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KLAAR MET LEGE GYMZALEN EN UITGESTORVEN SPORTVELDEN

Amsterdam
optimaliseert het
gebruik van haar
sportaccommodaties
Tekst: IJdo Groot

Lege gymzalen, uitgestorven sportvelden: de gemeente Amsterdam zag het met lede ogen aan. De
gemeenteraad riep een team Intensivering & Acquisitie in het leven om het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties te intensiveren en te optimaliseren. Het team ging voortvarend aan de
slag, maar had een aantal onverwachte hobbels te nemen: “Een paar aspecten van het intensiveringsproces hebben we onderschat.”
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zoals wandelen, hardlopen en fitness, de
afname van het aantal traditionele verenigingslidmaatschappen en de komst van
nieuwe urban sporten, zoals freerunning,
boulderen, skating en bounce, zorgen ervoor
dat de gemeentelijke sportaccommodaties
minder intensief worden gebruikt dan vroeger. We zien tevens een toename van particuliere sportinitiatieven. Zoals ondernemers
die padel aanbieden of 5-tegen-5-voetbal
organiseren. Daarnaast trekken de laatste
jaren veel gezinnen de stad uit; hierdoor
wordt de voor onze sportaccommodaties
belangrijke doelgroep aanzienlijk kleiner.
Het groeiend aantal commerciële sportaanbieders, zoals voetbalscholen, snoept
nog eens flink wat jeugdige sporters daar
van af. We zijn natuurlijk blij met dergelijke
sportinitiatieven: hoe meer mensen sporten en bewegen, hoe beter. Maar gelet op de
schaarse sportruimte in de stad is het goed
dat de gemeente inzet op de acquisitie van
nieuwe gebruikers en op het medegebruik
van de sportvelden. Het gebruik van een
sportveld door slechts één vereniging is niet
effectief.”

Onderzoek
De eerste stap van het team Intensivering
& Acquisitie was de bezettingsgraad per
accommodatie in kaart brengen en de witte
vlekken inventariseren. “De sporthallen bleken redelijk goed bezet: gemiddeld zeventig
procent van de beschikbare tijd. De gymzalen scoorden slechter, namelijk dertig tot
veertig procent. De bezettingsgraad van de
sportvelden hebben we niet goed in kaart
Een aantal jaar geleden viel het enkele

managers. De drie kregen van het nieuwe

kunnen brengen, omdat we geen goede

Amsterdamse gemeenteraadsleden op dat

Sportpunt de opdracht met voorstellen en

onderzoeksnorm hebben kunnen vaststel-

veel sportaccommodaties in de gemeente

initiatieven te komen om de sportaccommo-

len.”

niet intensief werden gebruikt. Vooral door-

daties in heel Amsterdam beter te benutten.

aanblik en werden de gemeentelijke gym-

Ontwikkelingen

zalen na schooltijd nauwelijks benut. Deze

“Er is een aantal landelijke en lokale ontwik-

constateringen leidden in 2012 tot een motie

kelingen die ervoor zorgen dat onze sport-

die in 2016, het jaar van de centralisering van

accommodaties leegstaan”, schetst Lars

de voormalige stadsdelen – alsook van de

Hendriks, een van de drie intensiveringsma-

Dienst Sport –, werd vertaald naar de aan-

nagers van het team Intensivering & Acquisi-

stelling van drie zogenoemde intensiverings-

tie. “De opkomst van de individuele sporten

“Het gebruik van een

Sport & Economie

deweeks boden de sportvelden een lege

sportveld door slechts
één vereniging is niet
effectief”
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bezettingsgraad van zeventig procent is

Huren

een goede score als je nagaat dat voorna-

Hoewel er nog niet veel concrete boekingen

melijk gedurende de zomer de sporthallen

zijn gedaan, heeft Hendriks het idee dat er

leegstaan. Vele sporters en leerlingen zijn

wel degelijk een markt is voor de gymzalen.

dan op vakantie of vinden het te warm om

“Ik verwacht dat de verhuur na de zomer-

te sporten. Het is dan ook weinig zinvol om

vakantie goed zal gaan lopen. We schrijven

te proberen in een zomerperiode nieuwe

nu een communicatieplan speciaal voor de

klanten in de sporthallen te krijgen. Daar-

clubs en groepen die nog geen weet heb-

entegen is met een bezettingsgraad van

ben van de huurmogelijkheden van onze

slechts dertig tot veertig procent voor de

gymzalen. Na de zomer zullen vooral zij bij

gymzalen veel winst te behalen. Hierop rich-

ons aankloppen als hen hopelijk duidelijk is

Aan de hockey- en voetbalverenigingen

ten we in 2018 onze focus.”

geworden dat een goed geoutilleerde gym-

werd gevraagd hoeveel uren ze gebruikma-

Van de zeventig gymzalen zijn per gebied

zaal een betere plek is om te sporten dan

ken van de sportvelden. “Het antwoord gaf

– Amsterdam is opgedeeld in een aantal

een buurthuis of iets dergelijks.”

een vertekend beeld”, oordeelt Hendriks

werkgebieden die verdeeld zijn onder de

Verenigingen huren een zaal voor 11 euro

spijtig. “Dat werd mede ingegeven door ons

intensiveringsmanagers – de tien slechtst

per uur, voor maatschappelijke instellin-

tarievensysteem. Voor gebruik van de sport-

scorende geselecteerd. Per zaal is een

gen zoals stichtingen is het tarief 18 euro

velden in de weekenden betaalt een vereni-

acquisitieplan opgesteld. “We hebben geïn-

en bedrijven betalen 36 euro per uur. Hen-

ging een vast bedrag per jaar: doordeweeks

ventariseerd wie gebruik zou kunnen en

driks ervaart dat veel bedrijven het voor

betaalt deze vereniging 2 euro per uur voor

willen maken van een gymzaal. Dat kunnen

jeugdtrainingen en 3,75 euro per uur voor

bijvoorbeeld yogagroepen zijn, fitnessin-

seniorentrainingen. Deze lage uurtarieven

structeurs of bootcampclubjes die gebruikmaken van buurthuizen of andere ruimten

“Veel verenigingen zijn
niet bereid hun clubgebouw aan derden te
verhuren”

die eigenlijk voor de uitoefening van hun
sport niet erg geschikt zijn. En ongebonden sporters die gewoonlijk in de openbare
ruimte actief zijn, maar als het regent graag
tijdelijk binnen willen sporten.”
De intensiveringsmanagers gingen de wijken in om de behoeften te peilen. “Wij hebben gesproken met de wijkgerichte sportstimuleringsmanagers; zij kennen de lokale
vraag als geen ander. En met potentiële

waren voor enkele verenigingen aanleiding

gebruikers. Het viel mij op dat vrij veel clubs

hen bestemde tarief te hoog vinden. “Dit

om op vrijwel elke doordeweekse dag een

en zelfs sportverenigingen zich niet bewust

zijn vaak kleinere bedrijfjes die online een

training in te roosteren. Niet elke training

waren van de aanwezigheid van een gym-

bepaalde sport aanbieden. Zij bemiddelen

ging echter daadwerkelijk door. Aan de

zaal in de buurt. Ons acquisitieplan is erop

tussen vraag en zaalcapaciteit. We zijn nu in

hand van de boekingen kregen wij een ver-

gericht dergelijke groepen te koppelen aan

gesprek met een aantal van deze sportaan-

keerd beeld van de leegstand.”

onze gymzalen.”

bieders om te overleggen over de mogelijkheid onze zaaltjes te huren. Omdat het ver-
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dienmodel van de gemeente niet toestaat

De uitkomst van de data-analyse was voor

dat het bedrijfstarief permanent wordt

het team aanleiding om in eerste instantie

verlaagd, onderzoeken we de optie van

te acquireren voor de gemeentelijke gym-

een soort groeimodel. Misschien kunnen

zalen. “Voor de sportvelden werven we

we voor de eerste drie maanden gebruik

vooralsnog niet actief, omdat we eerst een

een lager tarief in rekening brengen. In die

aantal hobbels moeten nemen voordat we

tijd kan het bedrijf proberen meer klanten

daadwerkelijk kunnen verhuren. Ook de

binnen te halen, zodat na drie maanden het

sporthallen laten we dit jaar schieten. Een

volle uurtarief kan worden opgebracht.”
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Sportvelden

gen – mits onderverhuur dan is toegestaan.

Hoewel dit jaar de focus op de gymzalen

We wachten het Sportbesluit af voor we een

ligt, wordt wel degelijk gekeken naar de

beslissing kunnen nemen over de verhuur-

mogelijkheden de sportvelden te verhuren.

constructie van onze sportvelden.”

Het zou dan moeten gaan om de verhuur
van zowel het veld als de bijbehorende
kleedaccommodatie. “Dit gaat echter niet
zomaar, omdat de clubgebouwen niet van
de gemeente zijn, maar van de verenigingen. Als een school of een andere partij
gebruik wil maken van het sportveld, zal
deze het veld bij de gemeente moeten huren

Toegangssysteem

en aparte afspraken moeten maken met de
onderzoe-

vereniging over de kleedaccommodatie.

ken tevens de mogelijkheid de gymzalen

Veel verenigingen, zo’n zeventig procent,

incidenteel te verhuren. Nu is dat nog

zijn echter niet bereid hun clubgebouw aan

niet mogelijk. “Huurders van een gym-

derden te verhuren. Men is bang voor ver-

zaal moeten nu nog een pasje ophalen bij

nielingen. Of het bestuur kan niemand vin-

ons centrale Sportpunt. We geven geen

den die met een sleutel het gebouw opent

pasje voor eenmalig gebruik; de huurder

en afsluit en tijdens de sportactiviteit de

moet minstens acht keer van de gymzaal

boel in de gaten houdt. Of er is niemand

gebruikmaken. Dat is niet te doen voor de

te vinden die na gebruik het gebouw wil

bedrijfjes die online bemiddelen tussen

schoonmaken. Dit aspect van het intensi-

ongebonden sporters en zaalcapaciteit.

veringsproces hebben we eerlijk gezegd

Zij willen alleen incidenteel huren, voor

onderschat.”

De

intensiveringsmanagers

één namiddag of avond per keer. Voor deze
markt onderzoeken wij de mogelijkheid een

Twee gedachten

digitaal toegangssysteem op te zetten. De

Met de overige dertig procent van de ver-

huurder krijgt hierbij geen pasje, maar een

enigingen, die wel wil meewerken aan

toegangscode, bijvoorbeeld een pincode

een gecombineerde verhuur van veld en

of een zelf te printen barcode, waarmee hij

kleedaccommodatie, zijn de intensiverings-

toegang kan krijgen tot de gymzaal. Voor

managers in gesprek. “Beleidsmatig hinken

het uitleessysteem voor de toegangscode

we hierbij op twee gedachten. De gemeente

moet bij elke gymzaal een poortje van 7.000

kan de clubaccommodaties adopteren,

Verder lezen…

euro worden geïnstalleerd. We willen begin-

waarbij wij zorgen voor beheer, onderhoud

Op het Visie & Beleidsplein op

nen bij tien zaaltjes, dus dat zou dan een

en de schoonmaak. De verenigingen huren

www.sportengemeenten.nl kunt u de

eerste investeringsbedrag van zo’n 70.000

in dit geval de accommodaties terug van

volgende documenten downloaden:

euro betekenen.”

de gemeente. Of, de andere mogelijkheid:

verenigingen waren
zich niet bewust van de
aanwezigheid van een
gymzaal in de buurt”

Mulier Instituut (2015). Optimalisering

bouw. De keuze is mede afhankelijk van

van de bezetting van sportaccommoda-

het nieuwe Sportbesluit dat komend jaar

ties, bij Sport & Accommodaties

zal worden vastgesteld. Hierin zal duidelijk worden wat het Rijk met de huidige

Gemeente Amsterdam (2015). Sportac-

btw-constructie wil doen. Als vanaf vol-

commodatieplan 2015 – 2022, bij Sport &

gend jaar een gemeente geen recht meer

Accommodaties

Sport & Economie

“Veel clubs en sport-

de verenigingen verhuren zelf hun clubge-

heeft op btw-aftrek, heeft het voor onze
gemeente geen zin om als ondernemer de

Gemeente Amsterdam (2016). Notitie

sportvelden te verhuren. In dat geval laten

buitensporttarieven, bij Sport & Nota’s

we de verhuur liever over aan de verenigin-
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