod	in	Wageningen	is	er	voor	alle	inwoners		
● Er wordt ruimte en ondersteuning geboden voor innoverende en aansprekende 

(sport)initiatieven vanuit de samenleving, burgers, sportverenigingen en bedrijfsleven. En 

                                                
4 Noot van de gemeente: 
In algemene zin stimuleert de gemeente sporten en bewegen met haar beleid, zowel in verenigingsverband als individueel 
en richt zich hierbij op de breedtesport en niet op topsport. Vanzelfsprekend zijn aan het stimuleren hiervan grenzen 
gesteld, budgettair, ruimtelijk, wettelijke voorschriften, ambtelijke capaciteit, verdeling verantwoordelijkheden tussen Rijk, 
Provincie en gemeente, en een veranderende rol van de gemeente in de maatschappij bijvoorbeeld van “zorgen voor naar 
zorgen dat”, meer samen met de inwoners optrekken en meer faciliteren van burgerinitiatieven in plaats van zelf steeds de 
regie nemen. 
Wat betreft doel 2 zijn het – gelet op het vorenstaande -  vooral de sportclubs zelf die hierin het voortouw nemen. En dat 
geldt ook zeker voor het laatste ‘bolletje ’van doel 3 op p 14. De gemeente kan er bijvoorbeeld niet voor zorgen dat de 
sportclubs een afspiegeling zijn van de maatschappij. Wel kan de gemeente stimuleren hierin zoals ondersteunen van 
ontmoeting door deels het Sportcafé te ondersteunen. 
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deze krijgen de mogelijkheid tot meebeslissen over sport om daarmee burgerinitiatief en 
burgerkracht te stimuleren via en binnen “sport en bewegen” 

● Sportverenigingen worden gestimuleerd en ondersteund om zich te ontwikkelen naar vitale, 
open en maatschappelijk georiënteerde sportorganisaties (open clubs), zodat zij hun 
maatschappelijke rol kunnen oppakken of uitbreiden 

● Het bijeenbrengen van partijen uit zorg- en welzijn en sportaanbieders om vanuit de 
verschillende invalshoeken en inzichten “sport als middel” in te zetten 

● Stimuleren en ondersteunen van slimme verbindingen op het gebied van sport, zorg en 
welzijn en inzetten van sport en bewegen vanuit een preventieve werking  

● Zorgdragen voor passend sport- en beweegaanbod voor kwetsbare burgers van jong tot oud, 
zodat men voldoende mogelijkheden kent/heeft om te gaan sporten en bewegen. Iedereen 
moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, achtergrond, sociaal economische 
status, fysieke en/of mentale gesteldheid 

○ Het sport- en beweegaanbod past bij de behoefte van inwoners in de regio zoals 
kinderen, veertigers en 65-plussers 

○ De gezamenlijke sportclubs hebben een ledenbestand dat een afspiegeling is van de 
samenleving.  

○ Gehandicapten ervaren geen schroom om lid te worden van sportclubs  
○ Inwoners met een smalle beurs ervaren geen financiële belemmering om (hun 

kinderen) te (laten) sporten  
○ Sportclubs maken het talenten mogelijk om zich zo lang mogelijk in Wageningen te 

ontwikkelen 

Doel	4.	De	ruimte	in	Wageningen	nodigt	uit	tot	sporten	en	bewegen		

● Sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit, zijn veilig, worden goed onderhouden en zijn 
klaar voor gebruik.  

● Sportaccommodaties worden optimaal benut door sportclubs en maatschappelijke 
organisaties.  

● De openbare ruimte in Wageningen is zo ingericht dat bewegen wordt aangemoedigd en 
gefaciliteerd.  

● Bij aanpassingen in de openbare ruimte zullen ook de mogelijkheden bekeken worden om de 
sportieve ambities te realiseren. De sport zal hier voor zover relevant bij betrokken worden.  

● Het bestaande “potje” van (op zijn minst) €20.000 per jaar voor sporten in de openbare 
ruimte dient gehandhaafd te blijven en het gebruik ervan wordt gestimuleerd (zie ook hfst 
7.3). 

 

Doel	5.	De	gemeente	blijft	in	het	kader	van	de	ontwikkelingen	m.b.t.	Food	Valley	
investeren	in	voorzieningen	op	gebied	van	sport	en	cultuur	
 

● De ambities m.b.t. Food Valley bieden kansen op gebied van werkgelegenheid, dus meer 
inwoners. Een van de daaruit vloeiende consequenties is dat voorzieningen op het gebied 
o.a. sport en cultuur op peil dienen te blijven om het vestigingsklimaat voor de nieuwe 
bedrijven en gezinnen aantrekkelijk te houden. 

● Sportaccommodaties zijn toereikend in aantal/oppervlak en beschikbaarheid 
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6.2	 Sportclubs	

Doel	6.	Sportclubs	vervullen	een	maatschappelijke	functie		
● Sportclubs hebben clubhuizen waar vanuit de zg. “Open club gedachte”, niet alleen leden en 

ouders kunnen sporten, spelen, leren, werken en eten, maar buurtbewoners en andere 
geïnteresseerden terecht kunnen. 

● Sportclubs bieden werk en stages aan leerlingen, studenten en mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt (bijv. de Voetbalwerkplaats van SKV of een nog in te stellen 
Sportwerkplaats). 

● Sportclubs kunnen worden ingezet als “sportwerkplaats”. Een plek waar mensen samen 
bewegen en tegelijkertijd werken aan de eigen ontwikkeling. 

● Jeugdleden doen bij sportclubs maatschappelijke kennis en kunde op, zoals samenwerken en 
organiseren.  

● Sportclubs stellen tegen vergoeding hun accommodaties beschikbaar aan zorg- en 
welzijnsorganisaties en scholen.  

● Sportclubs organiseren samen met scholen en andere maatschappelijke organisaties jaarlijks 
toernooien, zoals bijv. voetbal, korfbal, atletiek, denksporten en basketbal .  

● Sportclubs nemen naast breedtesport ook talentontwikkeling op in hun beleid. 
● Sportclubs werken waar mogelijk samen met de buurtsportcoaches. 
● Sportclubs moeten, in het geval zij maatschappelijke taken vervullen, aanspraak kunnen 

maken op subsidies uit het maatschappelijke domein. 
 

Doel	7.	Sportclubs	zijn	professionele	vrijwilligersorganisaties	
● Sportclubs zijn ‘verenigingen’: een groep mensen die met plezier samen sport organiseren, 

op één vaste plek.  
● Sportclubs zetten zich in om zich aan te passen naar de huidige ontwikkelingen 

○ Interne aanpassingen:  
■ via projectmatig werken zou het mogelijk zijn om met een kleiner bestuur 

toe te kunnen 
■ sportclubs “kennen” (de ouders van) hun (jeugd)leden (beroep, expertises, 

bereidheid tot helpen) en zetten leden in bij “projecten” 
○ Aanpassingen onder “druk” van de maatschappij 
○ Verbreding van sportaanbod 

● Sportclubs (waar nodig met behulp van de gemeente als het bijv. gaat om accommodaties) 
zijn in staat om ledengroei te faciliteren of op z’n minst op peil te houden 

○ Sportclubs moeten uitgerust zijn om andere groepen dan hun reguliere leden “te 
bedienen” 

○ Focus van de vereniging op een beperkt aantal maatschappelijke (doel)groepen  
● Sportclubs zijn een veilige omgeving, zonder intimidatie, agressie en criminaliteit.  
● Vrijwilligers beschikken over de vereiste vaardigheden en certificaten, via het 

Vrijwilligerspunt of hun club.  
○ Sportclubs hebben in veel gevallen een vrijwilligerstekort 

■ Sportclubs gaan VW-ers werven van buiten de eigen organisatie 
■ Het beter benutten van de mogelijkheden van de Participatiewet 
■ Vereist aanpassing in organisatie/begeleiding 
■ Kostenaspect 
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Doel	8.	Inwoners	kunnen	kiezen	uit	diverse	lidmaatschapsvormen		
● Sportclubs bieden diverse lidmaatschapsvormen voor doelgroepen zoals 65-plussers of jonge 

ouders. Bijv. flexibele lidmaatschappen of betaling per keer 

Doel	9.	Sportclubs	helpen	elkaar	door	samen	te	werken		
● Sportclubs voor wie dit mogelijk is, delen hun complex met elkaar.  
● Sportclubs, voor wie dit een uitkomst is, gaan samen op in een omni-sportvereniging.  
● Sportclubs wisselen kennis uit en leren van elkaar.  
● Bij sporten zijn alcoholmatiging, een gezonde voeding en een niet-rokersbeleid 

vanzelfsprekend. Sportclubs stimuleren dit uitgangspunt. 
● De Sportraad biedt de platformfunctie en bemiddelt en verbindt waar nodig 

6.3	 Basisonderwijs	
Het is bij de opstellers niet bekend hoe het in Wageningen op dit moment geregeld is met het 
bewegingsonderwijs en schoolzwemmen op basisscholen. De Sportraad adviseert dit te onderzoeken 
en indien gewenst in overleg met de scholen onderstaand doel te realiseren. 

Doel	10.	Gezond	eten,	sporten	en	bewegen	zijn	vaste	onderdelen	van	het	
onderwijs		

● Leerlingen bewegen tijdens hun reguliere lessen, en leren wat gezond eten is. 
● Basisschoolleerlingen gaan naar schoolzwemmen.  
● Scholen hebben het certificaat bewegen en sport (‘Gezonde School’).  
● Basisonderwijs biedt bewegingsonderwijs aan o.l.v. vakdocenten en maken tevens de link 

met het lokale sportaanbod 
● Alle scholen moeten minimaal voldoen aan de norm van 1,5 uur per week (groep 3 t/m 8) 

door een bevoegde (vak)docent 

6.4	 Buurtsportcoaches	en	andere	professionals	
De buurtsportcoaches van Sportservice Wageningen en Solidez hebben in de afgelopen 5 jaar diverse 
projecten opgezet en uitgevoerd. De Sportraad is van mening dat de inzet van deze partijen enorm 
heeft bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van “Wageningen Sport!”.  Het staat dan 
voor de Sportraad ook buiten kijf dat de inzet van de buurtsportcoaches gehandhaafd moet blijven.  

Doel	11.	Professionals	stimuleren	inwoners	om	te	sporten	en	te	bewegen		
● Professionals in zorg, welzijn, onderwijs en sport leggen niet alleen het belang van een 

gezonde leefstijl uit aan inwoners, maar stimuleren ook Sport en Bewegen d.m.v. een 
diversiteit aan sportaanbod in de vorm van interventies, projecten of activiteiten en t.b.v. 
diverse doelgroepen.  

○ Sportservice Wageningen 
○ Solidez 
○ Initiatoren/Uitvoerders van het verenigingsgebonden sportactiviteiten, waar 

mogelijk in samenwerking met de sportclubs 

Doel	12.	Inwoners	van	Wageningen	hebben	een	gezonde	en	sportieve	leefstijl		
● Inwoners weten wat een gezonde leefstijl inhoudt en werken hieraan.  
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Doel	13.	Alle	inwoners	sporten	en	bewegen	hun	leven	lang	op	hun	eigen	niveau.	
● Alle inwoners bewegen minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief zoals 

fietsen of wandelen.  
● Inwoners doen mee aan activiteiten om te bewegen, mensen te ontmoeten en om te leren 

over gezond leven.   
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7.		 Financieel 
 
In dit hoofdstuk geeft de Sportraad een aantal ontwikkelingen aan die kansen en bedreigingen 
kunnen vormen voor de Wageningse sportclubs. In bijlage 7 worden een aantal landelijke, provinciale 
en lokale  subsidiemogelijkheden weergegeven.   
 
We komen uit een periode van stevige bezuinigingen waaraan de sportclubs constructief hebben 
meegewerkt. De Sportraad zou het dan ook redelijk vinden als de sportclubs de komende jaren niet 
met nog meer bezuinigingen worden geconfronteerd. 
 
In bijlage 5 is een opsomming weergegeven van wensen en knelpunten die op dit moment door 
diverse sportclubs zijn aangegeven. Veel clubs zijn bereid om zelf te investeren. Echter dit laat 
onverlet dat er in een aantal gevallen een beroep gedaan zal worden op de gemeente voor financiële 
ondersteuning. In voorkomende gevallen zal getracht worden om via besluitvorming in de 
gemeenteraad het benodigde budget op de begroting te krijgen.  
 
De WUR blijft nog steeds groeien. Tevens is de verwachting dat in het kader van Food Valley 
meerdere bedrijven zich in Wageningen zullen gaan vestigen. naar het voorbeeld van o.a. Friesland 
Campina en Unilever. Dit vraagt om een goed vestigingsbeleid, waarbij investeringen op het gebied 
van sport en cultuur zeker niet achter mogen blijven.  
 
7.1	 Verruiming	sportvrijstelling	btw	per	1	januari	2019	

Vanuit de Europese Unie wordt een nieuwe regel m.b.t. Sportvrijstelling BTW opgelegd. Recent is 
bekend geworden dat de verruiming van de sportvrijstelling BTW ingaat per 1 januari 2019. Deze 
verruiming kan consequenties hebben voor de kosten van nieuwe investeringen in 
sportaccommodaties. Het kan nodig zijn dat er extra geld moet worden afgedragen aan de 
Belastingdienst. De gemeente dient in dit geval de sportclubs te beschermen tegen eventuele 
mogelijke nadelige financiële gevolgen. Het belastingadviesbureau BDO heeft in november 2017 
hierover een publicatie geschreven. Deze publicatie is opgenomen in bijlage 8. 

7.2	 Oud	papier	inzameling	

In Wageningen heeft een aantal sportverenigingen heeft een contract afgesloten voor het inzamelen 
van oud papier en hier staat een financiële vergoeding tegenover. Deze contracten lopen tot en met 
december 2019. Deze extra bron van inkomsten is vaak onontbeerlijk om contributies betaalbaar te 
houden. Het spreekt dan ook voor zich dat er voor deze clubs een passende oplossing dient te 
komen. 

7.3	 Ondersteuning	in	materiële	zin	bij	evenementen	
In het kader van hetgeen in hfst. 6.1 gestelde “stimulering en ondersteuning van initiatieven rond 
sport en bewegen van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven” stelt de Sportraad voor 
dat er geen extra financiële belemmeringen worden opgeworpen als het gaat om aspecten van 
veiligheid, bijv. betalen voor gebruik dranghekken bij sportevenementen.   
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Bijlage	1.	Overzicht	van	resultaten	over	beleidsperiode	2012-2017	
Bijlage 1a. Memo aan de raad 

Op 24 februari 2016 heeft (sport)wethouder Han ter Maat onderstaand memo naar de 
gemeenteraad gestuurd m.b.t. “resultaten sport en bewegen”. 

Aanleiding 

U heeft in februari 2012 het beleidsplan Wageningen Sport! vastgesteld. Belangrijkste doel van dit plan  is een 
toename van het aantal sportende ouderen en behoud/lichte toename van het aantal sportende jongeren. In 
motie 9-M2, ‘aanpassen beleid bij fors ledenverlies verenigingen’ heeft u verzocht om aanvullende maatregelen 
te nemen als uitvoering van de maatregelen van het beleidsplan zou leiden tot ernstige problemen in het 
functioneren van een vereniging. Belangrijkste maatregelen waren a) het afschaffen van subsidies en b) het op 
zich nemen van beheer van de sporthallen door de verenigingen. 

 Met deze memo  wil ik u informeren over de stand van zaken. 

 1.  In 2012 zijn de volgende subsidies afgeschaft: de jeugdledensubsidies en de subsidies voor 
trainerskosten, kaderopleidingen, grote sportevenementen, algemene sportdoeleinden en toernooien en de 
regeling renovatie en groot onderhoud. 

 2.  Jeugdleden. In november 2015 is een uitvraag gedaan bij de sportverenigingen om te meten of het 
aantal jeugdleden sedert de meting van 2011 is toe- of afgenomen. 11 Sportverenigingen hebben hun gegevens 
ingestuurd. In onderstaande tabel staat het resultaat per wijk 2015, ten opzichte van de meting 2011. Ik ben 
verheugd dat ik u kan melden dat het  aantal jeugdleden in de afgelopen jaren flink is gegroeid. 

  Inwoners  
4 t/m 17 

  Leden verenigingen 
 4 t/m 17 

  2011 2015 

00.01 De Buurt /Churchillweg/ Rooseveltweg 718   316   26% 44% 

00.02 Veluvia Hamelakkers 431   263   51% 61% 

00.03 Nude 241   88   13% 37% 

00.04 Pomona De Weiden 599   280     
33% 

47% 

00.05 Tarthorst-Roghorst-Haverlanden 509   259   51% 

00.06 Bovenbuurt Benedenbuurt 586   256   32% 44% 

00.07 Noord West 1109   676   35% 61% 

01.00 Wageningen Hoog 146   75   42% 51% 

00.00 Oude Stad (Binnenstad) 79   40   28% 51% 

  

De beleidsdoelstelling dat eind 2016 35% van de jeugd in alle wijken lid is van een sportvereniging is – voortijdig 
- ruimschoots behaald. Als meer verenigingen gegevens over ledenaantallen aanleveren kan dit percentage 
alleen maar hoger uitvallen. 
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3.  Sportende ouderen. Beleidsdoelstelling is dat het aantal ouderen wat sport in 2016 gestegen is tot 50% 
ten opzichte van 41% in 2011. In 2016 zal dit door VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) 
gemeten worden. Rapportage vindt plaats in 2017. In januari 2015 hebben Scylla en Sportservice Wageningen 
samen het programma ‘Wageningen Vitaal’ opgezet, gericht op 55+. Dit is een uitbreiding van een eerder 
programma (van Scylla) gericht op de minder vitale 65-plussers. 90 Wageningers hebben in 2015 het 
programma gevolgd, 60 daarvan hebben aangegeven lid te worden van een sportvereniging. In 2016 hebben 
zich tot nu toe 150 Wageningers aangemeld.  

4.  Afschaffing subsidies voor trainerskosten, kaderopleidingen, grote sportevenementen, algemene 
sportdoeleinden en toernooien. Vanuit de inwoners worden incidenteel signalen opgevangen dat met name de 
subsidieregeling voor grote sportevenementen gemist wordt. Desalniettemin zijn er op dit moment niet minder 
grote sportevenementen dan in 2011. De schoolsport olympiade en het Kids Actief Kamp zijn er bij gekomen. 

5.  Afschaffing regeling renovatie en groot onderhoud. Ondanks het wegvallen van financiële steun van de 
gemeente geven veel sportverenigingen blijk van veel ambitie ten aanzien van sportaccommodaties en het 
vermogen deze - ook financieel - te realiseren. Zo heeft NVLTB haar kunstgrasvelden vernieuwd, Pallas heeft een 
nieuw clubhuis gebouwd, WVV Wageningen en ook SKV hebben een eigen kunstgrasveld aangelegd. WMHC 
heeft – dit jaar voor het eerst – een tijdelijke hal voor zaalhockey geplaatst, waardoor jeugd niet meer zoveel 
hoeft uit te wijken naar ver af gelegen sportaccommodaties. Deze initiatieven hebben een gezamenlijke totale 
waarde van € 750.000,-. 

6.     Vanaf 1 januari 2013 zijn sportzaal Tarthorst en de sporthallen de Vlinder en de Aanloop in beheer bij 
respectievelijk Pluto, de stichting Viervlakvlinder en KV Wageningen. Dankzij een grote inzet en constructieve 
houding van de betrokken verenigingen is dit gelukt. Na een gewenperiode melden de betrokken verenigingen 
nu dat zij de klok niet meer terug willen draaien. De beheer- en exploitatiesubsidie is voldoende, ook om een 
kleine reserve op te bouwen. 

Inzet van verenigingen, sportfondsen Wageningen, Sportraad en buurtsportcoaches 

Veel eigen initiatieven van sportverenigingen dragen bij aan het behalen van de Wageningse 
beleidsdoelstellingen. De sportverenigingen zijn zich intensiever dan eerst gaan richten op jeugd en/of G-sport 
en/of recreatiesport en/of ouderensport. Sportfondsen Wageningen organiseert elk jaar meerdere activiteiten 
die gratis of tegen een laag tarief toegankelijk zijn. De Sportraad stelt zich actief op. In het beleidsplan 
Wageningen Sport! wordt de inzet van combinatiefunctionarissen (inmiddels: buurtsportcoaches) genoemd als 
belangrijkste middel om de beleidsdoelstellingen te bereiken. Sedert einde 2012 is Sportservice Wageningen 
actief. De Sportraad is van mening dat Sportservice Wageningen een duidelijk herkenbare impuls heeft gegeven 
aan het bevorderen van sport en bewegen, o.a door ondersteuning van de sportverenigingen en stimuleren van 
de individu. Hierdoor heeft Sportservice Wageningen een wezenlijke bijdrage geleverd aan het behalen van 
genoemde doelstellingen. 

 Het leek mij goed om u – in aanvulling op hetgeen hieromtrent in de jaarrekening wordt opgenomen – 
gedetailleerder te informeren. Vooral over de toename van het aantal Wageningse jeugdleden bij 
sportverenigingen. 

Bijlage 1b. Jaarstukken 2016 Gemeente Wageningen; Sport 
 

Sport als doel geeft jong en oud plezier en ontspanning. De georganiseerde sport leert mensen om te gaan met 
winst en verlies, met regels, met anderen. Sport als middel draagt bij aan een goede lichamelijke en geestelijke 
gezondheid, zelfredzaamheid en deelname aan de gemeenschap. Daarnaast zorgt sport voor verbinding van 
leeftijden, sociale klassen en culturen. Zowel sport als doel als sport als middel is daarom belangrijk voor de 
Wageningse gemeenschap. 

Beoogd maatschappelijk effect 

De gemeente Wageningen streeft ernaar om inwoners gezonder te laten leven en de mogelijkheid te bieden om 
te kunnen participeren in de samenleving. Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s 
actueel: 
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·      Jongeren Op Gezond Gewicht 
·      Blijven sporten door recreatiesport 
·      Wageningen Vitaal 
·      Sporten op recept 

  
Doelenboom 

9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer 

● 9.1.1 Het aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging of sportclub is in alle wijken 35% of meer 
● Uit een meting verricht in de laatste 2 maanden van 2015 is gebleken dat het percentage lidmaatschap 

in alle wijken inmiddels gestegen is tot minimaal 37%. 
9.1.3 Het aantal ouderen dat in 2016 sport is 50% of meer 

● De 0-meting is gebaseerd op de ouderenmonitor van VGGM. VGGM heeft op dit moment nog niet 
gerapporteerd over haar meting 2016. 

● 9.1.4 Tien jongeren en volwassenen met obesitas of anderszins zijn lid geworden van een 
sportvereniging of sportclub. 

● Meer dan 10 jongeren en ouderen uit deze doelgroep hebben zich in 2016 aangesloten bij een 
sportvereniging via het programma ‘sporten op recept’ wat uitgevoerd wordt door Sportservice 
Wageningen (SSW). De doelgroep kan zowel rechtstreeks contact opnemen met SSW of doorverwezen 
worden door Wageningse huisartsen en fysiotherapeuten. 

9.2 Meer volwassenen sporten 

● 9.2.1 Het aantal volwassenen dat in 2016 voldoet aan de Nederlandse beweegnorm is gestegen tot 
aan het landelijk gemiddelde, namelijk van 72% tot 78% 

● De 0-meting is gebaseerd op de volwassenenmonitor van VGGM. 
● VGGM heeft op dit moment nog niet gerapporteerd over haar meting 2016. 

9.2.2 Het aantal volwassenen dat sport als lid van een sportvereniging of bij een sport- of fitnessclub, is 
gestegen van 46% tot 60% 

De 0-meting is gebaseerd op de volwassenenmonitor van VGGM. VGGM heeft op dit moment nog niet 
gerapporteerd over haar meting 2016. 

9.2.3 Sport is bevorderd bij kinderen uit die wijken waar de sportparticipatie achterblijft 

● De aandacht bij sportbevordering richtte zich op de wijken 
● 00.01 De Buurt /Churchillweg/ Rooseveltweg en 00.03 Nude, waar de sportparticipatie achterbleef. 
● Tussen 2011 en ultimo 2015 is het percentage lidmaatschap van sportverenigingen gestegen van 26% 

è 44% resp. 13% è 37%. 
● Wijk 00.01 blijft daarmee niet meer achter ten opzichte van andere wijken. Deze hebben percentages 

van 44% en hoger.  
 

Bijlage 1c. Overige resultaten 
● Er is besloten dat er een nieuwe sporthal komt aan de Marijkeweg 
● Tafeltennisvereniging Shot heeft de oude gymzaal Haverlanden, na een grondige renovatie,  als nieuwe 

accommodatie in gebruik genomen 
● LED verlichting op alle velden (NVLTB, WMHC) 
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Bijlage	2.	Wageningen	-	in	cijfers	2016	
 
Beschrijving Waarde 
Gemeente Wageningen 
Inwoners  
Aantal inwoners 37 837 
Aantal mannen 18 225 
Aantal vrouwen 19 612 
Bevolkingsdichtheid 1 244 inwoners / km2 
Leeftijdsverdeling  
Personen tot 15 jaar 13 % 
Personen 15 tot 25 jaar 22 % 
Personen 25 tot 45 jaar 27 % 
Personen 45 tot 65 jaar 23 % 
Personen 65 jaar en ouder 15 % 
Huwelijkse staat  
Ongehuwde personen 59 % 
Gehuwde personen 31 % 
Gescheiden personen 6 % 
Verweduwde personen 5 % 
Herkomst  
Westerse allochtonen 13 % 
Niet-westerse allochtonen 12 % 
wv. uit Marokko 1 % 
wv. uit Nederlandse Antillen en Aruba 0 % 
wv. uit Suriname 1 % 
wv. uit Turkije 0 % 
wv. overige niet-westerse allochtonen 9 % 

Huishoudens  

Aantal huishoudens 21 493 
Eenpersoonshuishoudens 59 % 
Huishoudens zonder kinderen 22 % 
Huishoudens met kinderen 19 % 
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,7 
Oppervlakte  
Oppervlakte land en water 3 236 ha 
Oppervlakte land 3 042 ha 
Oppervlakte water 194 ha 
Dichtheid  
Omgevingsadressendichtheid 2 141 adressen / km2 
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Bijlage	3.	 Tabellenboek Gezondheidsmonitor Volwassenen en 
Ouderen 2016, GGD'en, CBS en RIVM 
 
Bijlage 3a Groep 65+ (Selectie uit tabel) 

 Wageningen Regio 
GM 

Wageningen LEEFSTIJL 65+ Midd
en 

Nud
e 

NW & 
de 
Weide
n & 
Korten
oord 

Tarth
orst & 
Rogho
rst & 
ri 
B'kom 

Bovenbu
urtweg & 
Beneden- 
buurtweg 

Wagening
en Hoog & 
Buitengeb
ied 

Centru
m & 
Veluvia
-
Hamela
kkers 

Totaal 
Wagening
en 

 

 % % % % % % % % % 

Voldoet aan de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (beweegt ten 
minste 5 dgn pw minimaal 30 min 
matig intensief) 

63 67 82 75 79 70 79 74 72 

Voldoet aan (één van) beide 
normen (NNGB en Fitnorm) 

67 68 84 78 81 71 82 76 74 

Sport tenminste 1 dag per week 24 40 47 56 43 49 45 41 37 

 

Bijlage 3b. Volwassenen 19-65 jaar (Selectie uit tabel) 
 Wageningen Regio 

GM 

Volwassenen 19 tot 65 jaar    Mid
den 

Nu
de 

NW & 
de 
Weide
n & 
Korte
noord 

Tartho
rst & 
Rogho
rst & 
ri 
B'kom 

Bovenbuurt
weg & 
Beneden- 
buurtweg 

Wageni
ngen 
Hoog & 
Buiteng
ebied 

Centru
m & 
Veluvia
-
Hamela
kkers 

Totaal 
Wage
ningen 

 

LEEFSTIJL % % % % % % % % % 

Voldoet aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen (beweegt 
ten minste 5 dg pw minimaal 30 
min matig intensief) 

65 75 75 63 77 74 69 71 61 

Sport tenminste 1 dag per week 63 72 71 73 77 63 70 71 58 
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Bijlage	4.	Sportaccommodaties	Wageningen	per	1	september	2017	
 

Locatie Eigenaar Beheer Exploitatie # Clubs # velden/zalen Opm. 

Sportpark de Zoom Gemeente Gemeente Gemeente SKV voetbal 
WVV Wageningen 
Rugby (RCW) 
Honk- en Softbal 
Matchmakers 
Golfclub 
Wageningen 

3 kunstgrasvelden 
1x  rugby/voetbal 
1x  voetbal/softbal 
3x  trainingsvelden 
3x  
(gras)sportvelden 

Golfclub 
  speelt over 
gehele 
complex 
m.u.v. 2 
kunstgrasvel
den 
  

Sportpark 
Van  Ketwich Verschuur 

Gemeente Gemeente Gemeente WAVV voetbal 
ONA voetbal 

2 kunstgrasvelden 
3 gewone velden 
2 trainingsvelden 

 

USC De  Bongerd WUR WUR WUR Studentensport 
Pallas atletiek 
Schoolsport 

1 kunstgrasveld 
2 gewone 
  sportvelden 
1 atletiekbaan 
3 tennisbanen 
1 beachvolleyveld 
1 basketbalplein 

 

Sportcomplex De Bongerd Gemeente Gemeente Gemeente WMHC 4 kunstgras 
hockeyvelden 

 

Jachthaven Gemeente Gemeente Gemeente Vada roeien/ 
zeilen 

  

Stadion de Wageningse 
Berg 

Gemeente St. tot behoud stadion 
Wageningse Berg 

   

Dolderstraat KV Wageningen KV Wag 1 gewoon  veld 
1 kunstgrasveld 

 

Hollandseweg KV Wageningen KV Wag 1 gewoon  veld 
1 kunstgrasveld 

 

Tennispark de Bongerd NVLTB NVLTB NVLTB NVLTB 12 tennisbanen  

Marijkeweg Gemeente Gemeente Gemeente  1 gymzaal  21*12*5m 

Het Binnenveld  
(Hal - Marijkeweg) 

Gemeente KV Wageningen KV 
Wageningen 

KV Wageningen 
Andere Gebruikers 

Sporthal te splitsen in 
2 gymzalen 

Start 2018 

Het Binnenveld 
(Buitenterrein - 
Marijkeweg) 

KV 
Wageningen 

KV Wageningen KV 
Wageningen 

KV Wageningen 
+ Onderverhuur 

4x korfbal kunstgras 
Jeu de Boules banen 
Beach 
korfbal/volleybal 

Start 2018 

Schaepmanstraat Gemeente Gemeente Gemeente  1  gymzaal   

Haverlanden Gemeente TTV Shot TTV Shot TTV Shot 1 gymzaal   

Aanloop Gemeente KV Wag. KV Wag KV Wag. 1 sporthal  

Vlinder Gemeente St.Viervlak St.Viervlak Scylla Volleybal 
Invicta volleybal 
Impuls turnen 
Kantjils badminton 
La Prime schermen 

2x  sporthal op te 
splitsen in 2 
sportzalen 

 

USC De Bongerd WUR WUR WUR Studentensport 
Ouderensport 
Schoolsport 

2 sporthal 
fitnessruimte 
4  squashbanen 
Kleine  sportzaal 

 

Tarthorst Gemeente Pluto Pluto Pluto basketbal 
Schoolsport 
Incidenteel divers 

1 sportzaal op te 
splitsen in 2 
gymzalen 

 

Marijkeweg Gemeente KV Wag. KV Wag. KV Wageningen 1  sporthal Medio 2018 

Sportfondsenbad 
  

Gemeente Sportfondsen WZ&PC de Rijn 
Watervrienden  
USB 
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Bijlage	5.	 Overzicht	van	Wageningse	sportclubs	en	hun	locaties		
Sport Verenigingen Locatie Opm. 
Aangepast Waag Niet bekend   
Atletiek AV Pallas '67 Atletiekbaan USC (WUR) Eigen clubhuis 
Atletiek De Zoomlopers Niet bekend   
Badminton Badmintonclub De Kantjils Vlinder   
Basketbal Basketbalvereniging Pluto Tarthorst   
Bridge Bridge Club Sans Fumeurs Patio Tijdelijk onderkomen 
Bridge Bridgeclub ABC Patio Tijdelijk onderkomen 
Budosporten Taiyuan – Tai Chi Chun Niet bekend   
Denksport/ dammen WSDV (dammen) Clubhuis Grintweg Eigen accommodatie 
Denksport/ go Wageningse Go Club Aji Niet bekend   
Denksport/ schaken Schaakvereniging Wageningen Kerkgebouw Tarthorst   
Golf Golfclub Wageningen Zoom   
Handboog ACE-Xclusive Olympiahal Verhuizen in 2018 naar Hollandseweg 
Hengelsport Vliegvisvereniging Midden-Nederland Vlinder   
Hengelsport HSV Ons Genoegen Niet bekend   
Hockey WMHC Bongerd   
Honkbal Honk- en softbalclub Matchmakers Zoom   
Jeu de Boules Club de Petanque Succes Sans Soif  Hollandseweg Verhuizen in 2018 naar Marijkeweg 
Kaatsen Kaatsvereniging de Veluwezoom Centrum de Born???  Geen recente activiteiten gevonden 
Korfbal Korfbalvereniging Wageningen Divers binnen en buiten Verhuizen in 2018 naar Marijkeweg 
Midgetgolf Midgetgolfvereniging De Vrije Slag Sportfondsenbad   
Motorsport Rijnridders Café JoJo’s   
omnisport De Hibhoppers Niet bekend   
Paardensport De Grebberuiters Eigen rijbaan Rhenen   
Paardensport De Gelreruiters (Renkum) Buissteeg Wageningen   
Rugby RCW Rugbyclub Wageningen Zoom   
Schaatsen 
 

STW 
 

Schaatsbanen Nijmegen, 
Utrecht, natuurijs 

Geen clubhuis 
 

Schermen SV La Prime Vlinder   
Schietsport Schietsportvereniging De Kruithoorn Nude   Eigen clubhuis 
Tafeltennis Tafeltennisvereniging TTV Shot Gymzaal Haverlanden  "eigen" clubhuis 
Tennis Tennisvereniging NVLTB Tennispark Bongerd   Eigen accommodatie en clubhuis 
Turnen Wageningse Gymnastiek Vereniging Impuls Vlinder   
Vechtsport Aikido Stichting Sankaku Kenkon; Nieuwe Kanaal 1   
Vliegsport  Deltavliegschool Flying Dutchman Nudepark 126 Wageningen   
Voetbal SKV Wageningen Zoom   
Voetbal WVV Wageningen Zoom   
Voetbal Voetbalvereniging ONA '53 Ketwich Verschuur   
Voetbal Voetbalvereniging WAVV Ketwich Verschuur   
Volleybal Invicta Vlinder   
Volleybal Volleybalvereniging Scylla Vlinder   
Watersport Wageningse Kanovereniging De Bovenste Polder Bovenste Polder   Eigen clubhuis 
Watersport Duikvereniging Wageningse OnderWaterVrienden Sportfondsenbad   
Watersport WSV VADA Jachthaven   
Wielersport Toerclub Wageningen Eigen clubhuis   
Zwemsport Wageningse Watervrienden Sportfondsenbad   
Zwemsport Wageningse zwem- en poloclub De Rijn Sportfondsenbad   

Noordse sporten Troll Nordic Sports 
Regio rondom Wageningen 
e.o.   

Zwemmen Sportfondsen Wageningen Sportfondsenbad   
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Bijlage	6.	Wensen	accommodatie	per	1	januari	2018	
Uit een inventarisatie onder de Wageningse sportclubs kwam onderstaande lijst met wensen m.b.t. 
sportaccommodaties naar voren.  
 
Daarnaast heeft de Sportraad op eigen initiatief de wens voor de bouw van een gymzaal/sportzaal 
t.b.v. het basisonderwijs in Wageningen-Oost opgevoerd. 
 
Club/sport Wens investering Opm. 
WMHC (hockey) Compleet ingerichte winterhal. 

Leverancier Albers Alligator uit 
Wageningen! 

€ 180.000 WMHC vraagt borgstelling gemeente 
voor de helft van het bedrag dat in 7 
jaar door de WMHC wordt afbetaald. 
Voor de andere helft staat de Stichting 
Waarborgfond Sport borg. De hal gaat 
zeker 15 jaar mee.  

SKV (voetbal) 
 
 
 

Minder overlap gebruik 
kunstgrasveld B met golf 
Investeringen in clubhuis, 
kleedkamers en energiebesparing. 

n.v.t. 
 
 
 

Genoemde investeringen zijn in eigen 
gebouwen en in veldverlichting. 
 
 

WAVV (voetbal) kunstgrasveld   
WRC (Rugby) sportveld  i.v.m. ledenaanwas 
Golfclub Wageningen uitbreiding aantal holes  
Onderwijs Gymzaal/sportzaal ?? Voor basisscholen in Wageningen Oost; 

te financieren uit onderwijsbegroting 
Argo (roeien)/Vada 
(roeien/zeilen) 

Roeibaan/zeilplas in de 
Uiterwaarden in het kader van 
Grebbedijk Deltadijk 

 

 
STW (Schaatsen) Skeelerbaan in Noord-West €160.000 Een skeelerbaan waarop ook burgers 

actief kunnen zijn, in een omgeving 
waar meer buitenactiviteiten mogelijk 
zijn. 

De Rijn (zwemmen, 
waterpolo) 

Aanpassing zwembad; huidige 
buitenbad overdekt maken 

 Het huidige buitenbad overdekt maken. 
Hiermee wordt ook veel energie 
bespaard. 
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Bijlage	7.		 Tarievenbeleid	Sportaccommodaties	Wageningen	
A. Zaalsportaccommodaties 

 

OVERZICHT TARIEVEN 2018     

Zaal Niet-Commercieel,  
incl BTW 

Commercieel 

  per hal per 
uur 

Daltarief 
per uur 

per uur excl. 
BTW 

BTW 
bedrag 

per uur incl. 
BTW 

Vlinder  €   62,65  *   €  192,77  €  40,48  €  233,26 

Aanloop  €   62,65  *   €  192,77  € 40,48  €  233,26 

Olympiahal  €  62,65  €  38,55  €  192,77  €  40,48  €  233,26 

Tarthorst  €   41,77  *   €   128,52  €  26,99  €  155,50 

1/2 Aanloop, 2/3 Vlinder I of II  €  41,77  *   €  128,52  €  26,99  € 155,50 

Marijkeweg, Haverlanden, Schaepmanstraat  €   20,88  €  12,85  €   64,26  €  13,49  €  77,75 

1/2 Tarthorst, 1/3 Vlinder I of II, 1/4 Aanloop  €  20,88  *   €    64,26  € 13,49  €   77,75 

   *te bepalen door exploitant    

Zwembad        incl. btw 

Recreatiebad met zelfredzaamheid         €   133,90 

Wedstrijdbad met zelfredzaamheid         €  149,96 

Recreatiebad zonder zelfredzaamheid         €  145,14 

Wedstrijdbad zonder zelfredzaamheid         € 161,21 

 
 

B. Buitensportaccommodaties 
De gebruikstarieven per 2015  per veld* bedragen (indien van toepassing inclusief BTW): 

 
 Niet commercieel 

incidenteel per 
dagdeel** 

Niet-commercieel  
per jaar 

Met zelfwerkzaamheid*** Commercieel 
 

1 sportveld gras > 5000 m2 € 103,54- € 2.147,29 € 1.656,60,- n.v.t. 
1 sportveld gras < 5000 m2 € 51,77 € 1.087,14 € 828,30 n.v.t. 
Medegebruik door golf van de Zoom n.v.t. € 4.143,56 n.v.t. n.v.t. 

 
Elk jaar worden deze tarieven per 1 januari geïndexeerd volgens de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen. 

 
* Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wedstrijdvelden of trainingsvelden. Ook naar de aard van het gebruik wordt geen 
onderscheid gemaakt: korfbal/voetbal/rugby/honkbal etc. 
 
**  Gebruik ten behoeve van schoolsportdagen en/of sportkennismakings-activiteiten en/of toernooien van Wageningse 
sportverenigingen en het Wagenings universitair sportcentrum 
 
*** Gebruikers kunnen een korting krijgen op de te betalen gebruiksvergoeding voor grasvelden door zelfwerkzaamheid. Per 
veld per jaar kan de gebruiker/kunnen de gebruikers per veld genoemde korting krijgen als 50, voor kleine velden 25 uur 
zelfwerkzaamheid wordt geleverd.  
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Bijlage	8.	Subsidiemogelijkheden	

a. Subsidiemogelijkheden	vanuit	het	rijk	
Sportimpuls 
De Sportimpuls geeft lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten de kans om mensen in de 
buurt die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten 
blijvend fysiek in beweging te brengen. Dat doen zij door aan te sluiten bij hun behoeftes, samen te 
werken met lokale organisaties die de doelgroepen goed kunnen bereiken en door gebruik te maken 
van bestaande kennis van de Menukaart Sportimpuls. Voor de ronde van 2017 was een bedrag van 
2,1 miljoen euro beschikbaar. Ook in 2018 is er voor lokale sport- en beweegaanbieders de 
mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Het lijkt erop dat dit het laatste jaar is waarop deze 
mogelijkheid bestaat.  
 
Grenzeloos actief  
Grenzeloos actief maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk! Om de 
mismatch tussen de behoefte vanuit de doelgroep en het sport- en beweegaanbod te verbeteren 
wordt, naast het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden, het sport- en beweegaanbod 
voor mensen met een beperking versterkt. Er is een stimuleringsbudget beschikbaar voor het (op 
maat) verbeteren van sport- en beweegaanbod binnen de regio’s. Er wordt zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij ondersteuning van sport- en beweegaanbieders vanuit het programma Sport 
en Bewegen in de Buurt en ondersteuning vanuit andere partijen zoals fondsen die zich inzetten voor 
de doelgroep. Dit resulteert in duurzame meerjarenplannen en activiteiten van sport- en 
beweegaanbieders met aandacht voor kwaliteit, kader en accommodatie. Om dit te realiseren is het 
mogelijk een aanvraag te doen voor een stimuleringsbudget.  
 
Voor beide subsidieregelingen geldt dat de buurtsportcoaches van Sportservice Wageningen kunnen 
ondersteunen in het aanvragen en ondersteunen van een degelijk (subsidie)project. 
 
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties  
Subsidies voor verbeteren van accommodatie. Dit maakt geld vrij voor andere uitgaven. 

b.			Subsidiemogelijkheden	vanuit	de	provincie	
Ook provincie Gelderland ondersteunt de sport en geeft voor bepaalde thema’s financiële 
ondersteuning. Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk om subsidies aan te vragen voor 
Sportevenementen, Open club, vitale sportparken en Talentontwikkeling. Ook hierin geldt dat de 
buurtsportcoach van Sportservice Wageningen hierin kunnen ondersteunen. 
 

c.			Subsidiemogelijkheden	vanuit	de	gemeente	
Sport en bewegen in de openbare ruimte 
De openbare ruimte van Wageningen is aantrekkelijk om in te sporten. De gemeente heeft in de 
Sportnota van 2012 aangeven dit  behouden en zelfs verbeteren, waarbij groot onderhoud en 
herinrichting van de openbare ruimte door een „sportbril‟ bekeken zouden worden en tevens 
mogelijkheden om te sporten uitbreiden door slim te investeren. De Sportraad dringt er op aan dat 
vertegenwoordigers uit de sport hier zoveel mogelijk bij betrokken zullen worden. Voor additionele 
kosten van aanpassingen in de openbare ruimte wordt vanaf 1 januari 2013 per jaar een bedrag 
uitgetrokken van € 20.000, -. Dit bedrag dient gehandhaafd te blijven. 
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Waarborgfonds Sport en borgstelling gemeente 
Het in eigen beheer hebben van een clubaccommodatie wordt vanuit de gemeente Wageningen 
gestimuleerd. Om sportverenigingen hiervoor in de gelegenheid te stellen moet het 
borgstellingsbeleid zo toegankelijke mogelijk zijn. Er wordt door de gemeente Wageningen voor 
maximaal 50% borg gestaan. De andere 50% van de borgstelling kan verleend worden door het 
Waarborgfonds Sport, waardoor de sportverenigingen maximaal €500.000 kunnen investeren in de 
eigen clubaccommodatie.  
 
“Ik doe mee fonds” 
In Wageningen bestaat het 'Ik doe mee'- fonds. Op dit moment kunnen volwassenen tot € 150,- per 
jaar vergoed krijgen voor het gebruik van diverse voorzieningen. Per kind is dat zelfs tot € 250,- per 
jaar. 

Alle actuele informatie is te vinden op: 
https://www.wageningen.nl/inwoners/Laag_inkomen/ik_doe_mee_fonds 

 
Overige lokale subsidies 
Subsidie voor algemene sportdoeleinden en toernooien zijn sinds de sportnota van 2012 afgeschaft, 
op een bedrag voor de organisatie van het sportcafé „nieuwe stijl ‟na.    
 
Het huidige tarievenbeleid en bestaande gebruikers subsidie blijven gedurende de looptijd van dit 
visiedocument ongewijzigd (afgezien van inflatiecorrectie). 
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Bijlage	9.	Verruiming	sportvrijstelling	btw	per	1	januari	2019	
Artikel van Belasting Adviesbureau BDO 
23 november 2017 
Langverwacht en nu eindelijk (iets meer) duidelijkheid: de verruiming van de sportvrijstelling btw gaat in per 1 
januari 2019. Na het arrest Bridport and West Dorset Golf Club van het Hof van Justitie had de staatssecretaris 
van Financiën de wijziging van de sportvrijstelling al een aantal keren aangekondigd. Maar nu is er eindelijk 
meer duidelijkheid over de ingangsdatum en de financiële gevolgen voor gemeenten en sportverenigingen. 

Wijziging sportvrijstelling 

De sportvrijstelling geldt op dit moment alleen voor organisaties zonder winstoogmerk, voor de diensten met 
betrekking tot de sportbeoefening aan hun leden. De eis dat de diensten moeten worden verricht aan de leden 
komt te vervallen. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk aangegeven dat de sportvrijstelling ook geldt 
voor ‘sportdiensten’ aan anderen dan leden. In de startnota van het kabinet Rutte III van 3 november 2017 staat 
dat de sportvrijstelling vanaf 1 januari 2019 zal worden gewijzigd. 

Het gevolg van deze wetswijziging zal zijn dat de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie mogelijk 
niet meer belast is tegen het verlaagde btw-tarief, thans 6%. In veel gevallen zal de sportvrijstelling daarop van 
toepassing zijn. De btw op de kosten en investeringen van de sportaccommodatie (veelal 21% btw) is dan niet 
langer aftrekbaar. Bij sportaccommodaties die korter dan tien jaar in gebruik zijn, zou dan de btw op de 
investeringen (deels) moeten worden terugbetaald aan de Belastingdienst, tenzij een overgangsregeling wordt 
getroffen. Wij hebben begrepen dat er voor bestaande situaties een overgangsregeling komt. Hierover zal begin 
volgend jaar overleg plaatsvinden tussen de ministeries van VWS en Financiën. 

Compensatie btw-schade 

In het inkomstenkader van de startnota is over het jaar 2019 een extra opbrengst voor de Staat van € 241 
miljoen opgenomen in verband met de verruiming van de sportvrijstelling. Financiën heeft het voornemen om 
gemeenten en sportverenigingen te compenseren voor de btw-schade die zij zullen lopen als gevolg van de 
verruimde sportvrijstelling. Deze compensatie zal gelijk zijn aan de extra opbrengsten en is verdeeld in € 153 
miljoen voor gemeenten en € 88 miljoen voor sportverenigingen. De compensatie voor gemeenten gaat 
waarschijnlijk via het gemeentefonds lopen. Het is nog niet bekend op welke wijze de compensatie zal 
plaatsvinden, en of deze één op één toekomt aan de ‘getroffen’ gemeenten, of dat alle gemeenten een bijdrage 
ontvangen. Hoe de compensatie voor de sportverenigingen wordt vormgegeven is ook nog niet duidelijk. 
Daarbij is het bovendien nog onduidelijk of die compensatie ook deels zal toekomen aan anderen dan 
sportverenigingen. Veel sportaccommodaties worden namelijk geëxploiteerd door eigenaren of organisaties die 
geen sportvereniging zijn (bijvoorbeeld een exploitatiestichting). 

Hoe nu verder? 

Voor bestaande situaties lijkt er dus een oplossing te komen waardoor het risico op btw-schade van de baan 
lijkt. Btw-belaste exploitatie van een sportaccommodatie zal vanaf 1 januari 2019 waarschijnlijk alleen nog 
mogelijk zijn als de exploitatie plaatsvindt door een organisatie met winstoogmerk. De sportvrijstelling geldt 
namelijk niet als winst wordt beoogd. Die voorwaarde blijft van kracht. Daardoor zal btw-belaste exploitatie 
voor een gemeente waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn. De btw op kosten en investeringen ten behoeve van 
sportaccommodaties is in de toekomst dan niet meer aftrekbaar, waardoor de exploitatie door gemeenten 
aanzienlijk duurder wordt. 

Meer informatie? 

Graag bespreken wij met u de gevolgen van deze wijziging voor uw gemeente. Daarnaast denken we graag mee 
over de mogelijkheden om de sport binnen uw gemeente anders vorm te geven. Wilt u meer informatie over de 
wijziging van de sportvrijstelling en de gevolgen voor uw gemeente? Neem dan contact op met één van onze 
specialisten. 
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Bijlage	10.	Belangrijke	adressen	
Hieronder een aantal adressen als het gaat om Sport en Bewegen in Wageningen. 
 
Sportservice Wageningen 
Postbus 172 
6710 BD Ede 
0318 - 69 25 06 
Nicolette Piscaer 
nicolette.piscaer@sportservice-wageningen.nl 
www.sportservice-wageningen.nl 
facebook.com/sportservicewageningen 
twitter.com/sportservicewag 
 
Solidez 
Sportbuurtwerk 
M. Phelipa  
06 83893050 
m.phelipa@solidez.nl 
Churchillweg 3 
6707 JA Wageningen 
 
Sportraad Wageningen  
Contactgegevens 
Voorzitter: Henk Kuiper     Secretaris: Ger Naber 
Spijk 1         Hendrikweg 9  
6701 DT Wageningen     6703 AV Wageningen 
E-mail: h.j.kuiper@icloud.com    E-mail: gernaber@gmail.com 
Tel: 06-20376509 
 
 
 
 
 


