“Als drager van deze
titel word je makkelijker
Foto: Anita Riemersma

en vaker gevraagd
mee te denken”

VERKIEZING SPORTGEMEENTE VAN HET JAAR

Een titel die meer
oplevert dan eer
Tekst: Sandra van Maanen

Jaarlijks dagen Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en VNG alle Nederlandse gemeenten uit
mee te dingen naar de titel Sportgemeente van het Jaar of de prijs voor het Beste initiatief op sport- en
beweeggebied. Wat levert zo’n titel nu eigenlijk op, naast trots, bloemen, een bokaal en een geldbedrag
om bekendheid aan de titel te geven? Om daar antwoord op te krijgen gingen we langs in Hellendoorn.
26

Sport & Gemeenten • juni 2017

Afgelopen jaar won de gemeente Hellendoorn, eerder sleepten Rot-

lendoorn een continue trigger voor sportieve inspiratie. Ruim 75

terdam, De Bilt, Enschede, ’s-Hertogenbosch, Arnhem, Weert, Eind-

procent van de inwoners beweegt, een jaloersmakende score.

hoven, Tilburg en Hoogeveen de felbegeerde titel in de wacht. De

Uitdagingen blijven er altijd, volgens Coes. Ouderen, mensen met

gemeente Noordwijk won in 2016 de prijs voor het Beste initiatief

beperkingen en ook de dipgroep (15-18-jarigen) blijven zijn aandacht

op sport- en beweeggebied met ‘De maatschappelijke functie van

houden. “Met aangepast aanbod in verenigingsverband proberen

sport’.

we ook deze groepen mee te krijgen in het sportklimaat. Aangepast
zwemmen, het eenvoudig toestaan van sportscholen, maar ook

“Je kunt zelf vinden dat je het goed
doet, maar als er landelijke bevestiging komt, dan zegt dat wel iets”

inrichting van de openbare ruimte met nieuwe MTB- en ruiterroutes
stimuleren we. Dat doen we al jaren zo. De titel Sportgemeente van
het Jaar is een mooie bevestiging dat het beleid waarin wij al 25 jaar
geloven gewoon werkt.”

Bonus voor de Sportgemeente van het Jaar…
volgens Hans Galgenbeld, teamhoofd Sport van de gemeente
Hellendoorn

Het was een close finish vorig jaar, de strijd om de ultieme eer.

Waardering: “Enorme waardering. De toekenning van de titel door

Hellendoorn won nipt van de gemeenten Barneveld, Noordwijk en

een ter zake deskundige en onafhankelijke jury op basis van je totale

’s-Hertogenbosch. Johan Coes, wethouder Sportzaken, is nog steeds

gemeentelijke aanpak op sport- en beweeggebied, die waardering

trots. Gepast trots, dat wel. Het past bij Twentse bescheidenheid.

komt binnen! Bij de samenleving, de eigen directe werkomgeving,

Nog steeds wordt hij in Hellendoorn door bewoners aangesproken

bij onze bestuurscommissie, B&W en de gemeenteraad. Heel leuk

op het behalen van de titel. “Ik heb niet één inwoner ontmoet die

is ook de heel positieve manier waarop collega-gemeenten gerea-

niet blij is met deze door een externe deskundige jury toegekende

geerd hebben.”

prijs. Want je kunt zelf vinden dat je het goed doet, maar als er landelijke bevestiging komt, dan zegt dat wel iets.”

Bewustwording: “In onze gemeente wordt best veel ‘heel gewoon’

De landelijke prijs voor doordacht sportbeleid viel Hellendoorn niet

gevonden. Deze titel heeft bijgedragen aan het besef dat heel veel

zomaar te beurt. “Het is de uitkomst van jarenlang doordacht sport-

dingen goed georganiseerd zijn. En dat we met elkaar veel mooie

en beweegbeleid”, vindt Coes. De Twentse gemeente is meer dan de

en waardevolle zaken realiseren op sport- en beweeggebied. Daar

titel: Hellendoorn is de thuisbasis voor sporters die goed presteren,

mogen we trots op zijn. Het is prachtig om te zien hoeveel mensen

een bakermat van talent. Olympisch baanwielrenner Jeffrey Hoog-

week in, week uit bezig zijn met sport en bewegen. Binnen orga-

land komt uit Hellendoorn, net als collega Rob Harmeling en para-

nisaties als bestuurder, als vrijwilliger of als sporter zelf. Voor het

lympisch dressuurruiter Frank Hosmar. Ook de waterpoloërs van

plezier of vanuit de wens om te presteren. Daarnaast krijgt ook de

Het Ravijn leveren prestaties op topniveau. “En dan is het natuur-

openbare ruimte steeds meer aandacht als het gaat om sport- en

lijk machtig mooi om een topsportaccommodatie in je gemeente

beweegmogelijkheden.”

te hebben, waar internationale watersportwedstrijden gehouden
worden.”
Hoe het Hellendoorn lukte zich landelijk in de kijker te spelen weet
Coes wel. “Een kwestie van lange adem. Al 25 jaar wordt in deze
gemeente het sportbeleid gedelegeerd. Dat wil zeggen dat het college zijn bevoegdheden delegeert aan een bestuurscommissie die
gevormd wordt door mensen uit de sport. Zij weten als geen ander

“Deze titel heeft bijgedragen
aan het besef dat heel veel dingen
goed georganiseerd zijn”

waar de sport, vanuit de inwoners van Hellendoorn zelf, behoefte
aan heeft. Zo’n constructie leidt tot verbinding; hier maken we
sportbeleid mét elkaar. In het licht van landelijke ontwikkelingen

Herkenning: “Intern en extern groeit het besef dat de aanpak, mid-

is dat heel modern sportbeleid, voor ons is het vooral een manier

delen en voorzieningen die we hier hebben ‘dik voor elkaar’ zijn.”

van organiseren die logisch past bij het Hellendoornse klimaat. De
keuzes die we hier maken zijn duidelijk, maar vooral het gevolg van

Erkenning: “Discussies over de inhoud worden tegenwoordig

vraag en behoefte van onze gemeenschap zelf.”

wat anders gevoerd. Als drager van deze titel word je makkelijker

Met goede accommodaties, maar ook tradities om lokale kam-

en vaker gevraagd mee te denken. We zijn groot voorstander van

pioenen groots te huldigen, op een voetstuk te zetten, levert Hel-

samenwerken vanuit een win-wingedachte en merken dat we als
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gemeente nadrukkelijker in beeld zijn als Sportgemeente van het

terecht – trots deel uit te maken van de Sportgemeente van het Jaar.

Jaar. Ons netwerk is aanzienlijk gegroeid, we krijgen vragen op aller-

Het is ook een prestatie waaraan zij een heel belangrijke bijdrage

lei fronten, regionaal en landelijk. Ook van collega-gemeenten.”

geleverd hebben. Zonder hen zou een sport- en beweegklimaat
zoals dat nu aanwezig is nooit haalbaar zijn.”

Uitstraling: “We zijn een trotse gemeente, willen laten zien dat het
niveau dat we bereikt hebben behouden moet worden, dat we de

Partner: “Voor collega-gemeenten worden we meer en meer vraag-

titel waard zijn. Ook letterlijk. We laten graag zien dat we een win-

baak. Dat willen we ook met plezier zijn. Uiteindelijk willen we alle-

naar zijn, bijvoorbeeld met grote zichtbare uitingen op banners bij

maal hetzelfde: sport en bewegen stimuleren als doel en als middel.

de entree van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Ook verenigingen

We delen onze ervaringen dan ook graag.”

bestellen en gebruiken de uitingen gelukkig volop. Ook zij zijn –
Impuls: “De titel betekent ook een impuls voor anderen. Er worden
door tal van organisaties en verenigingen extra, aansprekende
activiteiten georganiseerd. Dit varieert van het binnenhalen van
de Nationale Selectie Korfbal voor een oefenwedstrijd en clinics tot

Verder lezen...

de organisatie van een open districtstoernooi taekwondo waaraan

Op het Visie & Beleidsplein op www.sportengemeenten.nl

ook de wereldtop een bijdrage levert. En dan heb ik de Interland

kunt u het volgende document downloaden:

Waterpolo nog niet genoemd. Hoewel we al een heel mooi podium
waren voor diverse grotere evenementen, geeft de titel hier nog een

‘Gemeente Hellendoorn (2016). Sport- en beweegnota 2016-

extra impuls aan.”

2019’ bij Sport en Nota’s

Voor later: “Sportgemeente van het Jaar ben je twaalf maanden,
‘Gemeente Noordwijk (2016). De maatschappelijke functie van

maar de titel heeft voor ons zeker ook uitstraling naar de toekomst.

sport, het beste initiatief 2015/2016’ bij Sport en Maatschappij

We weten nu dat we er goed voor staan, maar zullen er ook alles aan
doen het niveau dat we bereikt hebben vast te houden.”
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Sport & Beweegstimulering
Al elf jaar wordt de verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar’ gehouden. Het belangrijkste doel is
een duurzaam sport- en beweegbeleid bij gemeenten te stimuleren en succesverhalen te delen.
Voor gemeenten biedt de verkiezing een podium waarop lokale inspanningen en initiatieven de
aandacht krijgen. Deelnemende gemeenten kunnen zich door de verkiezing profileren naar hun
stakeholders (zoals inwoners, lokale sportinfrastructuur, bedrijfsleven, overheid, etc.).

Één inschrijving –
kans op twee prijzen
De verkiezing Sportgemeente van het Jaar bestaat uit twee onderdelen. Deelnemende gemeenten beantwoorden tien kernvragen over het
sportklimaat in de gemeente én beschrijven hun ‘Beste initiatief’ op
het gebied van sport en bewegen waarbij de gemeente een belangrijke
rol heeft gespeeld.
De drie gemeenten die de meeste punten halen op beide onderdelen
dingen mee naar de hoofdprijs: de titel ‘Sportgemeente van het Jaar’!
Ook wordt er een aparte prijs aan het ‘Beste initiatief’ toegekend.

Meer informatie
en meedoen?
Op de website w
meentevanhetja

ww.sportge-

ar.nl staat alle
informatie over de
verkiezing
en de manier waa
rop gemeenten zich kunnen
aanmelden.
De inschrijving vo
or dit ja ar is
nu open!
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