Accommodatiebeleid: inzet en resultaten 2018 – 2019
In 2018 is de volgende inzet gepleegd, dit wordt doorgezet in 2019:
-

-

-

Clubs in 1-op-1 ondersteuning op gang helpen en ondersteunen.
Accent op haalbaarheid, politiek traject, spoorboekje.
Project beweegbox.
Proactieve benadering in Rotterdam, Amsterdam.
Helpdesk accommodatie(zaken) voor clubs via mail, telefoon en accountmanagers.
Netwerk deskundigheid opgebouwd, zoals: succesvolle clubs in accommodatieprojecten,
Stichting Waarborgfonds Sport, directeuren gemeentelijke sportbedrijven, ambtenaren
sport en recreatie.
Overzicht van accommodaties Nederland.
Faciliteren kennisuitwisseling tussen clubs (o.a. d.m.v. werkbezoeken).
5x The Connection georganiseerd met als een van de thema’s/onderdelen
accommodatiezaken.
Publicaties m.b.t. accommodatiezaken: elke uitgave Gymsport met 1 themanummer
accommodatie, website Gymsport.nl (https://dutchgymnastics.nl/clubbestuurders),
nieuwsbrieven, artikel Sport Know How.
Actief volgen ontwikkelingen in de markt en daar waar nodig op anticiperen: overleg met
andere sportbonden (via NOC*NSF), vakbladen, feedback uit gesprekken gemeenten,
waarborgfonds Sport, zitting in NEN-commissie (normering veiligheid toestellen), etc.

In 2018 zijn de volgende resultaten behaald:
Accommodaties geopend in 2018:
1. Gymsportcentrum KDO Apeldoorn.
2. Gymsportcentrum Weert.
3. SV Margriet Didam.
4. GV Kaatsheuvel.
5. KDO Alblasserdam.
6. SportQube, Nijmegen.
7. Gymsportcentrum GV Gymnet, Purmerend.
8. Turnhal & Beweegbox Amstelveen.
9. Gymsportcentrum Groningen.
10. Gymsportcentrum Voorschoten-Voorburg.
Ondersteuningstrajecten sinds 2017/2018 die in 2019 doorlopen:
- 32 langer termijn trajecten, waarbij clubs en gemeenten worden ondersteund (fysieke
bijeenkomsten) in de haalbaarheid van een accommodatie. Bij o.a.: Heerhugowaard,
Kapelle, Tilburg, Horst, Panningen, Hengelo, Amsterdam, Rotterdam, Aalburg, Amersfoort,
Harmelen, Amstelveen, Utrecht (2x), Zuidwolde, Enschede, Apeldoorn, Velserbroek, Elst,
Stede Broec, Meppel.
- 6 trajecten, waarbij clubs en gemeenten in de fase zitten om tot een besluit te komen
voor een accommodatie (realisatie in 2019/2020).

Praktische ondersteuning bij vragen over een accommodatie (helpdesk):
- 78 behandeld via mail.
- 150 behandeld via telefoon.
Onderwerpen vragen: huurovereenkomsten, materiaal keuringen, magnesium, verzekering
van materialen, etc.:
Kwalitatief onderzoek/evaluatie accommodatiebeleid (in 2018 afgerond):
Het onderzoek bestond uit: 6 kwalitatieve interviews/onderzoeken met clubs die een
accommodatie hebben gerealiseerd. Alle overige clubs met een gymsportaccommodatie
zijn betrokken bij de uitkomst (toetsen). Een expertsessie is georganiseerd met als resultaat
gericht advies voor de toekomst (op basis van de uitkomsten).
Belangrijkste resultaten:
- Een eigen accommodatie leidt bij alle clubs tot gemiddeld meer uren trainen per
(wedstrijd) sporter.
- Het aantal leden groeit bij ruim de helft van de clubs.
- 74% van de clubs zien duidelijke verbetering in ledenbehoud.
- Bijna alle clubs zien een positief effect op kwaliteit en sportieve prestaties van het
sportaanbod.
- Ruim 77% van de clubs vindt dat de ontwikkeling van een accommodatie en vervolgens
de exploitatie een veel grotere verantwoordelijkheid vraagt van het clubbestuur.
- Ruim 70% geeft aan dat de gemeentelijke betrokkenheid /politieke aspect tijdens een
traject van groot belang is.
- 72% geeft aan dat de rol van de gemeente van doorslaggevende aard is voor de
realisatie van het project.
- Een ruime meerderheid van de clubs zegt dat het sportaanbod niet is uitgebreid als
gevolg van de nieuwe accommodatie.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het accommodatiebeleid een belangrijke bijdrage
levert aan de ontwikkeling van de Gymsport. De kwaliteit van het sportaanbod verbetert en
bij 50% van de clubs is er sprake van ledentoename.
In 2019 wordt verder ingezet op de stimulering van accommodatieontwikkeling.
Hoe gaan we dat doen?
De afgelopen jaren lag het accent op 1-op-1 ondersteuning. Gezien de huidige
ontwikkelingen binnen de Gymsport en het maatschappelijk speelveld, zien wij kansen om de
pijlen meer te richten op lokale overheden.
Daarnaast heeft het onderzoek uitgewezen dat de gemeente een elementaire rol speelt in
bijna alle trajecten om te komen tot een accommodatie. Omdat het radicaal omgooien
van het beleid te risicovol is, zullen wij stapsgewijs verschuiven van reactief naar proactief
beleid. Waarbij de aandacht wordt verlegd van 1-op-1 ondersteuning aan clubs naar
verbinder in het bredere speelveld van Gymsport (clubs onderling (o.a. The Connection),
politiek en andere partijen zoals de NEN-commissie).
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