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Voorstel
Vaststellen van de Sportnota "Samenspel".
Toelichting op het te nemen besluit
Aanleiding
ln 2005 is het sportaccommodatiebeleid in Huizen vastgelegd in de Sportnota “Huizer Sportbeleid in
Beeld". ln 2007 is aanvullend de gemeentelijke Sportvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat de
Sportvisie en het accommodatiebeleid nauw met elkaar zijn verbonden, was het logisch om beide nota's
te integreren in een geactualiseerde Sportnota. Deze nota Samenspel gaat uit van drie peilers waar het
sportbeleid in Huizen op bouwt: de verenigingsondersteuningI het sportstimuleringsbeleid en het sport-
accommodatiebeleid.
Argumentatie
Deze nieuwe nota is een samenvoeging van de oude twee nota's en tevens een actualisatie. Op hoofd-
lijnen zijn er geen wijzigingen in het huidige beleid. ln de uitvoering wel en die noemen wij kort hieronder.
o De rol van het Sport Platform:
De rol van het Sport Platform is nog nadrukkelijker benoemd. Het platform is onze belangrijkste partner in
het overleg met de sport. Deze samenwerking is onlangs in een convenant bekrachtigd.
o Breedtesport op recreatief niveau en wedstrijdniveau versus topsport
ln de Sportnota uit 2005 is expliciet gekozen voor de breedtesport. De afgelopen jaren en projecten
hebben aangetoond dat dit onderscheid niet altijd zwart/wit te trekken is. De scheiding tussen breedtesport
en topsport blijft in Huizen bestaan. ln tegenstelling tot de oude Sportnota wordt in deze Sportnota
“Samenspel” onderscheid gemaakt tussen bewegingsactiviteiten op recreatief niveau (de niet-
selectieteams/sporters binnen een vereniging) en de wedstrijdsport` beoefend door de selecties. Binnen
bijna elke sportvereniging vindt een wisselwerking plaats tussen deze twee vormen van breedtesport, zij
kunnen niet zonder elkaar. Naast beide vormen van breedtesport bestaat de topsport. Hoewel in Huizen
het landelijk belang van topsport wordt onderkend, kiest de gemeente voor ondersteuning van de breedte-
sport (incl. selectieteams) en niet voor facilitering van de topsport.
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Stimulering vanuit Wmo-beleid en gedachte
De nota Samenspel baseert haar beleid op de huidige sportbudgetten. Wel denken wij dat het sportstimu-
lerlngsbeleid nog beter kan aanhaken bij het Wmo-beleid en de Wmo-gedachte. Leidend hierbij is de
vraag van de sporter en niet het huidige aanbod.
Behandeling in commissie OMD van 18 juni 2013
Op 18 juni heeft een eerste behandeling van de concept-sportnota plaatsgevonden. Hierbij heeft de
raadscommissie gevraagd om de nota op enkele punten aan te passen en te verduidelijken.
Duidelijker beschrijven de rol van het Sportplatform en het belang voor de Gemeente Huizen.
Wat verstaan we onder topsport.
Extra investeringen worden aan de raad voorgelegd.
Sijsjesberg prominenter opnemen.
Ven/vijzing naar 2.2 verwijderen.
Meetbaarheid.
Voor de herkenbaarheid zijn de aanpassingen in aangegeven.
Alternatieven
Niet van toepassing.
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Deze nota “Samenspel” is in overleg met het Sport Platform Huizen en de sportverenigingen tot stand
gekomen. De eerste conceptnota is aan het bestuur van het Sport Platform Huizen aangeboden. De door
hen gemaakte opmerkingen en aanvullingen zijn veniverkt in een tweede concept. Deze is vervolgens naar
de Sportverenigingen gestuurd en besproken tijdens het Sportcafe van 24 mei. Op enkele kleine opmer-
kingen na hebben de aanwezige sportverenigingen zeer positief gereageerd op de nota "Samenspel".
Zij konden zich prima vinden in de opzet en inhoud.
Beslistermijn
Niet van toepassing.
Financiële paragraaf
De besluitvorming over deze Sportnota heeft geen directe financiële gevolgen anders dan de bij eerdere
besluitvorming hieronder genoemde raadsbesluiten. Daar waar deze raadsbesluiten financiële conse-
quenties hebben, zijn deze al eerder in de begroting venlverkt.
Overige Raadsinformatie
Bevoegdheid
U neemt dit besluit op grond van de Gemeentewet artikel 147, lid
Collegeprogramma
ln het collegeprogramma zijn vijf ambities opgenomen die een directe relatie hebben met deze nieuwe
Sportnota:
De gemeente ondersteunt de wen/ing en het behoudt van vrijwilligers bij sportverenigingen.
De actieve rol van de gemeente bij het sportplatform en het sportcafé zal worden gecontinueerd.
Om Huizer Sportverenigingen binnen de gemeentegrenzen te kunnen laten trainen en spelen op
aanvaardbare tijden zal, als voldoende draagvlak aanwezig blijkt te zijn bij de betreffende
sportverenigingen, een extra sporthal worden gerealiseerd.
Sportaccommodaties dienen structureel beter benut te worden, bijvoorbeeld door meer combinaties
met na- of tussenschoolse kinderopvang.
ln het sportbeleid van de gemeente zal aandacht gegeven blijven worden aan het faciliteren van
ouderen en mensen met een beperking die willen sporten; in het bijzonder geldt dat voor hen die hun
sport in regionaal verband moeten beoefenen.
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Voor de uitwerking van deze ambities in het sportbeleid verwijzen wij u naar de hoofdstukken 5 en 6
over verenigingsondersteuning, sportstimulering en het sportaccommodatiebeleid
Begroting
De actualisatie van de Sportnota is opgenomen in de programmabegroting, programma
Eerdere besluiten
Op 4 november 2010 heeft u vanwege de bezuinigingen besloten om:
De subsidies voor de zogeheten “niet gemeentelijke sportaccommodaties" geleidelijk af te schaffen (in
2014 is de gehele subsidie afgeschaft).
De kostendekkendheid van de gemeentelijke gymzalen te vergroten, door de tarieven voor de gym-
zalen gedurende 2 jaar, bovenop de jaarlijkse indexering, extra te verhogen extra in 2012 en
10% extra in 2013).
Op 30juni 2011 heeft u besloten:
Dat sportverenigingen en -stichtingen bij een aanvraag voor gemeentelijke ¿nanciële steun ook de
balans en de verlies- en winstrekening van de betreffende sportvereniging/stichting (en alle aan deze
vereniging gelieerde rechtspersonen) moeten indienen.
o Om aanvragen voor uitbreiding van trainings- en/of wedstrijdcapaciteit binnen een sportcomplex te
toetsen aan de in totaal beschikbare capaciteit binnen een bepaald complex.
Deze besluiten zijn in de nieuwe sportnota verwerkt.
Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing.
Kader- en beleidsnota's
Niet van toepassing.
Evaluatie
Er is geen evaluatietermijn opgenomen.
Bijlagen
Sportnota "Samenspel".
Burgemeester en wethouders,
Veldhuisen Hertog
gemeentesecretaris burgemeester
Advies raadscommissie
[in te vullen door raadsgriffier]
MZ/MO/bovt/lmv Rvs Sportnota "Samenspel" raadsvergadering 26 september 2013
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Sport is een sociaal bindmiddel en heeft daarmee goud in handen 
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Voorwoord 
 
Sporten en bewegen voor iedereen. Dat willen wij in de gemeente Huizen mogelijk maken en 
stimuleren. We hadden al een duidelijk sportbeleid, maar dat was apart verwoord in een 
sportaccommodatiebeleid (Sportnota “Huizer Sportbeleid in Beeld 2005 - 2010) en een 
Sportstimuleringsbeleid ( Sportvisie 2007 – 2015). Daarnaast is er binnen de WMO, het 
gezondheids-, jeugd- en ouderenbeleid wel aandacht voor sporten en bewegen, maar is dit 
niet gecombineerd in één nota. Met deze nota ‘Samenspel’ heb ik dit samen willen brengen 
tot één verhaal. Omdat beide nota’s een helder en duidelijk beleid verwoorden, gaat het 
hierbij om een samenvoeging en actualisatie. Op hoofdlijnen zijn er geen wijzigingen, in de 
uitwerking wel en die worden concreet benoemd.  
 
Uit het oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing wil de gemeente Huizen het 
mogelijk maken en bevorderen dat alle inwoners aan enige vorm van sport en/of bewegen 
kunnen doen. Wij doen dit samen met de sportverenigingen. Zij zijn verenigd in het Sport 
Platform, dat zich tot doel heeft gesteld het bevorderen en ontwikkelen van de 
sportbeoefening in de ruimste zin. Het Platform is onze belangrijkste gesprekspartner voor 
en over de sport in Huizen. 
 
De gemeente ziet in haar doelstelling een grote rol voor zichzelf weggelegd in het scheppen 
van randvoorwaarden. De gemeente biedt mogelijkheden om te sporten en bewegen door 
sportaccommodaties te realiseren, exploiteren en onderhouden. Door de openbare ruimte 
daarop in te richten en speelplekken te realiseren. De gemeente biedt sportverenigingen en 
sportgerelateerde partners de mogelijkheid om sport aan bepaalde doelgroepen aan te 
bieden door deze eenmalig financieel te ondersteunen. 
 
De verantwoordelijkheid om echt te gaan sporten en bewegen ligt echter wel bij iedereen 
persoonlijk. Sporten en bewegen moet je gewoon doen. 
 
 
Janny Bakker, wethouder sport 
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Hoofdstuk 1:  Inleiding 
 
Sport en bewegen zijn essentiële onderdelen voor een fysiek en sociaal gezonde 
samenleving. Voldoende sporten en bewegen wordt alom gezien als één van de beste 
manieren om bepaalde fysieke en psychische klachten te voorkomen en soms ook te 
behandelen. Sport en bewegen kunnen daarnaast een grote positieve bijdrage leveren 
aan verschillende maatschappelijke vraagstukken. Het biedt kansen voor 
uiteenlopende groepen van mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk 
(sport)verkeer en op deze manier een positie in de samenleving in te nemen. Waarden 
die in dit verband genoemd kunnen worden zijn zelfredzaamheid, zelfontplooiing, 
identiteitsvorming en socialisatie. 
 
 
1.1. Aanleiding  
 
In 2005 is het sportaccommodatiebeleid in Huizen vastgelegd in de Sportnota “Huizer 
Sportbeleid in Beeld”. In 2007 is de gemeentelijke Sportvisie door de gemeenteraad 
vastgesteld. Omdat de sportvisie en het accommodatiebeleid nauw met elkaar zijn 
verbonden, is het logisch om beide nota’s te integreren in één geactualiseerde Sportnota. 
Deze nota “Samenspel” is in samenspel met het Sport Platform Huizen en de 
sportverenigingen tot stand gekomen. Deze nota is een actualisatie, het goede uit beide 
‘oude’ nota’s is behouden. 
 
 
1.2 Wat is nieuw? 
 
 Bestuurlijke besluitvorming 
De afgelopen jaren heeft er op verschillende momenten besluitvorming in de gemeenteraad 
plaatsgevonden. De gevolgen van deze besluitvorming zijn in deze Sportnota verwerkt. Het 
gaat hierbij om de volgende punten: 
 

1) Op 4 november 2010 heeft de gemeenteraad vanwege de bezuinigingen besloten 
om:  
 De subsidies voor de zogeheten “niet gemeentelijke sportaccommodaties” 

geleidelijk af te schaffen (in 2014 is de gehele subsidie afgeschaft).  
 De kostendekkendheid van de gemeentelijke gymzalen te vergroten, door de 

tarieven voor de gymzalen gedurende 2 jaar, bovenop de jaarlijkse indexering, 
extra te verhogen (10% extra in 2012 en 10% extra in 2013).  

 
2) Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad besloten: 

 Dat sportverenigingen en -stichtingen bij een aanvraag voor gemeentelijke 
financiële steun ook de balans en de verlies- en winstrekening van de betreffende 
sportvereniging/stichting (en alle aan deze vereniging gelieerde rechtspersonen) 
moeten indienen.  

 Om aanvragen voor uitbreiding van trainings- en/of wedstrijdcapaciteit binnen een 
sportcomplex te toetsen aan de in totaal beschikbare capaciteit binnen een 
bepaald complex. 
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 Nieuwe ontwikkelingen 
Hoofdstuk 4: Rol Sport Platform en ondersteunen sportbestuurders 
In deze nota willen we de rol van het Sport Platform nog meer benadrukken en benoemen. 
Hij is onze eerste en belangrijkste gesprekspartner in het overleg over het gemeentelijk 
beleid. Het Platform heeft onze ondersteuning nodig bij de uitvoering van zijn taken. Wij 
proberen deze rol actief te vervullen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant 
dat tussen de gemeente en het Sport Platform is afgesloten, zie bijlage 5. 
 
Hoofdstuk 4: Topsport versus breedtesport op recreatief niveau en wedstrijdniveau 
In de vorige sportnota “Huizer Sportbeleid in Beeld”  hadden wij duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen topsport en breedtesport:  Huizen kiest voor en betaalt mee aan de 
breedtesport en niet aan de topsport. De afgelopen jaren is meerdere keren gebleken dat die 
lijn niet zo scherp te trekken is. De scheiding tussen breedtesport en topsport blijft in Huizen 
bestaan. Er is echter wel een nuance aan te brengen binnen de breedtesport.  Om de 
komende jaren pro-actief mee te kunnen denken met en in te kunnen spelen op 
(toekomstige) ontwikkelingen binnen verenigingen wordt onderscheid gemaakt tussen 
breedtesport op recreatief niveau en breedtesport op wedstrijdniveau (de selectieteams / -
spelers binnen een sportvereniging).   
 
Hoofdstuk 5: sportstimulering vanuit Wmo-beleid en gedachte 
De komende jaren staan in het teken van bezuinigingen. Er komt daarom voor 
sportstimulering geen extra budget beschikbaar. Wel zien wij mogelijkheden om bestaande 
geldstromen anders in te zetten. Met name het Wmo-beleid biedt hiervoor kansen.  
 
 
1.3. Trends en ontwikkelingen 
 
1.3.1. Trends in de samenleving 
 Er wordt vaker van sport en/of sportclub gewisseld.  
 Nieuwe bewegingsvormen zijn in opkomst als vernieuwend sportaanbod. 
 De interesse in sportdeelneming vlakt af door concurrentie in de vrijetijdsbesteding. 
 De stijging van sportdeelname door ouderen zet door. Ouderen maken hernieuwd kennis 

met hun sport. 
 
1.3.2. Onderzoeksbevindingen 
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft eind 2010 haar vierde trendrapportage Sport 
uitgebracht. Enkele bevindingen: 

- Jongeren sporten steeds vaker, maar bewegen dagelijks onvoldoende. 
- De jeugd tussen de 12 en 18 jaar is moeilijker te behouden voor de sport. 
- De sportdeelname onder volwassenen 45 -65 jaar is gestegen. 
- Ouders van jonge kinderen sporten opvallend weinig. 
- Volwassenen en ouderen worden nog niet voldoende bediend door de 

georganiseerde sport (fitnessbranche scoort hier beter). 
 
De GGD heeft voor onze regio in 2012 gezondheidspeilingen gehouden onder volwassen en  
ouderen en in 2009/2010 onder jongeren.  
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 De belangrijkste conclusies uit de gezondheidspeilig 2012: 
Om aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) te voldoen moet men vijf 
dagen per week minimaal 30 minuten ‘matig intensief bewegen’. Matig intensieve 
lichamelijke activiteit zorgt voor een verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling.  
In de regio Gooi- en Vechtstreek voldoet gemiddeld 65% aan deze NNGB (Nederland 66%): 
64% van de volwassenen (2008: 58%; Nederland 66%) en 70% van de senioren (2008 
Nederland 69%, in onze regio niet onderzocht). 
Sporters die drie keer per week een uur sporten en de rest van de week niet lichamelijk 
actief zijn voldoen niet aan de NNGB, terwijl deze mensen toch wel gezond actief zijn. 
Daarom is de ‘fitheidsnorm’ geïntroduceerd. Om aan de fitheidsnorm te voldoen, moet men 
drie keer per week minimaal 20 minuten “zwaar intensief bewegen”, zoals voetballen en 
hardlopen. 
Ruim een kwart (27%; Nederland 25%) voldoet aan de fitheidsnorm: 21% van de 
volwassenen (Nederland 20%) en 47% van de 65-plussers (Nederland 43%). Senioren in 
onze regio voldoen daarmee vaker aan de fitheidsnorm dan de gemiddelde Nederlands 65-
plusser. 
Door een combinatie te maken van de NNGB en de fitheidsnorm, kunnen ‘actieve’ mensen 
benoemd worden. In de regio Gooi- en Vechtstreek voldoet 68% van de inwoners aan de 
definitie ‘actief’: ze voldoen aan één van beide normen (Nederland 68%). Het betreft 66% 
van de volwassenen (Nederland 67%) en 73% van de 65-plussers (Nederland 71%). Zowel 
bij mannen als vrouwen is de leeftijdsgroep 65-74 jaar het meest actief. 
 
 E-movo onderzoek onder tweede en vierde klassers op het voortgezet onderwijs ‘09/10 
Ruim driekwart van alle leerlingen is lid van een sportvereniging, duidelijk meer dan in 2005 . 
Wanneer alle uren die leerlingen bewegen bij elkaar worden opgeteld, beweegt gemiddeld 
65% van alle jongeren zeven uur of meer per week. Havo/vwo leerlingen zijn relatief vaker 
lichamelijk actief. Bijna negen van de tien leerlingen fietsen of lopen iedere schooldag naar 
school. Slechts 6% doet dat nooit, dit zijn met name vmbo-bkg (basis kader gemengde 
leerweg) leerlingen. 
 
De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) geeft aan dat jongeren dagelijks een 
uur matig intensief moeten bewegen. Daarmee is deze norm erg streng voor jongeren, 
bijvoorbeeld een jongere die 6 dagen in de week fanatiek tennist en 1 dag rust, voldoet niet 
aan deze norm. Regionaal voldoet slechts één op de zeven leerlingen aan de NNGB. Dat is 
lager dan het Nederlandse percentage (27%) en lager dan in 2005 (22%). Een derde (32%) 
is vijf of zes dagen per week minstens één uur lichamelijk actief en iets meer dan de helft 
(54%) op maximaal vier dagen. 
 
 
1.3.3. Ontwikkelingen in Huizen 
Er zit nog groeipotentie in de sportdeelname. De demografische ontwikkelingen in Huizen 
laten net als de landelijke trend zien dat het aantal jongeren afneemt.  Doordat kinderen 
echter steeds eerder in verenigingsverband gaan sporten is bij veel verenigingen nog steeds 
een toename te zien van het aantal jeugdleden. Gelet op de leerlingenprognose voor de 
Huizer basisscholen zal deze groei de komende jaren stagneren en zullen verenigingen 
steeds vaker elkaars concurrent worden bij het werven van nieuwe jeugdleden.  
 
 



 7

 
 
 
Samenwerking, in Sport Platformverband of met clubs op hetzelfde sportcomplex, kan 
schaalvoordelen opleveren. Er zijn landelijk al goede voorbeelden bekend van 
inkoopvoordelen door samenwerking. Maar dit kan ook in de vorm van commerciële partijen 
zoals een sportschool. Waarom niet een combi-abonnement voor vereniging en sportschool 
samen. 
 
Er zit groeipotentie bij de doelgroep jonge ouders. Verenigingen kunnen hierop inspringen 
door specifieke programma’s voor hen te ontwikkelingen. De ouders komen op de club om 
hun kind te halen en te brengen en blijven vaak ook kijken. De meesten willen wel of vaker 
sporten maar komen met de factor tijd niet uit. Ontwikkel een product dat hierbij aansluit en 
je boort als vereniging een nieuwe markt aan. 
 
Het aantal oudere sporters zal de komende jaren nog verder stijgen. Ook in Huizen neemt 
het aantal sportende ouderen toe omdat zij bewust zijn van de voordelen van sporten en 
bewegen. Daarnaast nodigen de steeds beter ingerichte sportaccommodaties en 
sportstimuleringsprogramma’s als het GALM/SCALA-project  uit tot sportdeelname. 
 
Deze demografische ontwikkelingen zijn van grote invloed op het functioneren van de 
sportverenigingen, nog altijd de grootste aanbieders van sport. Ledenstijgingen of juist -
dalingen zijn van invloed op de accommodatiebehoefte van een sportvereniging. Vraag en 
aanbod moeten op elkaar afgestemd blijven. Dit biedt aan de ene kant kansen voor 
verenigingen, maar verenigingsbestuurders kunnen ook voor lastige keuzes komen te staan 
bij het nemen van besluiten om hier adequaat en flexibel mee om te gaan. Vooral de 
besluitvorming over grote investeringen in de accommodaties legt een grote druk op de 
schouders van de verenigings- en stichtingsbesturen, die worden gevormd door vrijwilligers.  
 
Allemaal redenen voor de gemeente om het particulier initiatief van verenigingen en 
vrijwilligers waarop de sport feitelijk draait, actief te ondersteunen. Sport was, is en blijft een 
vaste waarde in het takenpakket van de gemeente. Belangrijke gesprekspartner voor zowel 
gemeente als sportverenigingen hierbij is het Sport Platform Huizen.  
 
 
1.4. Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het Rijksbeleid. In hoofdstuk 3 wordt het gemeentelijk 
sportbeleid uiteengezet. Daarna volgt de uitwerking in de drie pijlers waar de sport in Huizen 
uit bestaat. In hoofdstuk 4 pijler 1 met de verenigingsondersteuning, hoofdstuk 5 is de 2e 
pijler in de vorm van de sportstimulering en hoofdstuk 6 gaat in op pijler 3 met het 
gemeentelijk accommodatiebeleid. In de vijf bijlagen wordt aanvullende informatie gegeven 
over de in Huizen aanwezige sportaccommodaties, aanverwante onderwerpen, kengetallen,  
een uitwerking van financiële gegevens en het afgesloten convenant met het Sport Platform.  
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Hoofdstuk 2: Sport en de samenleving (Rijksbeleid) 
 
De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk mensen bewegen en van sport 
genieten. Sporten en bewegen is niet alleen leuk om te doen. Bewegen is goed voor de 
gezondheid, samen sporten zorgt voor samenhang en de successen van topsporters 
dragen bij aan de nationale trots.  
 
 
2.1. Rijksbeleid  
 
De 6 speerpunten van het rijksbeleid: 

 Bewegen en gezondheid 
 Projecten sport en bewegen 
 Sport en bewegen in de buurt 
 Veilige sport 
 Topsport 
 Onderzoek en innovatie in de sport 

 
In deze nota lichten wij de speerpunten zeer kort toe. Meer informatie kunt u nalezen op 
www.rijksbeleid.nl (onderwerpen  sport). 
 
 
2.1.1 Bewegen en gezondheid 
Bewegen is een speerpunt in het rijksgezondheidsbeleid 
Mensen die voldoende bewegen 

 Zijn minder vaak ziek; 
 Hebben minder last van psychische klachten; 
 Blijven gemakkelijker op een gezond gewicht; 
 Hebben minder kans op hart- en vaatziekten, diabetes en verschillende vormen van 

kanker; 
 Kunnen op latere leeftijd langer zelfstandig blijven wonen. 

 
Voor kinderen heeft sporten ook een gunstig effect op hun leerprestaties, weerbaarheid, 
psychische en motorische ontwikkeling. De kans dat zij later voldoende bewegen, neemt toe 
als zij daar al jong mee beginnen.  
 
 
2.1.2 Projecten sport en bewegen 
De Rijksoverheid geeft daarom geld aan projecten die mensen aansporen meer te gaan 
sporten en bewegen. Zij werkt hiervoor samen met andere organisaties aan projecten die 
mensen stimuleren om te gaan bewegen. Voorbeelden zijn het Nationaal Actieplan Sport en 
Bewegen (NASB) en de Beweegkuur. 
 
 
2.1.3 Sport en bewegen in de buurt 
De Rijksoverheid wil mensen aansporen om meer te bewegen en te sporten in hun eigen 
omgeving. Daarvoor moeten zo veel mogelijk sportvoorzieningen in de eigen buurt komen. 
Samen met gemeenten en sportbonden ontwikkelt de Rijksoverheid projecten die dit 
mogelijk maken. De rijksoverheid heeft de sport omhelsd als middel om een aantal 
belangrijke beleidsdoelen te realiseren.  
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De nota “Wat sport beweegt” uit 1996 was de opmaat tot grootschalige 
stimuleringsprogramma’s zoals de breedtesportimpuls (BSI) en de Buurt-Onderwijs-Sport 
(BOS) impuls. In de laatste beleidsnota “Tijd voor Sport, bewegen, meedoen, presteren 
(2006-2010) wordt naast het gezondheidsaspect van sport ook sterk ingezet op de kracht 
van sport om sociaal-maatschappelijke veranderingen te (helpen) realiseren. De afgelopen 
jaren heeft het rijk ingezet op 2500 combinatiefunctionarissen. Dit zijn mensen die werken in 
2 van de 3 sectoren onderwijs, sport en cultuur.  
 
Inmiddels is de opvolger van deze regeling gepresenteerd, de buurtsportcoaches, in de 
regeling genaamd Sport en Bewegen in de buurt 2012 –2016 (zie ook 
www.sportindebuurt.nl). Huizen maakte in eerst instantie geen gebruik van deze regeling. Er 
was een afweging gemaakt dat andere sporttaken zoals de realisatie van de nieuwe sporthal 
en deze nieuwe sportnota prioriteit hebben. Ook had de regeling in haar oude vorm als 
voorwaarden dat gemeenten hiervoor structureel nieuw budget vrij zouden maken. En 
daarnaast mochten de gelden alleen ingezet worden voor activiteiten voor de jeugd.  
 
In het nieuwe regeerakkoord is het bevorderen van de samenwerking van gemeenten, 
bedrijven, scholen en sportverenigingen om meer mensen te laten sporten en bewegen 
opnieuw een uitgangspunt. De regeling, met name de voorwaarden voor de gemeentelijke 
co-financiering en de doelgroepen, is aanmerkelijk versoepeld. Gemeenten mogen 
bestaande budgetten inzetten en ook andere doelgroepen dan alleen de jeugd bedienen. 
Daarom heeft het college op 5 december 2012 besloten om de verklaring voor deelname aan 
het Programma Sport en Bewegen in de Buurt te ondertekenen en in 2013 in overleg met 
onderwijs, cultuur- en welzijnsorganisaties de regeling lokaal verder vorm te gaan geven. 
Vanuit de sport is hiervoor wederom een belangrijke rol weggelegd voor het Sportplatform.  
2013 wordt het jaar van het kwartiermaken met ondersteuning van Sportservice Noord-
Holland. Hoe kunnen wij in Huizen met onze bestaande budgetten voor sportstimulering de 
activiteiten optimaliseren en eventueel nieuwe doelgroepen aantrekken om meer te gaan 
bewegen. 
 
2.1.4. Veilige sport 
Mensen moeten in een veilige omgeving kunnen sporten, met duidelijke spelregels en met 
zo min mogelijk kans op blessures. De Rijksoverheid financiert diverse activiteiten die dit 
mogelijk maken. Geweld, discriminatie en bedreigende taal horen niet thuis in de sport. In 
het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ staan maatregelen om de sport veiliger te 
maken. Ongewenst gedrag moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Als het toch voorkomt, 
moet het strenger worden bestraft. Sportverenigingen moeten ernstige incidenten 
bijvoorbeeld verplicht gaan melden bij de bond. De incidenten worden dan opgenomen in 
een registratiesysteem voor excessen. Betrokken sportclubs worden begeleid in de aanpak 
van wangedrag en bij onvoldoende inzet gestraft. 
 
2.1.5. Topsport 
Nederland wil als sportland bij de internationale top 10 horen. Daarom investeert de 
Rijksoverheid in een positief topsportklimaat zodat topsporters optimaal kunnen presteren en 
medailles kunnen winnen. Topsport heeft een positieve invloed op de samenleving: 
 

 Topsporters geven mensen inspiratie om het beste uit zichzelf te halen. 
 Topsport kijken is een bron van ontspanning.  
 Topsport draagt bij aan het Nederlandse imago in het buitenland. 
 Topsport geeft een gevoel van trots en verbondenheid. 
 Topsport kan een voorbeeldwerking hebben op de gewone sport. 
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2.1.6. Onderzoek en innovatie in de sport 
Onderzoek levert ook een bijdrage aan de economie, bijvoorbeeld met vernieuwende 
sportproducten. De Rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling van innovatieve producten en 
wil sportonderzoek en sportonderwijs naar een hoger niveau brengen. 
 
 
2.1.6. NOC*NSF Sportagenda 2016 
 
Sport inspireert, sport verbindt, sport verandert de wereld. NOC*NSF heeft de Sportagenda 
2016 opgesteld. Dit is het vierde integrale beleidsplan van de sport. Zoals het de sport 
betaamt ontbreekt het niet aan ambities: de sportparticipatie vergroten naar 75% en bij de 
beste tien topsportlanden van de wereld horen. Het zijn ambitieuze streefdoelen en om ze te 
realiseren moet NOC*NSF de komende jaren focussen op kansrijke groepen, sporters, 
topsportprogramma’s en regio’s. Zonder daarbij overigens de veelzijdigheid van de 
Nederlandse sportcultuur geweld aan te doen. 
Meer lezen hierover: www.nocnsf.nl ( sportagenda 2016). 
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Hoofdstuk 3: Het sportbeleid in Huizen 
 
Het programma onderwijs, cultuur en sport is gericht op het behouden en bevorderen 
van onderwijs, cultuur en sportvoorzieningen ten behoeve van de succesvolle 
deelname van onze (jonge) inwoners in de samenleving.  
 
 
Dit is het algemene doel van sport in Huizen (zie programmabegroting): 
 
DOELSTELLINGEN: 
 
Om een zo groot mogelijke deelname van inwoners aan sport ’te bewerkstelligen zijn de 
volgende doelstellingen geformuleerd: 
 

1) Het onderhouden van contact met ‘de sport’ conform de afspraken, vastgelegd 
in het convenant met het Sport Platform. (Hoofdstuk 4 en bijlage 5) 

2) Het blijven stimuleren van deelname aan sport- en beweegactiviteiten door 
ouderen. (Hoofdstuk 5) 

3) Het vergroten van de sportdeelname van de oudere jeugd (12 – 18 jaar) en 
jongeren met een sociale, lichamelijke of verstandelijke beperking. (Hoofdstuk 
5) 

4) De gemeente Huizen beschikt over kwalitatief goede sportaccommodaties. 
(Hoofdstuk 6) 

 
Deze doelstellingen sluiten aan bij het beleid van de afgelopen jaren. Bij de uitvoering ervan 
houden we rekening met de leermomenten van de afgelopen jaren waarin wij met dit beleid 
gewerkt hebben. Ook kijken wij naar de uitkomsten van de rapportages van de GGD. 
Daarnaast zijn wetswijzigingen en ontwikkelingen in deze actualisatie opgenomen. De 
wijzigingen worden hieronder kort benoemd en komen terug in de uitwerkingen in de 
hoofdstukken 4, 5 en 6. 
 
 
PRESTATIEAFSPRAKEN: 
 
Om de gestelde doelen te kunnen meten worden de volgende prestatieafspraken gemaakt: 
 
Ad 1. contact met de sport 
Ambtelijk wordt er 3x per jaar overleg gevoerd met het Sport Platform. Één maal per 
jaar is er een overleg waar ook de wethouder sport bij aanwezig is.  
 
Ad 2. sportdeelname ouderen 
Op dit moment is 73% van de ouderen ‘actief’ (zie p. 6). Bij een volgend onderzoek in 
2016 wordt dit percentage minimaal gehaald. 
 
Ad. 3 sportdeelname jongeren 
Bij een volgend E-movo onderzoek (2013/2014) voldoet 20% van de jongeren aan de 
Nederlands Norm voor Gezond Bewegen. Nu is dat één op de zeven jongeren, 
afgerond 15%. 
 
Ad. 4. Kwalitatief goede sportaccommodaties 
Dit punt wordt één maal per jaar geëvalueerd met het Sport Platform. 
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3.2. De wijzigingen 
 
3.2.1. Wet- en regelgeving 
Met name bij de exploitatie van een eigen sportkantine krijgen de sportbesturen te maken 
met veel complexe regelgeving, bijvoorbeeld de Tabakswet en de nieuwe Drank- en 
Horecawet. Keer op keer blijkt dat sportbestuurders hierbij graag door de gemeente 
ondersteund worden met uitwisseling van informatie. Het Sportcafé is hiervoor bij uitstek 
geschikt gebleken. Niet langer de gemeente, maar het Sportplatform bepaalt de 
onderwerpen die op deze avond aan de orde komen, zodat dit nog beter aansluit bij de 
behoeften van de sportverenigingen.  
 
De campagne van de GGD Gooi – en Vechtstreek  “samen aan de slag tegen riskant 
alcoholgebruik jeugd” richt zich ook heel actief op de sportverenigingen in de regio. De 
gemeente Huizen heeft hierbij een direct beroep gedaan op haar eigen verenigingen om het 
convenant te ondertekenen. Ook de komende jaren zullen wij dit voortzetten, zeker met het 
oog op de gewijzigde drank- en horecawetgeving waarbij de taken worden overgeheveld 
naar de gemeente. 
 
3.2.2. Werken vanuit de Wmo-gedachte 
Sport kan een grote rol spelen bij de invulling en uitvoering van de Wmo; uitgangspunt is 
immers dat mensen participeren. De ‘oude’ sportvisie is al geschreven vanuit de Wmo-
gedachte dat sport een middel is om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.  
Sport moet integraal verankerd worden in het gemeentelijk beleid dat inspeelt op de Wmo en 
zo kruisbestuivingen aangaan met aanverwante sectoren als onderwijs, gezondheids-, 
ouderen- en jeugdbeleid. De komende jaren willen wij dit concreter handen en voeten geven 
door bij de uitvoering van het sportstimuleringsbeleid direct aansluiting te zoeken bij het 
WMO-beleidsplan.  
 
3.2.3. Breedtesport op recreatief niveau en wedstrijdniveau  versus topsport 
Breedtesport is de verzamelnaam voor het, in georganiseerd of ongeorganiseerd verband 
bedrijven van sport. Breedtesport is gericht op alle leden van onze samenleving en wordt 
hierdoor breed ingezet binnen het welzijnsbeleid. Het vormt mede daardoor een instrument 
voor doelgroepenondersteuning.  
 
Bij de breedtesport in georganiseerd verband moet onderscheid worden gemaakt tussen 
bewegingsactiviteiten op recreatief niveau (de niet-selectie teams/sporters binnen een 
vereniging) en de wedstrijdsport, beoefend door de selecties. Binnen bijna elke 
sportvereniging vindt een wisselwerking plaats tussen deze twee vormen van breedtesport: 
als de selectieteams goed presteren heeft dit in veel gevallen een aantrekkingskracht op de 
rest van de club. Daarnaast is het nauwelijks mogelijk om wedstrijdsport op hoger niveau te 
beoefenen, zonder een levensvatbare breedtesportafdeling op recreatief niveau. 
 
Naast beide vormen van breedtesport bestaat de topsport, zoals bedoeld in hoofdstuk 2.1.5. 
van deze nota. Hoewel in Huizen het landelijk belang van topsport wordt onderkend, kiest de 
gemeente in deze sportnota voor ondersteuning van de breedtesport en niet voor facilitering 
van de topsport.  
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3.2.4. Ambities Sportagenda 2016 van NOC*NSF vertaald naar Huizer sportbeleid 
Voor Huizen denken wij hierbij aan het vergroten en verbeteren van onze 
sportaccommodaties. Maar ook aan een passend aanbod voor bijvoorbeeld onze senioren 
en gehandicapten. Wij proberen om onze accommodaties samen met de verenigingen 
geschikt te maken voor grotere evenementen. Huizen ligt centraal in het land. Mede 
daardoor vinden de sportbonden onze gemeente een goede locatie voor grotere 
evenementen, mits ook de benodigde accommodatie hiervoor geschikt is.  
 
In tegenstelling tot de vorige sportnota “Huizer sportbeleid in beeld”, wordt in deze nota meer 
aandacht geschonken aan ontwikkelingen binnen de wedstrijdsport op selectieniveau bij de 
diverse sportverenigingen in Huizen. Door pro-actief mee te denken over ontwikkelingen 
binnen deze wedstrijdsport en aandacht te hebben voor topsporttalenten en 
talentontwikkeling kiest Huizen voor een toekomstgericht sportbeleid. 
 
 
 

In de volgende drie hoofdstukken wordt het sportbeleid per deelgebied beschreven.  
 

Dit zijn de drie pijlers waar het sportbeleid in Huizen op bouwt. 
 
Allereerst de verenigingsondersteuning, vervolgens het sportstimuleringsbeleid en ten slotte 
het sportaccommodatiebeleid.  
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Hoofdstuk 4:  Verenigingsondersteuning 
 

Doelstelling 1: Het onderhouden van contact met ‘de sport’ conform de afspraken, 
vastgelegd in het convenant met het Sport Platform 

 
De sportverenigingen zijn een groot en belangrijk onderdeel van de 
sportinfrastructuur. Naast het bieden van de mogelijkheid om te sporten, hebben 
verenigingen ook een maatschappelijke functie. Zo kent de sport het grootste aantal 
vrijwilligers en speelt sociale cohesie een grote rol. Het wordt echter steeds moeilijker 
voor verenigingsbestuurders om als vereniging goed te kunnen functioneren: 
toegenomen regelgeving en een tekort aan vrijwilligers, met name bestuursleden zijn 
daarvan de oorzaak. 
 
 
4.1. Verenigingsondersteuning en Sport Platform 
 
Het Sport Platform heeft zich tot doel gesteld om de band tussen de verenigingen en de 
gemeente te verstevigen en daarnaast de sportbeoefening in Huizen in de ruimste zin te 
bevorderen en te ontwikkelen. Vanaf 2013 heeft hij gekozen voor de stichtingsvorm met een 
bestuur dat representatief is voor de verschillende soorten sportverenigingen in Huizen.  De 
gemeente Huizen hecht veel belang aan de inzet en de kennis van het Sport Platform. Zij 
stelt hiervoor jaarlijks een waarderingsbijdrage van € 2.500,- beschikbaar die het Platform 
kan gebruiken voor de uitvoering van zijn taken. De prestatieafspraken die hieraan ten 
grondslag liggen zijn opgenomen in het convenant dat onlangs tussen de gemeente en het 
Sport Platform is afgesloten, zie bijlage 5. 
 
4.1.1. Verenigingsondersteuning door cursusaanbod 
Wij willen de komende jaren de verenigingsbestuurders blijven ondersteunen bij hun beleid 
op het gebied van organisatie/management, vrijwilligersbeleid, veranderende wet- en 
regelgeving en bij het aanbieden van een sportaanbod voor doelgroepen met een grotere 
afstand tot de sport. 
 
Een voorbeeld van de verenigingsondersteuning van de afgelopen periode was de voor hen 
gratis cursus “Meer Vrijwilligers in Minder Tijd”. Deze cursus is bekostigd vanuit het budget 
voor incidenteel sportbeleid waardoor deze gratis aan de verenigingen kon worden 
aangeboden.  Deze cursus heeft de deelnemende verenigingen geleerd op een andere 
manier tegen vrijwilligersbeleid aan te kijken en een manier gegeven waarop je succesvol 
nieuwe vrijwilligers kunt werven. In Huizen hebben 12 verenigingen aan de cursus 
deelgenomen. 
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Eind 2012 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een workshop ‘Een beetje Opvoeder’ 
georganiseerd voor jeugdtrainers van een aantal verenigingen met veel jeugdleden. Dit 
verzoek kwam van de atletiekvereniging zelf. De avond bleek zeker aan de verwachtingen te 
voldoen, zodat nu bekeken gaat worden of er meer verenigingen zijn die een dergelijke 
workshop willen volgen.  
 
Dit zijn twee voorbeelden. Wij proberen om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op 
de wensen van de verenigingen. Bij voorkeur komt de vraag bij hen vandaan en reageren 
wij, in plaats van aanbodgericht aan te bieden.  
 
4.1.2. Huizen in Veilige Handen en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Vanuit de Wmo heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen. 
Activiteiten en initiatieven in het vrijwilligerswerk horen daarbij. In de sport wordt van oudsher 
veel met kinderen en vrijwilligers gewerkt. Vandaar dat de discussie over veiligheid ook 
binnen de sport wordt gevoerd.  
 
Landelijk wordt er in het project “In Veilige Handen” door voorlichting, bewustwording en 
preventie gewerkt aan een veiliger jongerenwerk. De gemeenteraad heeft op 1 november 
2012 een motie aangenomen om ook in Huizen hieraan in 2013 te werken. Dit is veel breder 
dan alleen de sport, maar ook aan de sportverenigingen zal gevraagd worden om het 
convenant “Huizen in Veilige Handen” te ondertekenen en binnen de eigen vereniging te 
werken aan een veilige omgeving. De vrijwilligerscentrale is hierbij een uitvoeringspartner. 
 
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft eind 2011 besloten dat de VOG in 
2012 gratis wordt voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en actief zijn bij een bij 
NOC*NSF aangesloten sportbonden. Sportverenigingen en sportbonden konden daarom de  
kosten van VOG’s, die in 2012 voor hun vrijwilligers zijn aangevraagd, declareren bij 
NOC*NSF, de door het rijk aangestelde partner hiervoor. Eind 2012 is besloten dit aanbod 
met een jaar te verlengen zodat ook de kosten van VOG’s die in 2013 worden aangevraagd, 
kunnen worden gedeclareerd. 
 
4.2. Wet- en regelgeving rond sportkantines 
 
4.2.1. Tabakswet 
Per 1 januari 2004 zijn extra maatregelen van kracht waardoor het verboden is om nog 
langer in sportkantines te roken. Dit mag wel in een speciaal hiervoor afgescheiden gedeelte. 
In Huizen is bij de Biljartvereniging op eigen kosten zo’n rookruimte gerealiseerd omdat de 
leden dit graag wilden. 
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4.2.2. Drank- en Horecawet 
In mei 2012 is het wetsvoorstel over de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) aangenomen in 
de eerste kamer. Deze wet treedt op 1 januari 2013 in werking. Doel is een decentralisatie 
van het toezicht naar gemeenten toe. 
 
De 6 belangrijkste wijzigingen: 

1) Het toezicht op naleving van de DHW wordt van de LID (Landelijke Inspectie Dienst) 
overgedragen aan gemeenten. 

2) Het in bezit hebben van alcoholhoudende drank door jongeren onder de 16 jaar wordt 
strafbaar. 

3) Bij meer dan drie overtredingen per jaar kunnen strengere sancties volgen (tijdelijk 
verbod verkoop alcohol). 

4) Het vergunningsstelsel wordt vereenvoudigd. 
5) In het vervolg is niet het college, maar de burgemeester belast met de uitvoering van 

de  DHW. 
6) Er komen nieuwe regels voor paracommerciële horecabedrijven, zoals de 

sportverenigingen. 
 
Gemeenten worden verplicht om per 1 januari 2014 het paracommercialisme via een 
verordening te reguleren. De verordening bepaalt onder meer op welke dagen en tijdstippen 
de sportverenigingen alcohol mogen verkopen. De regels mogen wel naar de aard en de 
rechtspersoon verschillen. Hier komt bij dat inmiddels in het nieuwe regeerakkoord is 
opgenomen dat de minimumleeftijd voor het verstrekken van alcohol wordt verhoogd naar  
18 jaar. De preventie en handhaving hiervan wordt in het gemeentelijk beleid verankerd. 
 
De afgelopen twee jaar heeft dit onderwerp extra aandacht gekregen. De GGD Gooi & 
Vechtstreek heeft een grote campagne gehouden genaamd ‘Te vroeg, te veel, te vaak’. Doel 
was riskant alcoholgebruik van jongeren in ons gewest tegen te gaan. Ook de 
sportverenigingen met een eigen sportkantine zijn hierover benaderd. De sportverenigingen 
zijn uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten over dit onderwerp. Zij konden gebruik maken 
van het gratis aanbod voor hun barvrijwilligers om IVA-trainingen (Instructie Verantwoord 
Alcoholgebruik) te volgen. Ook is de verenigingen gevraagd om het convenant  “Samen aan 
de slag tegen riskant alcoholgebruik” te ondertekenen. Van de verenigingen in Huizen die 
zowel een kantine met drank en horecavergunning als jeugdleden hebben, is het convenant 
op een enkeling na door alle clubs ondertekend. Al met al betekent dit dat dit onderwerp de 
eerstkomende jaren, ook vanwege de wetswijziging, veel aandacht zal vragen. Wij zullen dit 
zoveel mogelijk in goed overleg met het Sport Platform oppakken. 
 
4.2.3. Reclamebeleid 
Het beleid hiervoor is beschreven in de onlangs geactualiseerde Welstandsnota Huizen 
2012, op pagina 49:  Uitgangspunt: Bij sportcomplexen zijn op het complex gerichte 
reclames mogelijk (onverlicht), zie ook www.huizen.nl ( welstandsnota). Voor 
buitenreclame geldt dat afhankelijk van de afmetingen hiervoor via het omgevingsloket een 
vergunning kan worden aangevraagd. In de binnensportaccommodaties hangt dit ook veelal 
samen met eventueel meervoudig gebruik en de mogelijkheden en toestemming die de 
exploitant hiervoor geeft. Belangrijk is dat de reclame geen nadelige gevolgen heeft voor het 
klimaat van de accommodaties. Bij gemeentelijke accommodaties is het college hiertoe 
bevoegd. 
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4.3. Aandacht voor breedtesport op wedstrijdniveau (selecties)  
 
4.3.1. Breedtesportvoorzieningen op wedstrijdniveau  
Om de diverse sporten op recreatief niveau te kunnen beoefenen stellen de landelijke 
sportbonden minimumeisen aan de voor de betreffende sport benodigde voorzieningen. 
Daarnaast stellen deze sportbonden aanvullenden eisen om de sporten op landelijk (en 
internationaal) niveau te kunnen uitoefenen. Bij de aanleg van sportvoorzieningen wordt in 
Huizen uitgegaan van de minimale door de betreffende bond gestelde eisen. Bovenop deze 
basisvoorzieningen kunnen verenigingen zelf investeren in voorzieningen die beter geschikt 
zijn voor hun selecties. In principe betalen de verenigingen hiervoor zelf de meerkosten. 
Waar mogelijk worden kleinere aanpassingen meegenomen bij de aanleg of renovatie van 
voorzieningen zonder dat daarvoor aan de vereniging een vergoeding wordt gevraagd. 
Hierbij kan worden gedacht aan ruimere veldafmetingen en extra belijningen die geschikt zijn 
voor wedstrijdsport op hoger niveau.  
 
Daarnaast bieden wij de verenigingen via voorfinanciering of garantstelling de mogelijkheid, 
om aanvullende voorzieningen voor de wedstrijdsport te realiseren. Tenslotte kan de 
gemeenteraad desgewenst extra middelen beschikbaar stellen om voorzieningen mogelijk te 
maken, die zijn gericht op de (toekomstige) ontwikkelingen binnen een vereniging.   
 
Voorbeelden van aanvullende voorzieningen die in Huizen zijn gerealiseerd, gericht op de 
(toekomstige) ontwikkelingen in de wedstrijdsport zijn: 

- De voorfinanciering van de aanleg van watervelden bij de Huizer Hockey Club in 
2011. 

- De sportveldbelijning rond de dug outs bij de hoofdvelden van s.v. Huizen en HSV De 
Zuidvogels, die zonder meerkosten gelijktijdig is aangebracht bij de aanleg van de 
kunstgrasvelden in 2012, zodat op topklasse niveau kan worden gevoetbald. 

- De aangepaste belijning voor een centre court volleybalveld en landelijk niveau 
korfbalveld in sporthal De Meent, die gelijktijdig is aangebracht bij de noodzakelijke 
vervanging van de toplaag in 2012. 

- Een centre court basketballveld met de officiële afmetingen (15x28 meter) in de 
sporthal op de Wolfskamer, die in 2014 wordt opgeleverd, zodat ook zonder 
dispensatie kan worden gespeeld.  

- Een vrije binnenhoogte van ruim 8 meter in de sporthal op de Wolfskamer ten 
behoeve van de selectieteams van de Volleybal Vereniging Huizen. 

- De sporthal op de Wolfskamer wordt voorzien van voldoende grondpotten om 
turnwedstrijden op landelijk niveau te kunnen houden. 

 
Als de aanvullende voorzieningen gepaard gaan met meer dan marginale extra 
investeringen dan betalen de verenigingen deze voorzieningen zelf. Als er gegronde redenen 
zijn om hieraan als gemeente toch een bijdrage te leveren of een voorfinanciering te doen, 
dan zullen deze voorzieningen pas worden gerealiseerd na instemming door de 
gemeenteraad.  
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4.3.2. Topsporttalenten en onderwijs 
Er zijn leerplichtige leerlingen in het onderwijs die op hoog niveau sporten, de zgn. 
topsporttalenten. Zij willen soms voor hun sport verzuimen van schoolactiviteiten. De 
sportverenigingen hebben via het Sport Platform aandacht gevraagd voor dit onderwerp.  
Het blijkt soms lastig om het beoefenen van sport op hoog nivo en het volgen van 
(middelbaar) onderwijs te combineren. Daarvoor zijn de special LOOT-scholen opgezet. De 
dichtstbijzijnde scholen bevinden zich in Almere en Hilversum. Slechts weinig leerlingen uit 
Huizen kiezen hiervoor.  
 
 Basisonderwijs 
Vanwege de interesse vanuit het Sport Platform voor dit onderwerp in aanloop naar deze 
Sportnota toe, is aan de schoolbesturen (Schoolbestuurlijk Overleg) gevraagd naar hun 
mening over het omgaan met leerlingen die deelnemen aan sportevenementen buiten de 
vakantieperiodes om. Het gaat hierbij om getalenteerde leerlingen die mogen deelnemen 
aan een evenement op basis van uitzonderlijke prestaties. Schoolbesturen melden dat 
dergelijke verzoeken niet veel voorkomen in het basisonderwijs. Mogelijk dat dit in het 
voortgezet onderwijs vaker voorkomt. De basisscholen leggen de verzoeken neer bij het RBL 
en volgen hun advies om wel of niet aan een verzoek mee te werken. 
 
 Voortgezet Onderwijs 
De Scholengemeenschap Huizermaat bekijkt dergelijke verzoeken van geval tot geval en 
neemt daarbij in overweging de inzet die de betreffende leerling laat zien in de lessen. In 
overleg is heel veel mogelijk mits de leerling zorgt dat zijn of haar schoolwerk er niet onder 
lijdt. 
 
Het Erfgooierscollege hanteert een aantal richtlijnen voor de aanvragen over schoolverzuim 
met als doel topsportbeoefening. Ook hier is veel bereidheid om mee te werken mits de 
schoolresultaten van de betreffende scholier er niet onder lijden. 
 
4.3.3. Huldigingen 
De gemeente Huizen heeft bij de totstandkoming van de Sportnota 2005-2010 een keuze 
gemaakt voor de breedtesport op recreatief niveau. De afgelopen periode hebben wij moeten 
constateren dat er binnen verenigingen een belangrijke wisselwerking bestaat tussen de 
recreatieve breedtesport en de breedtesport op wedstrijdniveau (de selecties). Zeker als het 
gaat om het werven en behouden van jeugd voor een vereniging hebben topprestaties van 
leden een aanzuigende werking. Daarom hebben wij er voor gekozen om na afschaffing van 
de jaarlijkse sportverkiezingen onze kampioenen op een andere wijze te huldigen. 
Kampioenen en teams die in Huizen wonen, worden bij het behalen van een landstitel of 
hoger door de wethouder gehuldigd.   
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Uitgangspunten beleid verenigingsondersteuning: 
 
 In Huizen heeft het Sport Platform zich tot doel gesteld om de band tussen verenigingen 

en de gemeente te verstevigen. Het Platform, een stichting, is voor ons de belangrijkste 
gesprekspartner die wij willen betrekken bij alle zaken die het sportbeleid betreffen. De 
afspraken hierover zijn opgenomen in het convenant dat tussen de gemeente en het 
Sport Platform is afgesloten. Zo wordt er minstens 2x per jaar (waarvan 1 met de 
wethouder sport) met elkaar overlegd over het gemeentelijk sportbeleid en de uitvoering 
daarvan. 

 Wet- en regelgeving blijft een knelpunt waar sportbestuurders tegen aanlopen bij de 
uitvoering van hun taken. Ook de komende jaren willen wij hen hierin blijven 
ondersteunen door het bieden van vraaggestuurde cursussen en trainingen. Hierbij wordt 
ook het trainingskader, een voor de vereniging onmisbare peiler, niet vergeten. De 
gemeente organiseert samen met het Sport Platform minimaal 1x per jaar een 
bijeenkomst (bijv. een Sportcafé) waarin informatie over (veranderende) regelgeving met 
de sportverenigingen wordt gedeeld. 

 Bij de oude Sportnota is uitgegaan van een harde scheidslijn tussen breedtesport op 
recreatief niveau aan de ene kant en breedtesport op wedstrijdniveau (selecties) en 
topsport aan de andere kant. Topsportvoorzieningen worden ook in deze nota niet 
gefaciliteerd. Wel is duidelijk gesteld dat beide vormen van breedtesport niet los van 
elkaar kunnen worden gezien. Financieel zijn breedtesportvoorzieningen boven de 
minimale door de sportbonden gestelde eisen nog altijd een verantwoordelijkheid van de 
sportverenigingen zelf. Maar in het kader van de (toekomstige) ontwikkelingen binnen de 
Huizer sportverenigingen zijn wij bereid deze hogere eisen mede mogelijk te maken door 
aanvullende voorzieningen voor te financieren of onder strikte voorwaarden garantstelling 
te verlenen (zie hoofdstuk 6). Op deze manier voert de gemeente Huizen een pro-actief 
sportbeleid. 

 Talenten en talentontwikkeling zijn belangrijk en daarom besteedt de gemeente hier 
aandacht aan. Dit doet zij onder meer door nationale en internationale Huizer 
kampioenen en teams te huldigen. Ook vraagt zij bij de basisscholen, maar met name bij 
het Voorgezet Onderwijs aandacht voor leerlingen die school en topsport moeten 
combineren. 

 Huizen in Veilige Handen vraagt aandacht voor een veilige leef- en sportomgeving van 
kinderen. Dit betreft niet alleen de sport, maar alle vrijwilligersorganisaties in Huizen die 
werken met kinderen. De gemeente gaat in 2013 met al deze organisaties in gesprek om 
een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen mede mogelijk te maken. 
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Hoofdstuk 5: Sportstimulering 
 
Doelstelling 2: Het blijven stimuleren van deelname aan sport- en beweegactiviteiten 
door ouderen. 
Doelstelling 3: Het vergroten van de sportdeelname van de oudere jeugd (12 – 18 jaar) 
en jongeren met een sociale, lichamelijke of verstandelijke beperking.  
 
Breedtesport is niet alleen belangrijk voor de gezondheid (voldoende bewegen), maar 
ook een ontmoetingsplaats bij uitstek. Niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor 
de talloze vrijwilligers in de sport. Door sport ontstaan kansen op binding, integratie 
en sociale cohesie. Vanwege de educatieve waarden biedt sport ook uitgekozen 
mogelijkheden voor opvoeding en onderwijs. De gemeente ziet zichzelf als de 
aangewezen instantie om breedtesport en maatschappij dichter bij elkaar te brengen. 
 
Dit schreven wij in 2007 in onze Sportvisie en ook deze visie blijft overeind. 
 
 
5.1 Wmo beleid 
 
“In het Wmo beleid van de gemeente Huizen gaan we ervan uit dat iedereen regie heeft over 
zijn eigen leven en eigen verantwoordelijkheid wil nemen. Soms moeten we mensen daarbij 
ondersteunen en dat doen we dan ook. Om onderdeel te zijn van de samenleving is het 
hebben van familie en vrienden, het kennen van je buren en bij een kerk of sportclub horen 
belangrijk. Voor inwoners die dat nodig hebben, zetten we in op het versterken van deze 
netwerken. Daar hebben we actieve en betrokken inwoners en professionals voor nodig. In 
Huizen laten we niemand buiten de boot vallen. Daar zijn wij als gemeente op 
aanspreekbaar. “  uit Beleidsplan Wmo 2012-2015 
 
Sport is een bindende factor waardoor sociale netwerken worden versterkt. Hierdoor kan de 
betrokkenheid bij elkaar en bij maatschappelijke onderwerpen worden versterkt. Het is een 
manier waardoor nieuwe contacten tussen mensen kunnen ontstaan. En door deze nieuwe 
contacten kan het begrip voor elkaar en de bereidheid om elkaar te helpen vergroot worden. 
De maatschappelijke integratie van (groepen) mensen kan hierdoor versterkt worden. 
Vanuit individuen bezien, is sport ook een manier waarop veel mensen in de samenleving 
participeren. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten, actief te zijn, niet 
alleen als sporter maar ook als vrijwilliger.  
 
Sport heeft zo bezien verbindingen met alle drie de pijlers van de Wmo-nota: zorgen voor 
elkaar, vragen voorkomen en vragen oplossen. Sport heeft daardoor raakvlakken met de 
beleidsterreinen zoals gezondheids-, jeugd- en ouderenbeleid. Deze werkvelden werken al 
intensiever vanuit de Wmo-gedachte en daar willen wij met sport de komende jaren ook 
steeds meer bij aansluiten. Deze peilers moeten binnen het sportbeleid verder worden 
uitgewerkt. De komende jaren gaat er veel veranderen, alleen al de dagbesteding en de 
transitie jeugdzorg. Bijvoorbeeld voor de integratie van kwetsbare groepen in de sport  
(zie  5.2) kunnen de raakvlakken met de Wmo-peiler ‘vragen oplossen’ kansen bieden. Voor 
concrete zaken als vervoer, begeleiding en benodigde sporthulpmiddelen zou er vanuit de 
gemeentelijke compensatieplicht met de sporter besproken kunnen over mogelijke 
oplossingen.  
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Leidend hierbij is de vraag, niet het mogelijke aanbod. Een goed voorbeeld hiervan is het in 
2012 geopende onderkomen van de Vereniging voor de Gehandicapte Wintersporters bij 
Skiclub de Wolfskamer. Vanuit de Wmo-gelden is een subsidie verstrekt voor voorzieningen 
in het gebouw zelf. Daarnaast is ook het rolstoeltoegankelijke pad naar deze accommodatie 
toe uit Wmo-gelden betaald.  
 
Andersom kan ook de sport ingezet worden als middel om het Wmo-beleid uit te voeren:  

 Sportverenigingen zijn voor iedereen toegankelijk.  
 Sportverenigingen zijn plekken waar diverse mensen elkaar ontmoeten (jong en oud, 

gezond en mensen met beperkingen) 
 Sportverenigingen benutten hun aantrekkingskracht en accommodaties mede voor 

maatschappelijke doelen (o.a. sportbso). 
 Door sport worden waarden, normen en omgangsvormen aangeleerd. 

 
Eén van de doelen van het thema jeugd bij het Wmo-beleid is de rol van het opvoeden en 
ook het signaleren van problemen. Sportverenigingen hebben hier direct en indirect mee te 
maken. Zij komen met concrete vragen over dit thema bij de gemeente en worden o.a. door 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (zie 4.1.1.) hierbij ondersteund. 

 
 

5.2. Doelgroepenbeleid (uit Sportvisie) 
 
In de Sportvisie zijn voor het doelgroepenbeleid strategische keuzes gemaakt: 

1) Geen extra inzet doelgroep gezonde volwassenen. 
2) Vitaal ouder worden. 
3) Gedeelde verantwoordelijkheid van en voor gezondheid van kinderen/jongeren. 
4) Bevorderen deelname van maatschappelijk kwetsbare jeugd. 
5) Bevorderen van integratie van overige ‘kwetsbare groepen’ in de sport. 
6) verbindende rol van de gemeente. 
 

Deze strategische keuzes blijven van kracht. Wel kiest de gemeente er de komende jaren 
voor om met name de sportdeelname van de oudere jeugd te bevorderen omdat dit 
zorgwekkend achterblijft t.o.v. het landelijk gemiddelde (p. 6). De gemeente kiest hierbij  nog 
steeds vooral voor de rol van ‘verbinder’ van initiatieven uit de breedtesport met de 
maatschappij. Met name ad. 3,4 en 5 moeten vanuit het Wmo-beleid nog verder worden 
uitgewerkt en waar nodig en mogelijk worden vertaald in concretere programma’s. Hier 
liggen de komende jaren kansen.  
 
5.2.1. Uitvoeringprogramma’s 
Voorbeelden van concrete (uitvoerings)programma’s die nu lopen zijn: 

I. Galm/Scala 
II. Jeugdsportfonds 

III. Ik lekker Fit 
IV. Buurtsportcoaches  

 
Ad. I. Galm/Scala 
Sinds 2002 draait het Galm/Scala project zeer succesvol in Huizen. Galm staat voor 
Groniniger Actief Leef Model. Scala voor Sportstimuleringsstrategie voor mensen met een 
Chronische Aandoening: een Leven lang Actief.  
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Het doel is om senioren die onvoldoende actief zijn aan het sporten te krijgen en houden.  
De projectresultaten blijven goed en daar waar mogelijk is het project ingebed in de reguliere 
sport, in dit geval bij gymnastiekvereniging Turnlust. Eén maal per drie jaar start een nieuwe 
ronde die begint met een fittest. Tussendoor is het ook mogelijk om in te stappen in het 
lesprogramma. Omdat deelnemers van de lessen ook voor hun maatschappelijke problemen 
aankloppen bij de lesgevers, is er inmiddels een goed contact met het Wmo-loket voor een 
doormelding hiervan.  
 
Ad. II. Jeugdsportfonds 
Het Jeugdsportfonds is een provinciaal fonds dat tot doel heeft om sportbeoefening in 
verenigingsverband door kinderen van minder draagkrachtige ouders te bevorderen. De 
huidige projectperiode loopt van 1 mei 2010 tot en met 30 april 2013. Voor deze periode is 
een bedrag van € 10.000,- gereserveerd. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het fonds 
waardoor het budget onlangs is verhoogd met €  4.000,-. Om aan alle aanvragen tot het 
einde van de projectperiode te kunnen voldoen, is dit budget ontoereikend en een nieuw 
voorstel noodzakelijk. Om te zorgen dat het fonds niet aan haar succes ten onder gaat en 
behouden blijft, zullen voor de nieuwe projectperiode de uitgangspunten kritisch worden 
nagelopen en waar nodig worden aangescherpt. De gemeente Huizen hecht veel waarde 
aan het fonds en wil dat de regeling betaalbaar behouden kan blijven. 
 
Ad. III.  Ik lekker Fit 
Het schooljaar 2012/2013 zijn drie basisscholen in Huizen gestart met het lesprogramma ‘Ik 
lekker Fit”, De Wijngaard, de Tweemaster en de Kamperfoelieschool. Het is een programma 
over gezonde voeding, bewegen en een goede balans daarbij voor alle groepen en loopt 
over een periode van 3 schooljaren. De scholen ontvangen van de gemeente een bijdrage in 
de aanschafkosten van de lespakketten en krijgen daarnaast een werkbudget van Achmea 
van € 800,- om aanvullende activiteiten rond dit thema te organiseren. Doel is dat kinderen 
op speelse wijze leren dat er keuzes zijn in voeding en daardoor al op jonge leeftijd leren hier 
balans in aan te brengen.  
 
Ad. IV.  Buurtsportcoaches 
Ook het nieuwe kabinet wil dat meer mensen kunnen sporten en bewegen. Het bevorderen 
van de samenwerking van bedrijven, scholen en sportverenigingen blijft daarom hoog op de 
beleidsagenda staan. De lijn van het vorige kabinet is doorgetrokken en aanmerkelijk 
versoepelt. Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en 
beweegaanbod voor allen inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de 
uitbreiding van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Deze functies sluiten aan bij 
prestatieveld 1 uit het Wmo-beleid waarbij de sociale cohesie heel belangrijk is. In Huizen 
kunnen de buurtsportcoaches dit gaan bewerkstelligen. In 2013 gaan wij samen met onze 
partners, waaronder het Sport Platform, kijken naar de invulling van deze rijksregeling. Voor 
de gemeentelijke cofinanciering gaan we uit van bestaande budgetten die op verschillende 
manieren worden ingezet in de sport, bij het onderwijs, in de cultuursector, het buurt- en 
welzijnswerk of de zorg. De problematiek van de geringe sportdeelname van de oudere 
jeugd (12-18 jaar) willen wij nadrukkelijk als gemeentelijke doelstelling in deze besprekingen 
aan de orde stellen. 
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5.2.3. Incidenteel sportbudget 
Er zijn incidentele subsidies beschikbaar voor verenigingen of stichtingen die een aanbod 
voor de aandachtsgroepen binnen de sport willen ontwikkelen en daarbij financiële 
ondersteuning nodig hebben. In Huizen geldt dit voor verenigingsondersteuning of voor 
specifieke groepen, aanschaf  van bijzondere materialen ten behoeve  van de specifieke 
doelgroep of andere opstartkosten, maar ook meer praktische hulp. Voor deze incidentele 
subsidies hanteert de gemeente een jaarlijks plafond van € 5.582,-.  
 
 
5.3. Gebruik openbare ruimte  
 
De gemeente Huizen wil mensen aansporen om meer te gaan bewegen door een goed 
pakket laagdrempelige sport, beweeg- en speelvoorzieningen in de eigen omgeving aan te 
bieden. De gemeente houdt daarvoor een divers aanbod aan recreatieve voorzieningen in 
stand zoals fietspaden, wandelpaden, strand en watersportfaciliteiten etc.. Een goed 
voorbeeld van combineren en bewegen is het openstellen van de buitensportaccommodatie 
van HSV De Zuidvogels voor de oudere jeugd om te voetballen. Met de club zijn hierover 
afspraken gemaakt. Voor de jongere kinderen zijn er voldoende veilige speelplaatsen in de 
buurt die uitdagen tot spelen en bewegen.  
 
De doelstellingen voor het speelruimtebeleid, te vinden in de Nota Speelruimte 2010-2016, 
voor de komende jaren zijn: 

1. In 2016 is de totale beschikbare formele speelruimte in overeenstemming met de 
leeftijdsopbouw in de wijken. 

2. Bij alle nieuwbouwplannen wordt de speelruimte als separaat aandachtspunt 
meegenomen. 

3. Voor wijken met weinig mogelijkheden voor formele speelruimte zijn uiterlijk in 2014 
alternatieven gevonden. 

4. In 2016 zijn er minimaal 4 gecombineerde wijkspeelplaatsen gerealiseerd. 
5. Er worden voor 2016 ten minste 2 extra voorzieningen voor de oudere jeugd (+12) 

gerealiseerd. 
 
5.3.1. Jeu de Boules Club: 
- De Jeu de Boules Club maakt gebruik van de openbare ruimte tussen de Naarderstraat 

en de Arie de Waalstraat. 
- De Jeu de Boules Club werd in de vorige sportnota nog aangemerkt als sportvereniging. 

De kosten voor het toiletgebouw werden sinds 2002 op basis van de bepalingen in de 
sportnota in rekening gebracht. Omdat de club niet is aangesloten bij een landelijke 
sportbond en ook geen officiële wedstrijden speelt, is in 2012 besloten de Jeu de Boules 
Club aan te merken als een recreatieve voorziening voor ouderen met bewegen voor 
ouderen als belangrijkste doelstelling. Daarnaast zorgt de club zelf voor het 
schoonmaakonderhoud van het toiletgebouw en het dagelijks onderhoud van de baan en 
het omliggend terrein.  

- Een dergelijke voorziening past binnen de kaders van het gemeentelijk ouderenbeleid.  
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5.4. Openluchtzwembad Sijsjesberg 
 
Het gemeentelijk zwembad Sijsjesberg neemt in deze Sportnota een aparte plaats in. Het is 
een recreatieve voorziening waarin met name ongeorganiseerde sportactiviteiten 
plaatsvinden. Wel huurt de Zwem- en Polovereniging IJsselmeer in de zomermaanden voor 
trainingen het diepe bad. Ook worden er in de zomer zwemlessen aangeboden. En er is een 
vaste groep ouderen, ook wel trimdames genoemd, die ’s ochtends hun banen zwemmen in 
het bad. Het bad is open van mei tot september en ligt in een bosomgeving aan de rand van 
de wijk Sijsjesberg. Het heeft ruime ligweiden en drie baden, allereerst een 50-meter bad 
met aparte springkuil voor de duikplanken. En daarnaast een ondiep speelbad met een 
brede familieglijbaan en een rond peuterbad met diverse waterattracties.   
 
In de winter van 2010 - 2011 is het openluchtbad volledig gerenoveerd met als 
uitgangspunten eigentijdser, veiliger en duurzamer. Zo zijn het diepe 50-meterbad en het 
ondiepe bad uitgevoerd in RVS (roestvrijstaal), duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Er is 
een nieuw centrumgebouw gekomen op de plaats van de oude toren met daarin extra 
sanitaire voorzieningen en een nieuwe machinekamer. Het water van de baden wordt 
grotendeels door zonne-energie verwarmd. Daarnaast zijn er waterattracties bijgekomen, 
zoals de springkuil in het diepe bad, de familieglijbaan in het ondiepe bad en het spray-park 
in het peuterbad. Sijsjesberg is een laagdrempelige voorziening voor alle inwoners van 
Huizen, maar trekt daarnaast als enige openluchtbad in het Gooi ook een groot 
bezoekersaantal uit de regio. Daar waar andere gemeenten hun openluchtbad hebben 
wegbezuinigd, is de toekomst voor Sijsjesberg met de renovatie juist weer voor langere tijd 
veilig gesteld. 
 
Uitgangspunten beleid sportstimulering: 
 
 De gemeente Huizen continueert haar beleid om bepaalde groepen ‘die verder van de 

sport af staan’ te stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen. Hierbij kiest zij vooral 
voor de rol van verbinder. Bestaande uitvoeringsprogramma’s zoals Galm/Scala worden 
gecontinueerd. 

 Sport is een middel om de in het Wmo-beleid gestelde doelen te realiseren. Kernwoord is 
vraagsturing. Niet ons aanbod, maar de vraag vanuit de sporter en/of vereniging is 
leidend. Iedereen in Huizen moet kunnen sporten, de Wmo-gelden zijn een middel om dit 
mogelijk te maken. 

 Bewegen in de openbare ruimte is een onderdeel van laagdrempelige sport, beweeg- en 
speelvoorzieningen. Zie hiervoor het Speelruimtebeleid, maar ook bijvoorbeeld zwembad 
Sijsjesberg.  

 Voor sportverenigingen en overige sportaanbieders is een incidenteel budget 
beschikbaar voor het opstarten van activiteiten die gericht zijn op het genoemde 
doelgroepenbeleid (zie 5.2.). Daarmee wil de gemeente nieuwe initiatieven maximaal 2 
jaar incidenteel ondersteunen in de opstartfase.  

 De gemeente gaat in 2013 werken aan de inzet van buurtsportcoaches in Huizen. Voor 
de co-financiering wordt gekeken naar bestaande middelen. Wij doen dit samen met 
sportpartners zoals het Sport Platform en Sportservice Midden Nederland. Na dit jaar 
moeten de buurtsportcoaches concreet aan de slag in Huizen. 
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Hoofdstuk 6: Sportaccommodatiebeleid 
 
Doelstelling 4: De gemeente Huizen beschikt over kwalitatief goede 
sportaccommodaties. 

 
Het accommodatiebeleid in Huizen kent een lange historie. Zowel de locatie van veel 
verenigingen als het huurtarief voor die locatie is in veel gevallen historisch bepaald. 
In het verleden zijn hierover heel uiteenlopende afspraken met verenigingen gemaakt. 
In de vorige sportnota “Huizer sportbeleid in beeld”, die dateert uit 2005, zijn deze 
afspraken in beeld gebracht. Vanuit deze verschillende afspraken is het huidige 
accommodatiebeleid ontwikkeld. Omdat uit een inventarisatie via het Sport Platform is 
gebleken dat verenigingen over het algemeen tevreden zijn met dit beleid, zal dit ook 
de komende jaren  worden voortgezet. Ontwikkelingen op sportaccommodatiegebied 
en de besluitvorming die de afgelopen jaren in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden 
zijn in deze nota verwerkt. 
 
 
6.1. Belangrijkste speerpunten  
 

 Faciliteren 
 Financieel ondersteunen 
 Aspecten openbare ruimte 

 
6.1.1. Wat faciliteren wij? 
De aanleg en het in stand houden van sportaccommodaties is een belangrijk deel van het 
sportbeleid. De gemeente Huizen kiest ervoor om vanuit de vraag die leeft bij de 
sportverenigingen, een breed aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen te bouwen 
c.q. aan te leggen en in stand te houden. Dit met het doel om zoveel mogelijk inwoners aan 
het bewegen te krijgen. Hierbij faciliteert zij de specifiek sportgerelateerde zaken en niet de 
activiteiten daaromheen zoals de horeca. Als de gemeente sportaccommodaties in 
eigendom heeft, zijn de niet sportgerelateerde zaken, zoals horeca, vaak wel onderdeel van 
de accommodatie. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente deze zaken dan 
voorfinancieren en de kapitaal- en onderhoudslasten via een kostendekkende huur in 
rekening brengen. Tenslotte heeft de gemeente een speciaal tarief vastgesteld voor het in 
erfpacht uitgeven van de ondergrond voor de bouw van eigen accommodaties van 
verenigingen.  
 
6.1.2. Voorwaarden financiële ondersteuning 
Van de verenigingen verwacht de gemeente Huizen dat zij zelf in staat zijn om een gezond 
financieel beleid te voeren. Inkomsten uit de eigen kantine en reclame-inkomsten spelen 
hierbij een rol. Deze inkomsten zijn wel aan bepaalde voorwaarden en regelgeving 
gebonden. De voorwaarden voor inkomsten uit de eigen kantine zijn vastgelegd in de huur- 
of erfpachtovereenkomst en afhankelijk van het gemeentelijk vergunningenbeleid. Om 
bijvoorbeeld concurrentievervalsing met de Huizer horeca tegen te gaan is in de 
huurovereenkomst een clausule opgenomen die het verenigingen verbiedt om commerciële 
activiteiten te organiseren in de eigen accommodatie (feesten en partijen niet gerelateerd 
aan de doelstelling van de vereniging en het daaraan gerelateerde gebruik).  
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De regels voor het (buiten)reclamebeleid, ook een belangrijke inkomstenbron voor de 
verenigingen, zijn vastgelegd in de onlangs herziene Welstandnota en paragraaf 4.2.3. van 
deze nota.  
 
Op het moment dat sportverenigingen en -stichtingen een aanvraag voor gemeentelijke 
financiële steun indienen moeten ze ook de balans en de verlies- en winstrekening van de 
betreffende sportvereniging/stichting (en alle aan deze vereniging gelieerde rechtspersonen) 
indienen. Op deze manier kan worden getoetst of de vereniging een gezond financieel beleid 
voert en voldoende wordt gedaan om eigen inkomsten te verwerven.  
 
 
6.1.3. Aspecten ruimtelijke ordening 
Steeds belangrijker wordt het aspect van de ruimtelijke ordening. De beschikbare ruimte in 
Huizen is immers schaars en duur. Huizen kiest voor een beleid passend bij de schaal en 
inwoneraantal van Huizen. Om het ruimtegebruik op efficiënte wijze in te vullen, maakt de 
gemeente gebruik van investeringen in nieuwe technieken zoals de aanleg van 
kunstgrasvelden. Omdat deze velden veel intensiever kunnen worden bespeeld levert dit een 
aanzienlijke ruimtebesparing op. Daarnaast stimuleert de gemeente het gezamenlijk gebruik 
van (delen van) accommodaties door hierover afspraken met verenigingen te maken, in ieder 
geval op het moment dat verenigingen een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente voor 
investeringen in hun accommodatie. 
 
 
6.2. Aanbod aan accommodaties 
 
6.2.1. Onderscheid tussen binnen- en buitensport 
Bij het accommodatiebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen de binnen- en de 
buitensportaccommodaties. En ook binnen deze twee categorieën zijn verschillende 
onderdelen te onderscheiden. Dit onderscheid is van belang om de verschillen tussen de 
accommodaties aan te geven, maar tevens om te laten zien dat iedere categorie heldere 
beleidsuitgangspunten kent. 
 
Het belangrijkste verschil tussen de binnen- en buitensportverenigingen is de beschikking 
over een eigen accommodatie: 
 De binnensportverenigingen beschikken over het algemeen niet over een eigen 

accommodatie waar ze het hele jaar gebruik van kunnen maken, maar huren een aantal 
uren per week zaalruimte in een sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal. Deze zalen zijn 
in veel gevallen primair gebouwd voor het onderwijs. Het onderhoud van de zalen 
gebeurt door derden (gemeente of een andere beheerder). De kosten worden 
doorberekend in de huur- of gebruiksvergoeding. 

 De buitensportverenigingen hebben over het algemeen wel de beschikking over eigen 
velden / banen waar ze het hele jaar door gebruik van kunnen maken. Deze velden 
worden gehuurd van de gemeente of zijn in eigendom van de vereniging/stichting. Het 
dagelijks onderhoud wordt door de verenigingen (of door voor dit doel opgerichte 
beheersstichtingen) in eigen beheer uitgevoerd. De vereniging/stichting ontvangt hiervoor 
een onderhoudsbijdrage van de gemeente. In sommige gevallen is het gebruik 
gecombineerd met medegebruik door scholen voor (voortgezet) onderwijs, 
buitenschoolse opvang en aan de betreffende sport gerelateerde scholen zoals voetbal- 
en volleybalscholen.  
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6.2.2. Uitzonderingen 
Zowel bij de binnensport als bij de buitensport zijn enkele uitzonderingen op dit uitgangspunt. 
In tegenstelling tot de meeste binnensportverenigingen hebben de verenigingen die in  
De Baat zijn gehuisvest wel de beschikking over eigen zaalruimte (Gymnastiekvereniging 
Turnlust, Huizer Biljartvereniging De Bun en de Modelbouwclub Huizen).  
 
Bij de buitensport hebben verenigingen die gebruik maken van de openbaar toegankelijke 
velden aan de Bovenweg (Korfbalvereniging Huizen) en in het Stadspark (sportclub AH’78) 
niet de beschikking over eigen velden. 
 
6.2.3. Ontwikkelingen 
Naast specifieke binnen- en buitensportverenigingen ontwikkelen steeds meer sporten een 
combinatie van beide vormen. In Huizen geldt dit voor sporten als korfbal, voetbal en in 
toenemende mate hockey en (beach)volleybal. Deze sporten kennen zowel een veld/beach- 
als een zaalcompetitie. Dit betekent dat voor een aantal verenigingen zowel vraag is naar 
goede buitensportaccommodaties als naar binnensportaccommodaties. Dit betekent dat een 
piek ontstaat in de vraag naar binnensportaccommodaties in de winterperiode, terwijl deze 
accommodaties in een groot deel van de rest van het jaar nauwelijks door de 
sportverenigingen wordt gebruikt. Een combinatie met andere gebruikers (onderwijs, 
buitenschoolse opvang, Galm) vindt de gemeente Huizen vanuit het oogpunt van een 
gezonde exploitatie dan ook van essentieel belang. 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de in de gemeente aanwezige soorten 
accommodaties, de tariefstelling en de subsidiemogelijkheden. Een compleet overzicht van 
de accommodaties en het gebruik door de sportverenigingen is opgenomen in de bijlage. 
 
 
6.3. Binnensportaccommodaties 
 
In Huizen zijn de volgende categorieën binnensportaccommodaties te onderscheiden: 

1. Gymnastiekzalen 
2. Sportzalen / Sporthallen 
3. Zwembad De Meent 

 
6.3.1. Gymnastiekzalen  
De gemeente Huizen kent op dit moment 8 gemeentelijke gymzalen, verdeeld over de 
verschillende wijken. De gymnastieklokalen, waar ook sportverenigingen en individuele 
sporters gebruik van maken, zijn primair gerealiseerd ten gunste van het onderwijs. Dit 
betekent dat ze op loopafstand van de scholen zijn gesitueerd en er dus sprake is van 
wijkgebonden accommodaties.   
 
De kapitaallasten zijn voor rekening van de gemeente en het groot en regulier onderhoud 
worden door de gemeente uitgevoerd. De inventaris is gebaseerd op het onderwijsgebruik. 
Verenigingen die meer nodig hebben moeten zelf voor deze extra inventaris zorgen. Waar 
mogelijk kan deze inventaris bij een gymnastieklokaal worden opgeslagen.  
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 Buitenschoolsgebruik 
Tijdens de uren dat de gymzalen niet nodig zijn voor het onderwijs, kunnen ze in gebruik 
worden gegeven aan sportverenigingen en particuliere gebruikers. Door bij de zaalindeling 
voorrang te geven aan de sportverenigingen en de verenigingen een lager tarief in rekening 
te brengen wordt het verenigingsgebruik gestimuleerd. Op dit moment worden de gymzalen 
vooral gebruikt door de tafeltennisverenigingen, door verenigingen die in hun 
hoofdaccommodatie te weinig ruimte hebben, door (badminton)verenigingen die geen 
officiële competitie spelen en door buitensportverenigingen die in de winter willen doortrainen 
in een binnenaccommodatie. 
 
In de “Algemene gebruiksvoorwaarden gymzalen” zie www.huizen.nl ( sportvoorzieningen 
huren) is vastgelegd onder welke voorwaarden de gemeente een gymzaal in gebruik geeft. 
De tarieven voor het gebruik van de gymzalen worden geïndexeerd volgens de bepalingen in 
de Nota van uitgangspunten, die jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Als 
gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen heeft de gemeenteraad besloten het 
gebruikstarief in 2012 en 2013 met 10% extra te verhogen. Op deze manier betalen 
verenigingen en particuliere gebruikers een meer kostendekkend tarief. 
 
 Gebruik door de tafeltennisverenigingen 
Twee gymzalen beschikken over een aparte verenigingsruimte voor de 
tafeltennisverenigingen. Tafeltennisvereniging Huizen is gehuisvest in het Holleblok, 
tafeltennisvereniging Bijmaat in de gymzaal aan de Damwand. Volgens de uitgangspunten 
van het gemeentelijk beleid worden de kapitaallasten en het groot onderhoud in de huur 
verdisconteerd, het klein onderhoud en de exploitatielasten worden direct door de 
verenigingen betaald.  
 
Tafeltennisvereniging Huizen heeft enkele keren aangegeven hoofdhuurder te willen zijn van 
één of twee gymzalen in het Holleblok. Dit zou de administratieve last voor de vereniging 
verminderen en geeft de vereniging meer zekerheid over het gebruik van de zalen. Op de 
uren dat de TTV de zalen niet zelf in gebruik zou hebben, zou de TTV de zalen kunnen 
onderverhuren aan derden.  
De gemeente werkt niet mee aan deze constructie. Het gebruik door andere verenigingen 
wordt hierdoor teveel beperkt en het verhuursysteem wordt ondoorzichtig als verschillende 
partijen gemeentelijke zalen gaan (onder)verhuren. Daarnaast zullen aparte afspraken met 
de scholen moeten worden gemaakt over het gebruik en het onderhoud e.d. bij de 
constructie met een hoofdhuurder, waardoor de administratieve last voor de gemeente juist 
toeneemt. 
 
 
6.3.2. Sportzalen / sporthallen 
Afhankelijk van de afmetingen is sprake van een sportzaal (+ 2 keer een gymzaal) dan wel 
een sporthal (3 tot 4 keer een gymzaal). Huizen heeft de beschikking over 1 sporthal 
(De Meent) en  2 sportzalen (De Baat en de Huizermaat). In 2014 wordt de 2e sporthal 
opgeleverd op sportpark Wolfskamer. 
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 Sporthal De Meent 
Sportcentrum De Meent is in 2000 in gebruik genomen. In de twintigjarige overeenkomst met 
Optisport, die De Meent voor de gemeente beheert, zijn afspraken gemaakt over de stijging 
van de huren voor de verschillende verenigingen. Door de week wordt de sporthal overdag 
door Optisport in gebruik gegeven aan het Erfgooiers College. Op de avonden en in de 
weekenden zijn de Korfbalvereniging Huizen (KVH) en Badmintonvereniging Huizen ’96 
(B.V. Huizen ’96) de belangrijkste gebruikers. Beide verenigingen beschikken ook over een 
verenigingsruimte in De Meent. De binnensportverenigingen, die de hal gebruiken, betalen 
een kostendekkend uurtarief aan Optisport. In verband met de gemeentelijke bezuinigingen 
heeft de gemeenteraad besloten de subsidie “niet gemeentelijke sportaccommodaties” 
gefaseerd te verminderen. Met ingang van 2014 is de subsidie geheel afgeschaft.  
 
 Sportzaal / verenigingsgebouw De Baat 
Gymnastiekvereniging Turnlust is hoofdgebruiker van het verenigingsgebouw De Baat, dat in 
2002 in gebruik is genomen. Verder huisvest het gebouw de sportverenigingen Huizer 
Biljartvereniging De Bun en de Modelbouwclub Huizen. Andere gebruikers van De Baat zijn 
Radio 6FM en de Baptistengemeente het Gooi.  
 
Bij de oplevering van De Baat zijn huurovereenkomsten met de verschillende gebruikers 
afgesloten. Omdat de gebruikers het hele jaar door over hun accommodatie kunnen 
beschikken is een vast huurtarief per jaar vastgesteld. Omdat bij de huurberekening geen 
onderscheid is gemaakt in horeca en zaalruimte (bij de meeste gebruikers van De Baat is dit 
lastig te scheiden) is een deel van de stichtingskosten in de huur verrekend. Op deze manier 
kon een vergelijkbaar huurtarief met andere binnensportverenigingen worden vastgesteld. 
De huren worden geïndexeerd volgens de bepalingen in de Nota van uitgangspunten, die 
jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 
 
 Sportzaal Huizermaat 
De sportzaal Huizermaat is eigendom van de Gooise Scholenfederatie (GSF) waar 
Scholengemeenschap Huizermaat deel vanuit maakt. In de weekenden en ’s avonds wordt 
de sportzaal verhuurd aan Volleybalvereniging Huizen en (tot de nieuwe sporthal op de 
Wolfskamer klaar is) aan Huizer Basketballvereniging Quick Runners. Voor deze 
verenigingen is een verenigingsruimte bij de sportzaal gerealiseerd. Op het moment dat 
Quick Runners verhuist naar de nieuwe sporthal gaan deze buitenschoolse uren over naar  
Volleybalvereniging Huizen. 
 
De gemeente heeft geen bemoeienis met de huurtarieven die de GSF vraagt aan de 
sportverenigingen. Wel is ook hier als gevolg van de bezuinigingen de subsidie “niet 
gemeentelijke sportaccommodaties” met ingang van 2014 geheel afgeschaft. 
 
 Sporthal op de Wolfskamer 
In de vorige sportnota is reeds geconstateerd dat er in Huizen met de huidige 
accommodaties geen plek is om het zaalhockey te huisvesten. Omdat dit slechts 3 maanden 
per jaar (december t/m februari) wordt gespeeld, is het niet mogelijk alleen voor deze tak van 
sport een rendabele investering te doen.  
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Uit een inventarisatie van het Sport Platform Huizen is gebleken dat meerdere verenigingen, 
met name de Volleybalvereniging Huizen en de Huizer Basketbalvereniging Quick Runners, 
meer zaalruimte nodig hebben. Omdat ook de Mulock Houwerschool met nieuwbouw aan de 
IJsselmeerstraat (naast verenigingsgebouw De Baat) over een sportvoorziening moet 
beschikken, heeft de gemeenteraad in april 2012 besloten tot de nieuwbouw van een 
sporthal op sportpark Wolfskamer.  
 
Naast de Mulock Houwerschool zal de sporthal hoofdzakelijk worden gebruikt door HBV 
Quick Runners en de Huizer Hockey Club. Verder is de hal ondermeer geschikt voor (de 
selectieteams van) Volleybalvereniging Huizen en voor landelijke turnwedstrijden. Daarnaast 
is het project Galm/Scala zo succesvol dat er in De Baat niet meer voldoende zaalruimte 
beschikbaar is. Ook deze groepen kunnen gebruik maken van de nieuwe sporthal, die medio 
2014 in gebruik wordt genomen. 
 
 
6.3.3.  Zwembad De Meent 
Naast een sporthal is in Sportcentrum De Meent ook een zwembad aanwezig. Overdag 
wordt dit zwembad vooral gebruikt voor het schoolzwemmen met de groepen 3 en 4 van de 
basisscholen en voor andere doelgroepen (ouderen, baby’s en peuters). Na schooltijd  vindt 
het particuliere instructie zwemmen plaats met het doel kinderen de diploma’s A, B en C te 
laten halen.  
 
 Zwem- en Polovereniging IJsselmeer 
Daarnaast wordt het zwembad gebruikt door Zwem & Polovereniging IJsselmeer. De 
vereniging heeft een huurovereenkomst met Optisport voor een aantal zwemuren per week. 
Bij de bouw van De Meent heeft de vereniging besloten geen eigen verenigingsruimte te 
willen realiseren, maar gebruik te maken van de kantinevoorziening van De Meent. Inmiddels 
is een beperkte eigen ruimte in het kantinedeel van De Meent verbouwd, waardoor een 
ruimte voor de vereniging is gerealiseerd om te kunnen vergaderen etc.. In de overeenkomst 
met Optisport is vastgelegd dat de Z&PV  gebruik maakt van de kantinefaciliteiten van 
Optisport. De nieuwe ruimte is daarom geen kantine. Tijdens de zomerperiode maakt de 
Z&PV ook gebruik van zwembad Sijsjesberg dat de beschikking heeft over een 50-meter 
bad. 
 
 
6.3.4. Tarieven en subsidies binnensport 
De vergoedingen voor het gebruik van binnensportaccommodaties zijn afhankelijk van de 
omvang van de accommodatie en de faciliteiten (aanwezige wedstrijd- en 
trainingsfaciliteiten, horeca, tribunecapaciteit, aantallen kleedruimtes) die de accommodatie 
biedt. Zo liggen de vergoedingen voor het gebruik van de gymnastiekzalen in verhouding 
lager dan de vergoedingen voor het gebruik van de sportzalen en sporthallen.  
De gemeente Huizen streeft naar een meer kostendekkende exploitatie van haar 
binnensportaccommodaties. Dit blijkt onder andere uit de bezuinigingen op de subsidies voor 
de “niet gemeentelijke sportaccommodaties” en de extra verhoging van de vergoeding voor 
het gebruik van de gemeentelijke gymzalen  Omdat de (financiële) toegankelijkheid voor de 
sportverenigingen niet in het geding mag komen wordt aan verenigingen een passend tarief 
gevraagd voor het gebruik van de accommodaties. 
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De bezuiniging op de subsidie “niet gemeentelijke sportaccommodaties” geldt niet voor de 
Z&PV. Het wegvallen van de subsidie zou het voortbestaan van de vereniging ernstig in 
gevaar brengen. Omdat de subsidie niet wordt geïndexeerd, terwijl het huurtarief wel wordt 
geïndexeerd, wordt het verschil tussen inkomsten en uitgaven steeds groter. De vereniging  
heeft weinig mogelijkheden om naast de contributie aanvullende inkomsten te verwerven: het 
zwembad wordt per uur gehuurd en de vereniging beschikt niet over een eigen kantine.  
Het verzoek van de Z&PV aan de gemeente om de subsidie rechtstreeks met Optisport te 
verrekenen, waardoor het uurtarief naar beneden kan, is door de gemeente niet 
gehonoreerd. Op dat moment zou sprake zijn van een verborgen subsidie. Op basis van de 
gemeentelijke subsidieverordening kan de Z&PV aanvullende subsidie aanvragen als kan 
worden aangetoond dat het huidige subsidiebedrag te laag is om de doelstelling van de 
vereniging voldoende te kunnen realiseren.  
 
 
6.4. Buitensportaccommodaties  
 
De afspraken met de buitensportverenigingen zijn te verdelen in drie categorieën. Deze 
indeling is voornamelijk historisch bepaald.  Een korte schets geeft de grote lijnen van de 
afspraken weer. In de bijlage staat per vereniging afzonderlijk aangegeven hoe de afspraken 
zijn opgebouwd. 
 
1. De velden zijn gemeentelijk eigendom, de ondergrond van het gebouw is in erfpacht 

gegeven. 
2. Het terrein en/of de ondergrond van het clubgebouw zijn in erfpacht gegeven. 
3. Er is sprake van een semi-openbaar terrein. 
 
6.4.1.  De velden zijn gemeentelijk eigendom, de ondergrond van het gebouw is in 
erfpacht gegeven 
Deze afspraken gelden voor Atletiekvereniging Zuidwal, BSV De Zuidvogels, Huizer Hockey 
Club, HSV De Zuidvogels en s.v. Huizen. Een sportaccommodatie bestaat uit een aantal 
onderdelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 
a. Sportvelden (inclusief atletiekbaan). 
b. Verenigingsaccommodaties (kantines, kleedkamers en verlichting). 
 
a.  Sportvelden 
De sportvelden zijn in gemeentelijk eigendom. Bij de voetbalverenigingen s.v. Huizen en 
HSV De Zuidvogels en bij de Huizer Hockey Club zijn stichtingen opgericht, waarin het 
beheer van o.a. de velden is ondergebracht. De gemeente verhuurt de velden aan de 
stichtingen, die de velden vervolgens in gebruik geven aan de verenigingen. Voor het 
dagelijks onderhoud, dat door de stichtingen wordt uitgevoerd, krijgen deze stichtingen een 
onderhoudsbijdrage.  
 
Bij BSV De Zuidvogels is nog geen stichting opgericht, de verhuur- en onderhoudsbijdrage 
lopen rechtstreeks via de vereniging. Voordat grote investeringen in het complex door de 
gemeente plaatsvinden moet eerst een beheersstichting worden opgericht.  
 
Bij AV Zuidwal, waar de gemeente al het onderhoud uitvoert is sprake van gelegenheid 
geven tot sportbeoefening door de gemeente. De atletiekbaan wordt ook gebruikt door 
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Scholengemeenschap Huizermaat, die hiervoor een gebruiksvergoeding betaalt. AV Zuidwal 
ontvangt van de gemeente een vergoeding voor het schoonmaakonderhoud als gevolg van 
het gebruik door Scholengemeenschap Huizermaat.  
 
In alle gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de 
vervangingen van de velden en voert het regulier onderhoud uit aan het hekwerk en 
omliggend openbaar groen. Elke 5 jaar worden de meerjaren onderhoudsplannen hiervan 
geactualiseerd. 
 
 Uitbreiding / intensivering sportvelden 
Uitbreiding van het aantal velden is in de meeste gevallen een gevolg van een toename of 
een andere samenstelling van het aantal leden. Daarnaast kunnen door de sportbonden 
gestelde eisen tot gevolg hebben dat het aantal velden moet worden uitgebreid of op een 
andere wijze moet worden ingedeeld.  
 
Het gebruik van de openbare ruimte staat in nauwe samenhang met de speelintensiteit van 
een veld. De beschikbare ruimte in de gemeente is beperkt. Het is voor de gemeente niet 
mogelijk om de ruimte voor verenigingen uit te breiden, zonder dat dit ten koste gaat van 
andere bestemmingen (bijvoorbeeld natuurgebied op de Wolfskamer). Dit betekent dat bij 
groei van een vereniging zal worden bekeken of de beschikbare ruimte beter kan worden 
benut. Dit kan o.a. door middel van: 
- de aanleg van kunstgrasvelden of  
- gecombineerd gebruik van velden door meerdere verenigingen. 
 
De aanleg van kunstgrasvelden is een belangrijke ontwikkeling, omdat deze velden veel 
intensiever kunnen worden bespeeld. Dit betekent dat meer leden gebruik kunnen maken 
van de accommodatie, zonder dat deze hoeft te worden uitgebreid. Een kunstgrasveld kan 
zowel als wedstrijdveld als als trainingsveld worden gebruikt.  
Bij de aanleg van de kunstgrasvelden bij s.v. Huizen en HSV De Zuidvogels in 2012 heeft de 
gemeente als voorwaarde gesteld dat bij nieuwe aanvragen voor uitbreiding van de 
veldcapaciteit eerst moet worden bekeken of binnen sportpark Wolfskamer mogelijkheden 
zijn om velden te delen. In totaal beschikt het sportpark nu over 12 velden, waarvan 
5 kunstgrasvelden. Dient één van beide verenigingen in de toekomst een nieuwe aanvraag 
in voor een extra wedstrijd- of trainingsveld, dan zal eerst worden bekeken of binnen het 
sportpark nog ruimte is op de bestaande velden van de andere vereniging. In de praktijk blijkt 
namelijk dat een toename van leden bij de ene voetbalvereniging meestal een afname bij de 
andere vereniging tot gevolg heeft, waardoor daar ruimte ontstaat. 
 
 Tarieven sportvelden, inclusief atletiekbaan (zie bijlage) 
De kosten voor de verschillende sportverenigingen en hun accommodaties lopen behoorlijk 
uiteen. Dit heeft grotendeels te maken met de verschillen in de kapitaallasten voor de 
vervangingsinvesteringen. De tarieven voor verhuur en ingebruikgeving van 
natuurgrasvelden zijn historisch bepaald. Jaarlijks worden de tarieven en de 
onderhoudsbijdragen geïndexeerd volgens de Nota van uitgangspunten. Voor zover de 
kunstgrasvelden niet zijn aangelegd ter compensatie van ruimte die nodig is voor andere 
projecten (woningbouw, bouw sporthal), wordt 26% van de kosten van het veld op basis van 
de 2e jaars kapitaallast bij een lineaire afschrijving, bij de vereniging/stichting in rekening 
gebracht. De overige 74% van de kosten komt voor rekening van de gemeente. 
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b.  Verenigingsaccommodaties (kantine en kleedkamers) 
De eerste aanleg van de eigen clubaccommodaties is (grotendeels) door de gemeente 
bekostigd. De verenigingen hebben de ondergrond van hun gebouwen in erfpacht gekregen 
tegen een symbolisch bedrag. Uitgangspunt is dat de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn 
voor uitbreiding, aanpassing en (groot) onderhoud aan hun accommodatie en de kosten 
hiervan voor hun rekening nemen.  
 
 Tarieven erfpacht 
Een recht van erfpacht wordt in principe aangegaan voor een periode van 25 jaar. Indien 
wenselijk, kan in overleg met een vereniging / stichting een andere termijn worden 
gehanteerd. Alle kosten en rechten, vallende onder de uitgifte (zoals overdrachtsbelasting), 
zijn voor rekening van de vereniging / stichting.  
Voor sportverenigingen is de canon vastgesteld op een tarief van € 0,126 per m2 per jaar 
(prijspeil 2013) met een minimum van € 100,-- per jaar; deze € 0,126 per m2 wordt jaarlijks 
geïndexeerd met het percentage  voor OZB en overige heffingen, zoals dat jaarlijks door de  
gemeenteraad in de Nota van uitgangspunten wordt vastgesteld.  
 
 Subsidiemogelijkheden kleedkamers en verlichting   
Hoewel de gemeente de verantwoordelijkheid voor de clubaccommodaties in eerste instantie 
bij de verenigingen neerlegt, zijn in het verleden om diverse redenen 
accommodatiesubsidies verstrekt. Om deze tegenstrijdigheid in het beleid te stroomlijnen is 
door de gemeenteraad besloten om uitbreiding en vervanging van verlichting en 
kleedkamers onder bepaalde voorwaarden te subsidiëren. Het moet hierbij gaan om 
specifiek breedtesportgerelateerde zaken en niet om voorzieningen ten bate van topsport 
en/of horeca. Daarnaast is de normering van NOC*NSF uitgangspunt. Deze normering is tot 
stand gekomen in de landelijke normcommissie,  bestaande uit belanghebbenden van de 
sportbonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van VWS, 
ontwikkelaars/bouwers/leveranciers en NOC*NSF. De normeringen zijn vastgelegd in het 
“Handboek Sportaccommodaties”.  
 
Investering in kleedkamers en verlichting komt voor subsidie in aanmerking onder de 
volgende voorwaarden: 
1. Een vereniging of stichting, die aangesloten is bij een landelijke sportbond, lid van NOC-

NSF, dient uiterlijk 1 maart voorafgaande aan een begrotingsjaar een subsidieaanvraag 
in. Daarin wordt beschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd en in hoeverre 
deze aansluiten bij en/of afwijken van de normen van NOC*NSF. Tevens wordt een 
begroting aangeleverd.  

2. De vereniging of stichting dient bij een aanvraag voor gemeentelijke financiële steun ook 
de balans en de verlies- en winstrekening in van de betreffende sportvereniging/stichting 
(en alle aan deze vereniging gelieerde rechtspersonen). 

3. De gemeente toetst de aanvraag aan de inhoudelijke voorwaarden op grond van de 
normen, zoals die zijn vastgesteld door NOC*NSF. 

4. Vervolgens wordt t.a.v. de financiële subsidievoorwaarden gekozen voor de volgende 
invulling: 

- niet meer dan maximaal 30% van de totale kosten, of naar rato van het beschikbare 
budget. Beschikbaarstelling van het budget is afhankelijk van besluitvorming over nieuw 
beleid; 

- de subsidie valt onder de voorwaarden van een investeringssubsidie zoals vastgelegd in 
artikel 61 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dit 
houdt in dat alleen subsidie wordt gegeven als de werkzaamheden daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. Achteraf moet een afrekening worden ingediend, op grond waarvan de 
definitieve subsidie wordt vastgesteld.  
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6.4.2. Het terrein en/of de ondergrond van het clubgebouw zijn in erfpacht gegeven 
De terreinen waar de tennisverenigingen TV Huizen en TV De Kuil gebruik van maken zijn 
volledig in erfpacht gegeven. Dit geldt voor het overgrote deel ook voor Skiclub Wolfskamer. 
Een klein gedeelte wordt verhuurd. Op het moment dat deze vereniging de 6e baan heeft 
gerealiseerd zal het hele terrein in erfpacht worden uitgegeven. Een gedeelte van het terrein 
wordt door de Skiclub verhuurd aan de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters. Deze 
vereniging heeft in 2012 een opslag- + toiletruimte op het terrein gerealiseerd. 
De Surfclub Gooimeer en de Wielertourclub Huizen hebben gebouwen in eigendom, op 
grond die door de gemeente in erfpacht is gegeven. Voor de beoefening van hun sport 
maken deze verenigingen gebruik van de openbare ruimte. 
 
In de huidige situatie heeft de gemeente geen bemoeienis met de accommodaties van 
verenigingen waarmee een erfpachtovereenkomst loopt. De verenigingen hebben binnen de 
afspraken van de erfpachtovereenkomst en rekening houdend met vergunningsvereisten 
veel vrijheid om zelf keuzes te maken, als het gaat om onderhoud, vervangingen en 
investeringen. Er is geen aanleiding deze situatie te veranderen.  
 
 
6.4.3. Semi-openbaar terrein 
De gemeente heeft een tweetal deels openbare terreinen, die ook door sportverenigingen 
worden gebruikt. Dat zijn Stadspark en Bovenweg.  
 
Voetbalclub SC AH ’78 maakt gebruik van het Stadspark en huurt het verenigingsgebouw en 
de 2 sportvelden voor een aantal momenten per week als hoofdgebruiker. Daarnaast worden 
de velden en de kleedkamers incidenteel gebruikt voor schoolsportdagen. De velden zijn vrij 
toegankelijk. Hoewel de gemeente er alles aan doet om de velden zo optimaal mogelijk te 
preparen, is het vanwege het openbare karakter lastig om dezelfde veldkwaliteit te bereiken 
als op een sportcomplex. Inmiddels is een vergunning verleend voor de plaatsing van 
lichtmasten bij het 2e veld van SC AH’78 door de gemeente. Wanneer de trainingen op 
veld 2 plaatsvinden, kan veld 1 worden ontlast en blijft dit veld beter bespeelbaar voor de 
wedstrijden. 
 
Korfbalvereniging Huizen maakt voor het veldseizoen gebruik van de sportvelden aan de 
Bovenweg. Ter compensatie van een deel van het terrein dat nodig was voor woningbouw, 
heeft de gemeente in 2005 voor de KVH een kunstgrasveld aangelegd met een afgesloten 
omheiningshekwerk. Het natuurgrasveld is openbaar toegankelijk door middel van een 
draaipoort in het hek om het complex. De sportvelden aan de Bovenweg worden ook 
gebruikt door het Erfgooiers College. 
 
De huurbijdragen die Korfbalvereniging Huizen en SC AH ’78 betalen voor het gebruik van 
de openbare sportvelden zijn sterk historisch bepaald. De verenigingen moeten accepteren 
dat zij gebruik maken van een openbaar sportterrein en dat dit overlast tot gevolg kan 
hebben. Vanwege dit openbare karakter wordt er een relatief lage huurvergoeding reëel 
geacht. 
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6.5. Gebruik openbare ruimte en recreatieve voorzieningen door 
sportverenigingen 
 
Zoals eerder al is aangegeven maakt een klein deel van de sportverenigingen gebruik van 
de openbare ruimte of van recreatieve voorzieningen zoals zwembad Sijsjesberg. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
1. Surfclub Gooimeer maakt gebruik van het Gooimeer. 
2. Wielertoerclub Huizen maakt gebruik van de openbare weg. 
3. Zwem- & Polovereniging IJsselmeer maakt naast De Meent ook gebruik van zwembad 

Sijsjesberg. 
4. Volleybalvereniging Huizen maakt voor het beachvolleybal gebruik van het strand bij de 

Zomerkade.  
5. Watersportvereniging AVOH  
6. Watersportvereniging Gooierhaven 
 
Voor het gebruik van de openbare ruimte wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Voor 
het gebruik van zwembad Sijsjesberg worden wel kosten in rekening gebracht bij de 
vereniging.  
 
6.6. Overige (sport)accommodaties 
Enkele Huizer sportverenigingen maken gebruik van accommodaties, waar de gemeente 
vanuit sportaccommodatiebeleid geen bemoeienis mee heeft. Dit geldt voor Bowlsclub ’t 
Gooi en Schaakvereniging Huizen. De bowlsclub maakt vanwege zaalruimtegebrek in 
Huizen gebruik van sporthal De Hilt in Eemnes. De schaakvereniging huurt een ruimte in 
wijkcentrum Holleblok. Daarnaast kent Huizen verschillende commerciële sportscholen. 
 
6.7. Voorfinanciering en garantstelling  
Verenigingen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de realisatie van kantinefaciliteiten, 
maar beschikken vaak niet over voldoende financiële mogelijkheden om deze voorzieningen 
zonder steun van de gemeente te realiseren. De gemeente verleent voor deze voorzieningen 
in principe geen subsidie. Wel biedt de gemeente de mogelijkheid om onder bepaalde 
voorwaarden (uitbreidingen van) kantinefaciliteiten voor te financieren en de 
investeringslasten via een kostendekkende huur in rekening brengen.  
 
Ook voor de realisatie van aanvullende topsportvoorzieningen ten opzichte van de 
breedtesportnorm wordt de mogelijkheid van voorfinanciering geboden. Tenslotte biedt de 
gemeente de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een garantstelling te verlenen. De 
voorwaarden waaronder een garantstelling kan worden verleend staan vermeld in de 
“Beleidsregel uitgangspunten garanties gemeente Huizen”. 
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De gemeente is geen bankier. Het verstrekken van leningen en garanties is daarom alleen 
mogelijk als sprake is van de uitoefening van een publieke taak. Voordat de gemeente 
medewerking verleent moeten de verantwoordelijkheden en financieringsmogelijkheden in 
volgorde worden afgewogen: 
 De organisatie kan zelf gelden vinden om de investering te financieren (acties, 

sponsoring). 
 Een derde kan een garantstelling verstrekken, bijv. Stichting Waarborgfonds Sport *). 
 De gemeente kan in overweging nemen om (een gedeelte) te subsidiëren (bijvoorbeeld 

via het Wmo-beleid). 
 Vervolgens blijft de mogelijkheid over om een garantstelling dan wel een lening te 

verstrekken. 
 
*) In artikel 3 van de Beleidsregel uitgangspunten garanties gemeente Huizen wordt expliciet 
ingegaan op de samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). SWS biedt een 
garantie van maximaal 50%. Zonder medewerking van de gemeente is het voor de 
aanvrager niet mogelijk een voor 100% gegarandeerde geldlening te verkrijgen. In artikel 3, 
lid 3 is om die reden bepaald dat in het geval van sport de gemeente garant staat als 
a. SWS de aanvrager een garantie zal verlenen en 
b. de aanvrager aan alle (overige) gemeentelijke garantievoorwaarden voldoet.  
De gemeente zoekt naast de gemeentelijke garantievoorwaarden ook aansluiting bij de 
garantievoorwaarden van SWS (bijvoorbeeld de verplichting van een sporttechnische 
keuring).  
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Uitgangspunten sportaccommodatiebeleid: 
 
 De vergoedingen voor het gebruik van binnensportaccommodaties zijn afhankelijk van de 

omvang van de accommodatie en de faciliteiten (aanwezige wedstrijd- en 
trainingsfaciliteiten, horeca, tribunecapaciteit, aantallen kleedruimtes) die de 
accommodatie biedt. Zo liggen de vergoedingen voor het gebruik van de 
gymnastiekzalen in verhouding lager dan de vergoedingen voor het gebruik van de 
sportzalen en sporthallen.  

 De gemeente Huizen streeft naar een meer kostendekkende exploitatie van haar 
binnensportaccommodaties. Dit blijkt onder andere uit de bezuinigingen op de subsidies 
voor de “niet gemeentelijke sportaccommodaties” en de extra verhoging van de 
vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymzalen. De tarieven moeten 
uiteraard wel in de pas blijven lopen met de financiële mogelijkheden van de 
sportverenigingen. Vandaar dat de bezuiniging niet is doorgevoerd voor de Zwem- & 
Polovereniging. 

 De vergoedingen voor het gebruik van de buitensportaccommodaties zijn voornamelijk 
historisch bepaald. De velden worden gehuurd van de gemeente, de kantine- en 
kleedkamerfaciliteiten zijn veelal eigendom van de verenigingen / stichtingen en staan op 
door de gemeente in erfpacht uitgegeven grond. De grond voor de accommodaties van 
de tennisverenigingen en de Skiclub wordt (vrijwel) geheel in erfpacht uitgegeven.  

 Buitensportverenigingen die het jaarlijks onderhoud aan hun accommodatie in eigen 
beheer verzorgen, hebben dit in de meeste gevallen ondergebracht in een stichting. Bij 
verenigingen die nog geen stichting hebben opgericht, maar wel het jaarlijks onderhoud 
van de accommodatie  in eigen beheer uitvoeren, dient alsnog een stichting te worden 
opgericht om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage in de 
onderhoudskosten. De stichtingen (of vereniging als er nog geen stichting is opgericht) 
ontvangen  een jaarlijkse onderhoudsbijdrage. Het groot onderhoud van de 
gemeentelijke accommodaties wordt uitgevoerd door de gemeente. 

 Voor buitensportverenigingen die hun velden huren van de gemeente bestaan onder 
bepaalde voorwaarden subsidiemogelijkheden voor sportgerelateerde voorzieningen 
zoals de uitbreiding en vervanging van verlichting en kleedkamers.  

 Daarnaast biedt de gemeente zowel binnen- als buitensportverenigingen / stichtingen 
onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om (uitbreidingen van) kantinefaciliteiten 
voor te financieren of een garantstelling te verlenen.  

 De verenigingen mogen eigen inkomsten verwerven, maar dit is wel aan voorwaarden 
verbonden: reclamebeleid, tabakswet en drank- en horecawet. 
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BIJLAGEN 
 
 
 
Bijlage 1:  Gebruik van accommodaties en ledenaantallen 
 
Bijlage 2:   Bezettingsgraad gymnastiekzalen  
 
Bijlage 3:  Kosten overige binnensportaccommodaties 
 
Bijlage 4:    Inventarisatie geldstromen buitensportaccommodaties 
 
Bijlage 5:  Convenant tussen gemeente Huizen en Sport Platform 



BIJLAGE 1 :      GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIES 
 
 
De sportverenigingen is begin 2013 gevraagd actuele gegevens over de ledenaantallen en 
de contributiebijdragen aan te leveren. Ter vergelijking geven wij ook de aantallen uit 2005 
(oude Sportnota) weer. Daar waar de tabellen niet zijn ingevuld, heeft de vereniging de 
cijfers niet aangeleverd. Voor actuele contributiebedragen verwijzen wij naar de websites van 
de individuele verenigingen.  
 

A. BINNENSPORTACCOMMODATIES IN HUIZEN EN HUN GEBRUIKERS 
 

GYMNASTIEKLOKALEN 
 

TAFELTENNISVERENIGING BIJMAAT 

HUUROVEREENKOMST K ANTINE 

- Vanaf 1 januari 1999 huurt de tafeltennisvereniging de kantine in de Damwand tegen een vast 
bedrag per jaar. 

- De huurprijs bedraagt in 2013 € 2.664,25 en wordt jaarlijks geïndexeerd.  
- De huurovereenkomst is in 2003 niet herzien, wat betekent dat er op dit moment sprake is van 

een stilzwijgende verlenging per jaar. Herziening moet nog plaatsvinden. 
- De vereniging huurt de gymzaal Damwand voor een aantal uren per week. Dit aantal wordt 

jaarlijks herzien en is afhankelijk van de behoefte. 
 
 2005 2013 
ledenaantal  81 
 

TAFELTENNISVERENIGING HUIZEN 

HUUROVEREENKOMST K ANTINE 

- Vanaf 1 januari 1999 huurt de tafeltennisvereniging de kantine in het Holleblok tegen een vast 
bedrag per jaar. 

- De huurprijs bedraagt in 2013 € 7.498,46 en wordt jaarlijks geïndexeerd. 
- De huurovereenkomst is nog niet herzien, wat betekent dat er op dit moment sprake is van een 

stilzwijgende verlenging per jaar. Herziening moet nog plaatsvinden. 
- De vereniging huurt de gymzalen in het Holleblok voor een aantal uren per week. Dit aantal wordt 

jaarlijks herzien en is afhankelijk van de behoefte. 
 
 
 2005 2013 
Jeugd t/m 16 jaar 41 38 
Senior 17 t/m 64 jr 94 92 
 

GYMNASTICS ‘T  GOOI 

- De vereniging is in 2012 opgeheven na een fusie met Gymnastiekvereniging Turnlust (zie 
Turnlust in De Baat).  

 
 
 
 
 
 



SPORTZAAL HUIZERMAAT 
Volleybal Vereniging Huizen en Huizer Basketballvereniging Quick Runners maken tot de nieuwe 
sporthal op de Wolfskamer in gebruik kan worden genomen samen met SG Huizermaat gebruik van 
Sportzaal Huizermaat.  
- Het gebruik is ondergebracht in een stichting.  De stichting huurt de sportzaal van de Gooise 

Scholenfederatie.  
- In 2014 verhuist Quick Runners naar de nieuwe sporthal op de Wolfskamer. Buiten de 

schooltijden zal Volleybal Vereniging Huizen de hele sportzaal in gebruik gaan nemen.  

 
VOLLEYBAL VERENIGING HUIZEN 

 
- De VVH maakt gebruik van Sportzaal Huizermaat en aanvullend van Sporthal de Meent en van 

diverse gymzalen in Huizen en sporthallen buiten Huizen. Op het moment dat de sporthal op de 
Wolfskamer in gebruik wordt genomen, kunnen de uren die nu buiten Huizen worden ingevuld, 
(deels) in de nieuwe sporthal worden ingehuurd.  

 
 2005 2013 
Jeugd 86 109 
Volwassenen, competitie 86 134 
Recreanten 70 122 

 
HUIZER BASKETBALLVERENIGING QUICK RUNNERS 

 
- Quick Runners maakt gebruik van Sportzaal Huizermaat en aanvullend van gymzalen in Huizen. 
- Bij gereedkoming van de nieuwe sporthal op de Wolfskamer verhuist Quick Runners naar deze 

sporthal. 
 
 2005 2013 
Jeugd  63 
Senioren  32 
Recreanten  26 
 
 

SPORTHAL/ZWEMBAD DE MEENT 
 
- De gemeente is in 2000 een twintigjarige huurovereenkomst aangegaan met Optisport Huizen 

B.V. Optisport verhuurt de sporthal aan het Erfgooiers College, een verenigingsruimte aan 
Korfbalvereniging Huizen en een verenigingsruimte aan Badmintonvereniging Huizen ’96 en aan 
Volleybal Vereniging Huizen. 

- Genoemde sportverenigingen huren ook op diverse tijden de sporthal van Optisport. Daarnaast 
verhuurt Optisport de sporthal aan diverse andere verenigingen, o.a. voor zaalvoetbal op 
vrijdagavond. 

- De huur op basis van de overeenkomst wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het gemiddelde 
Consumenten Prijs Indexcijfer. In 2013 bedraagt deze huur € 142.964,11 (exclusief btw). 

- Daarnaast wordt aanvullende huur in rekening gebracht voor enkele bouwkundige aanpassingen. 
Zie verder onder Korfbalvereniging Huizen (addendum 1) en Zwem- & Polovereniging IJsselmeer 
(addendum 2). 

-  Optisport ontvangt een jaarlijkse exploitatievergoeding van € 139.262,62 (exclusief btw, prijspeil 
2013) en een jaarlijkse subsidie voor gederfde inkomsten van € 32.491,12 (exclusief btw, prijspeil 
2013). 

- Het zwembad wordt naast het gebruik voor leszwemmen, vrijzwemmen, schoolzwemmen en 
diverse andere doelgroepen verhuurd aan Zwem- & Polovereniging IJsselmeer.  

 
 
 

 
 



KORFBALVERENIGING HUIZEN 

HUUR VERENIGINGSRUIMTE 

- In de huurovereenkomst tussen Optisport en de Korfbalvereniging Huizen zijn specifieke 
afspraken gemaakt over de huursom van de verenigingsruimte 

- Via addendum 1 bij de huurovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van de 
kantine in 2006. De gemeente heeft de uitbreiding voorgefinancierd. De kosten worden via de 
huur (annuïtair gedurende de resterende de looptijd van het huurcontract) in rekening gebracht bij 
Optisport. Dit betekent een jaarlijkse huurlast van € 6.802,97. Optisport brengt de kosten in 
rekening bij de KVH. 

 
 2005 2013 
Jeugd 120 143 
Volwassenen 85 55 
 

VOLLEYBALVERENIGING HUIZEN 

HUUR VERENIGINGSRUIMTE 

- In de huurovereenkomst tussen Optisport en de volleybalvereniging zijn specifieke afspraken 
gemaakt over de huursom van de verenigingsruimte. 

- Zie verder onder “Sportzaal Huizermaat”. 
 

BADMINTONVERENIGING HUIZEN ‘96 

HUUR VERENIGINGSRUIMTE 

- In de huurovereenkomst tussen Optisport en de Badmintonvereniging zijn specifieke afspraken 
gemaakt over de huursom van de verenigingsruimte. 

 
 2005 2012 
Jeugd t/m 17 jaar 91 63 
Senior 133 142 
 

ZWEM- EN POLOVERENIGING IJSSELMEER 

SUBSIDIE  GEBRUIK NIET-GEMEENTELIJKE SPORT ACCOMMOD ATIES 

- Hoewel de subsidies voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties zijn afgeschaft, 
wordt voor de Zwem- en Polovereniging een uitzondering gemaakt. Voor hen blijft de subsidie wel 
bestaan. Zwemwater huren is veel prijziger dan de andere sportaccommodaties en bij het laten 
vervallen van deze subsidie zou het voortbestaan van de vereniging direct in gevaar komen. 
Daarom ontvangt de vereniging sinds 1987 een gemeentelijke vergoeding als tegemoetkoming 
voor de hoge huurkosten. De berekening is een optelsom van de verantwoorde huurkosten van 
De Meent en Sijsjesberg verminderd met de eigen bijdrage. Uitbetaling van de subsidie vindt 
plaats nadat de vereniging deze cijfers heeft aangeleverd. Voor deze subsidie geldt een plafond 
van € 31.500,-.  

- In 2010 is een eigen ruimte voor de Z&PV gerealiseerd binnen de centrale hal van De Meent. 
Deze ruimte is bedoeld als vergaderruimte, als ontvangstruimte voor juryleden en voor het 
bijhouden van standen tijdens wedstrijden. De ruimte is niet bedoeld als kantine. Hiervoor maakt 
de Z&PV gebruik van de horecavoorzieningen van Optisport. De kosten van de bouwkundige 
aanpassingen zijn door de gemeente voorgefinancierd en worden via de huur met ingang van 
2010 in 10 jaar (resterende looptijd huurcontract Optisport) annuïtair tegen 5% rente bij Optisport 
in rekening gebracht. Dit betekent een jaarlijkse huurlast van € 2.000,--. Via addendum 2 bij de 
huurovereenkomst verhuurt Optisport deze ruimte aan de Z&PV.  

 
 2005 2012 
Leden t/m 17 jaar 156 127 
Leden 18 t/m 64 jaar 128 159 
 



 

VERENIGINGSGEBOUW DE BAAT 
 
Bij de opening van het gebouw in 2002 is een beheerscommissie ingesteld, waarin alle gebruikers 
zitting hebben. In deze opsomming staan alleen de sportverenigingen benoemd. Ten bate van de 
realisatie heeft de gemeente eenmalig € 1.371.068,- geïnvesteerd, welke in 40 jaar wordt 
afgeschreven. 
 

GYMNASTIEKVERENIGING TURNLUST 

HUUROVEREENKOMST 

- Met Turnlust is een huurovereenkomst aangegaan voor 30 jaar op basis van annuïteit. De 
jaarlijkse huursom is € 19.966,33. De vereniging is in 2012 gefuseerd met Gymnastics ’t Gooi. 

 
 2005 2013 
Jeugd  314 
Senior (v.a. 16 jaar)     354 
 

HUIZER BILJARTVERENIGING DE BUN 

HUUROVEREENKOMST 

- In 2013 bedraagt de huur € 12.638,56. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 

 
 2005 2012 
Leden t/m 17 jaar 6 0 
Senioren 73 85 
 

MODELBOUWCLUB HUIZEN 

HUUROVEREENKOMST 

- In 2013 bedraagt de huur € 2.872,50. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. 
- De modelbouwclub maakt gebruik van het water voor het gebouw “De Havenmeester” tegenover 

De Baat voor het varen met modelboten. 
- De modelbouwclub maakt gebruik van recreatiegebied De Wolfskamer voor het vliegen met 

modelvliegtuigen in betaalt hiervoor een huur van € 199,97 (prijspeil 2013). De huur wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
 

 
 2005 2012 
Jeugd t/m 17 jaar 23 7 
Senioren 72 28 
 
 

NIEUWE SPORTHAL OP DE WOLFSKAMER 
- Uiterlijk 1 augustus 2014 wordt de sporthal opgeleverd. De sporthal wordt gedurende het seizoen 

2014-2015 in gebruik genomen. 
- Hoofdgebruikers zijn Huizer Basketballvereniging Quick Runners, de Huizer Hockey Club en de 

Mulock Houwerschool (MHS). Daarnaast is de hal geschikt voor Nederlands (top)volleybal, 
landelijke turnwedstrijden en alle grote balsporten. Overdag biedt de sporthal naast gebruik door 
de MHS ruimte voor o.a. GALM-activiteiten.  

- De gebruikstarieven moeten nog worden vastgesteld. Quick Runners zal hetzelfde tarief betalen 
als in Sportzaal Huizermaat voor hetzelfde aantal uren en het gebruik van de kantine. Extra uren 
kunnen tegen het normale uurtarief worden afgenomen. Alle tarieven worden jaarlijks 
geïndexeerd. 



B. BUITENSPORTACCOMMODATIES IN HUIZEN EN HUN GEBRUIKERS 

VELDEN ZIJN IN GEMEENTELIJK EIGENDOM, ONDERGROND VAN GEBOUW IS IN 

ERFPACHT GEGEVEN 
 

ATLETIEKVERENIGING ZUIDWAL 

 
Op grond van de in 2011 gemaakte afspraken met de belastingdienst is bij AV Zuidwal sprake van 
gelegenheid geven tot sportbeoefening.  

 
CLUBACCOMMOD ATIE,  REALIS ATIE  EN UITBREIDING 

- Aanleg in 1986, waarbij een gemeentelijke investeringssubsidie is verstrekt voor realisatie van het 
kleed-/clubgebouw. Daarnaast zijn voor opbergruimte voor SG Huizermaat en het gemeentelijk 
onderhoud aparte ruimtes gerealiseerd.  

- In 1987 een gemeentegarantie verstrekt à € 74.874,- voor 30 jaar (einde lening per 31 december 
2017). 

- In 1999 heeft de vereniging een investeringssubsidie ontvangen van € 15.882,- voor de uitbreiding 
van het clubgebouw met een krachthonk. 

Erfpachtovereenkomst 
- De ondergrond van het clubgebouw is in erfpacht gegeven. Met ingang van 1 oktober 2012 is de 

erfpacht verlengd voor een periode van 25 jaar, tot 1 oktober 2037. 
- De canon bedraagt een symbolische waarde van € 0,126 per m2, met een minimum van € 100,-- 

per jaar. Voor AV Zuidwal betekent dit in 2013 een erfpacht van € 100,--. De prijs per m2 wordt 
jaarlijks geïndexeerd met het percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten. 
 

ONDERHOUD VELDEN,  VERVANGING 

- De vereniging heeft in 2013 € 2.508,37 (exclusief btw) ontvangen als onderhoudsbijdrage voor de 
schoonmaak van de kleedkamers en toiletten in verband met nevengebruik door SG Huizermaat, 
zoals vastgelegd in de huurovereenkomst. 

- Groot onderhoud aan de atletiekbaan is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan 
“sportvelden”, dat elke 5 jaar wordt geactualiseerd.  

HUUROVEREENKOMST 

- De vereniging huurt vanaf 1987 voor 30 jaar de accommodatie op bepaalde tijdstippen. 
- De huur bedraagt in 2013 € 3.912,38 (exclusief 6% btw) en wordt jaarlijks geïndexeerd.  
- De Stichting Gooise Scholenfederatie (SG Huizermaat) maakt voor haar gymnastieklessen 

gebruik van de atletiekbaan. De huur in 2013 bedraagt € 2.873,45 (inclusief btw). 
 
 2005 2013 
Jeugd t/m 17 jaar 215 159 
Senioren  428 (incl. recreanten) 74 
 Recreanten  462 
 

BSV DE ZUIDVOGELS 

CLUBACCOMMOD ATIE,  REALIS ATIE  EN UITBREIDING 

- Aanleg in 1985, waarbij een gemeentelijke investeringssubsidie is verstrekt voor realisatie van het 
kleed-/clubgebouw.  

- In 1997 is door de gemeente een krediet à € 63.529,- beschikbaar gesteld om de veiligheid 
rondom het park te verbeteren door het verhogen van het hekwerk. 

ERFPACHTOVEREENKOMST 

- De ondergrond van het clubgebouw is in erfpacht gegeven. Met ingang van 1 maart 2010 is de 
erfpacht verlengd voor een periode van 25 jaar, tot 1 maart 2035. 



- De canon bedraagt een symbolische waarde van € 0,126 per m2, met een minimum van € 100,-- 
per jaar. Voor BSV De Zuidvogels betekent dit in 2013 een erfpacht van € 100,--. De prijs per m2 
wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten. 

ONDERHOUD VELDEN,  VERVANGING 

- De vereniging ontvangt in 2013 een onderhoudsbijdrage van € 21.766,78 (inclusief btw). Deze 
wordt jaarlijks geïndexeerd. In 1992 is een overeenkomst gesloten voor het planmatig onderhoud. 

HUUROVEREENKOMST 

- In 1985 is een huurovereenkomst van het sportterrein aangegaan voor onbepaalde tijd.  
- In 2013 bedraagt de huur voor 3 velden € 5.713,05 (inclusief btw). De huur wordt jaarlijks 

geïndexeerd. 
 
 2005 2013 
Jeugd tot 16 jaar 150 85 
Senioren 100 134 
 

HUIZER HOCKEY CLUB 

Het onderhoud en de exploitatie van de velden en de clubaccommodatie is met ingang van 2009  
ondergebracht in Stichting Huizer Hockey Club.  
 
Velden 
- In 1996 heeft de gemeente besloten woningen te bouwen, deels op de locatie van de Huizer 

Hockey Club. Met de vereniging is op dat moment afgesproken dat de vereniging een 
natuurgrasveld zou inleveren en dat een natuurgrasveld zou worden vervangen door een tweede 
kunstgrasveld.  

- In 2005 zijn 2 zandingestrooide kunstgrasvelden en 1 waterveld aangelegd. De meerkosten van 
het waterveld t.o.v. de zandingestrooide kunstgrasvelden (= breedtesportnorm) zijn door de 
gemeente voorgefinancierd en worden door Stichting HHC in 15 jaar via de huur (2e jaars 
kapitaallast tegen 5% rente) terugbetaald. 

- In 2011 is het eerste kunstgrasveld vervangen door een waterveld. De meerkosten van het 
waterveld t.o.v. de zandingestrooide kunstgrasvelden (= breedtesportnorm) zijn door de gemeente 
voorgefinancierd en worden door Stichting HHC in 15 jaar via de huur (2e jaars kapitaallast tegen 
5% rente) terugbetaald. Dit geldt ook voor het oefenveldje bij veld 1 en de inloopstrook naast 
veld 2, die door de HHC zijn gerealiseerd. 

- In 2012 is de ballenvanger aan de zijde van het Grenspad verhoogd. Net als voor de 
kunstgrasvelden wordt 26% van de kosten op basis van de 2e jaars kapitaallast in de huur 
doorberekend. 

- De huur bedraagt in 2013 € 61.719,25 (exclusief 21% btw) en wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 

Clubaccommodatie, realisatie en uitbreiding  
- Het clubgebouw is vanwege de woningbouw in 1998 binnen het complex verplaatst naar de 

huidige locatie. De gemeente heeft de realisatie van het casco en een aantal andere kosten voor 
haar rekening genomen.  

- Voor de bouw van het nieuwe clubgebouw is in 1999 een gemeentegarantie afgegeven voor twee 
geldleningen met een totale waarde van € 167.899,- (looptijd 242 en 245 maanden). In 2000 is 
een aanvullende gemeentegarantie afgegeven t.w.v. € 31.765,- (looptijd maximaal 125 maanden).  

- De gemeente heeft in 2012 subsidie beschikbaar gesteld ter waarde van € 52.000,-- om het aantal 
kleedkamers met 150 m2 uit te breiden. De uitbreiding wordt volgens planning in 2013 
gerealiseerd. 

ERFPACHTOVEREENKOMST 

- De erfpachtovereenkomst voor het clubgebouw is opnieuw per 1 april 1998 voor 50 jaar 
vastgelegd tot en met 31 oktober 2022, tegen een symbolische canon van € 0,23. De totale 
oppervlakte van de ondergrond van perceel sectie B, nummer 1436 is 380 m2.   



ONDERHOUD VELDEN,  VERVANGING 

- De stichting ontvangt jaarlijks € 18.252,44 (exclusief 21% btw) als onderhoudsbijdrage. In 1992 is 
het planmatig onderhoud in een overeenkomst vastgelegd. De onderhoudsbijdrage wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 

HUUROVEREENKOMST 

- De laatst bekende huurovereenkomst dateert van 2009. Deze huurovereenkomst dient nog te 
worden herzien n.a.v. de aanleg van het 2e waterveld in 2011 en de verhoging van de 
ballenvanger in 2012. 

 
 2005 2013 
Leden t/m 18 jaar 613 893 
Leden 19 t/m 64 jaar 207 366 
 

HSV DE ZUIDVOGELS 

 
Het onderhoud en de exploitatie van de velden en de clubaccommodatie is met ingang van 2008 
ondergebracht in Stichting ’t Hoogie. 

 
CLUBACCOMMOD ATIE,  REALIS ATIE  EN UITBREIDING 

- De vereniging heeft in 1999 eenmalig € 15.882,- ontvangen als bijdrage in de kosten van de 
aanpassingen van hun gebouw. 

Erfpachtovereenkomst 
- Daarnaast is in 1972 een erfpachtovereenkomst aangegaan voor de ondergrond van het gebouw 

(perceel sectie C, nummer 5879) tegen een symbolisch tarief van € 0,45, voor 50 jaar eindigend 
op 31 oktober 2022. Het clubgebouw is eigendom van de vereniging. De totale oppervlakte van de 
ondergrond is 512 m2. 

- Op 10 december 1998 is toestemming verleend voor een hypotheek van € 113.445,- d.d. 2 juli 
1998. 

- Op 30 mei 2005 is op basis van de bepalingen in de sportnota een subsidie toegekend van 
€ 33.923,75 (= 30% van de investering exclusief verrekenbare btw) voor de uitbreiding van de 
kleedkamers. 

ONDERHOUD VELDEN,  VERVANGING 

- De stichting ontvangt jaarlijks € 29.962,31 (exclusief 21% btw) als onderhoudsbijdrage. In 1992 is 
het planmatig onderhoud in een overeenkomst vastgelegd. De onderhoudsbijdrage wordt jaarlijks 
geïndexeerd 

HUUROVEREENKOMST 

- De stichting huurt het terrein sinds 1963.  
- In 2008 zijn de eerste 2 kunstgrasvelden aangelegd, in 2012 het derde kunstgrasveld ( het 

hoofdveld). Hiermee beschikt de club over 6 wedstrijdvelden, waarvan de 3 kunstgrasvelden ook 
geschikt zijn als trainingsveld. 

- Het derde kunstgrasveld is op kosten van de gemeente aangelegd ter compensatie voor het 
wegvallen van een wedstrijdveld op de Wolfskamer i.v.m. de bouw van de sporthal. 

- Bij de aanleg van het derde kunstgrasveld heeft de club op eigen kosten 2 miniveldjes aangelegd. 
Deze zijn bedoeld voor de kabouters, voor 4x4 voetbal en voor diverse trainingsvormen. De 
kosten van deze miniveldjes zijn voorgefinancierd door de gemeente. Stichting ´t Hoogie betaalt 
de lasten in 15 jaar (annuïteit tegen 5% rente) terug via de huur.  

- De huur bedraagt in 2013 € 39.506,86 (exclusief 21% btw) en wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 
 2005 2013 
Jeugd 504 755 
Senioren 189 575 



S.V.  HUIZEN 

 
Het onderhoud en de exploitatie van de velden en de clubaccommodatie is met ingang van 2010 
ondergebracht in Stichting Taatje. 

CLUBACCOMMOD ATIE,  REALIS ATIE  EN UITBREIDING 

- In 2013 is de oude verenigingsaccommodatie gesloopt en is begonnen met de bouw van een 
nieuwe verenigingsaccommodatie die volgens planning medio 2014 in gebruik zal worden 
genomen.  

- Voor de bouw van de nieuwe verenigingsaccommodatie heeft de gemeente een lening verstrekt 
van € 1 mln. aan Stichting Taatje, die in 40 jaar lineair tegen 5% rente wordt afgelost. Voor de 
meerkosten van de accommodatie heeft de gemeente een eenmalige bijdrage verstrekt van 
€ 1,1 mln. ter compensatie voor de bouw van de sporthal op de plek van de oude 
verenigingsaccommodatie. 

- In 2007 heeft de stichting een subsidie ontvangen voor de bouw van 4 tijdelijke kleedkamers en 
een ruimte die verhuurd wordt aan de buitenschoolse opvang en de businessclub. De 
kleedkamers zijn in 2013 door Brouwer verplaatst en behoren tot de tijdelijke voorzieningen tijdens 
de bouw van de nieuwe accommodatie. De ruimte voor de bso en businessclub is verplaatst naar 
een definitieve locatie op het terrein en zal na gereedkoming van de nieuwe accommodatie 
gebruikt worden als jeugdhonk voor de club en als huisvesting voor de bso. 

- In 2010 heeft de club ervoor gekozen om geen 2e kunstgrasveld aan te leggen, maar om het 
hoofdveld, inclusief tribune te draaien, zodat een extra natuurgrasveld kon worden gerealiseerd. 
De meerkosten van de tribune boven de beschikbare vergoeding voor een 2e kunstgrasveld zijn 
door de gemeente voorgefinancierd en worden met ingang van 2013 door Stichting Taatje in 
40 jaar afgelost (jaarlijkse kapitaallast € 7.945,--). Het eigendom van de tribune is in 2013 
overdragen aan Stichting Taatje. 

ERFPACHTOVEREENKOMST  

- In verband met de sloop van de oude verenigingsaccommodatie is de bestaande 
erfpachtovereenkomst per 31 maart 2013 beëindigd. Voorafgaand aan de overdracht van de 
nieuwe accommodatie aan Stichting Taatje wordt een nieuwe erfpachtovereenkomst afgesloten 
voor 40 jaar, gelijk aan de looptijd van de lening.  

ONDERHOUD VELDEN,  VERVANGING 

- De stichting ontvangt jaarlijks € 29.962,31 (exclusief 21% btw) als onderhoudsbijdrage. In 1992 is 
het planmatig onderhoud in een overeenkomst vastgelegd. De onderhoudsbijdrage wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 

HUUROVEREENKOMST 

- Stichting Taatje huurt sinds 1963 het terrein in Sportpark “Wolfskamer”.  
- De huur bedraagt in 2013 € 22.555,37 (exclusief 21% btw) en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 
 
 2005 2013 
Leden t/m 17 jaar 518 629 
Leden 18 t/m 64 545 509 (18 en ouder) 
Leden ouder dan 65 158 Zie hierboven 

 



TERREIN EN/OF ONDERGROND VAN GEBOUW ZIJN IN ERFPACHT GEGEVEN 

 

TV HUIZEN 

CLUBACCOMMOD ATIE,  REALIS ATIE  EN UITBREIDING 

- De clubaccommodatie en de tennisbanen zijn in eigendom van de vereniging. 
- Voor de realisatie van een volwaardig clubgebouw heeft de gemeente in 1985 een eenmalige 

subsidie verstrekt van € 181.512,-. 
- Borgstelling voor geldlening van € 158.823,- voor de duur van 25 jaar. Einde lening na laatste 

betaling op 31 december 2007. 
- Het onderhoud en de exploitatie van de banen en de clubaccommodatie is met ingang van 2007 

ondergebracht in Stichting Blauw Wit. 

ERFPACHTOVEREENKOMST 

- Sinds 1 april 1981 heeft de vereniging/stichting hun locatie in erfpacht gekregen. Op 1 april 2006 
is de erfpachtovereenkomst verlengd voor een periode van 25 jaar, eindigend op 31 maart 2030. 
De totale oppervlakte die in erfpacht is uitgegeven bedraagt 11.990 m2. 

- In 2011 is het recht van erfpacht voor het deel waarop het clubhuis staat, om belastingtechnische 
redenen, van de stichting teruggezet op naam van de Tennisvereniging Huizen. 

- Er bestaan dus 2 erfpachtakten, waardoor twee keer canon in rekening wordt gebracht: 
1. Voor Stichting Blauw Wit betekent dit in 2013 een erfpacht van € 1.435,14 (11.390 m2 x 

€ 0,126 per m2). Dot bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
2. Voor Tennisvereniging Huizen betekent dit een vast bedrag van € 100,-- (600 m2 x € 0,126 

per m2. Het minimum bedrag volgens de uitgangspunten is 2008 is € 100,--. Dit bedrag wordt 
aangehouden als minimum canon). 

AANLEG,  ONDERHOUD EN VERVANGING V AN VELDEN 

- Alle kosten zijn voor rekening van de vereniging. 
 
 2005 2013 
Leden t/m 17 jaar 100 18 
Leden 18 t/m 64 jaar 425 572 (18 jaar en ouder) 
Leden ouder dan 65 jaar 17 Zie hierboven 
 

HUIZER LAWN TENNIS  CLUB DE KUIL 

CLUBACCOMMOD ATIE,  REALIS ATIE  EN UITBREIDING 

- De clubaccommodatie en de tennisbanen zijn in eigendom van de vereniging. 

ERFPACHTOVEREENKOMST 

- Sinds 1 januari 1985 heeft de vereniging voor 25 jaar hun locatie in erfpacht gekregen. Op 
1 januari 2010 is de erfpachtovereenkomst verlengd voor een periode van 25 jaar en eindigt op 
31 december 2035. De totale oppervlakte die in 2010 in erfpacht is uitgegeven bedraagt 
18.171 m2. 

- De canon bedraagt in 2013 € 2.247,15. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 

 
 2005 2013 
Jeugd t/m 17 jaar 330 281 
Senior  1180 819 
 
 
 



SKICLUB WOLFSKAMER 

CLUBACCOMMOD ATIE  EN B ANEN,   RE ALIS ATIE  EN UITBREIDING EN ONDERHOUD 

- Voor rekening van de vereniging. 
 

ERFPACHTOVEREENKOMST 

- De skiclub heeft een verenigingsstructuur, waarbij alle inkomsten ten gunste komen van de 
vereniging. Skiclub Wolfskamer is aangesloten bij de NSkiV (Nederlandse Ski Vereniging), die lid 
is van NOC*NSF. Dit betekent dat de skiclub in aanmerking komt voor het erfpachttarief voor 
sportverenigingen.  

- De erfpachtovereenkomst voor de percelen sectie C nummer 8245 en sectie C nummer 9046 
heeft een geldigheidsduur van 25 jaar en loopt tot en met 30 juni 2017. De totale erfpachtsom 
voor 2013 bedraagt € 1.559,64 

- Op het moment dat de aanleg van de 6e baan is gerealiseerd (volgens planning medio 2013), 
wordt de erfpachtovereenkomst aangepast: zowel de 6e baan als het gedeelte dat aan de Skiclub 
wordt verhuurd gaan onder de erfpachtovereenkomst vallen.  

AANLEG 6E
 B AAN 

- De kosten van de aanleg van de baan zijn voor rekening van de vereniging. 
- In 2013 is een renteloze lening verstrekt door de gemeente van € 260.000,--. Op deze manier kan 

de Skiclub voldoen aan de eis van de gemeente om de 6e baan aan te leggen met schone grond 
i.p.v. de wettelijk toegestane industrieklasse grond.  

HUUROVEREENKOMST 

- In maart 2004 is de huurovereenkomst voor het perceel ten behoeve van een langlaufloipe met 
verlichting aangepast. De huurovereenkomst loopt t/m 30 juni 2017, maar wordt omgezet in 
erfpacht na realisatie 6e baan (zie “erfpacht”). 

- Na realisatie van de 6e baan wordt de verhuurde oppervlakte ca. 3503 m2 (3.570 m2 minus 
67 m2, die door de Skiclub wordt afgestaan t.b.v. de entree van de nieuwe sporthal) opgenomen 
in de erfpachtovereenkomst (zie “erfpacht”). In 2013 is het huurtarief € 483,80 . Dit bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd. 

 
 2005 2013 
Leden t/m 17 jaar 2.392 1.973 
Leden 18 t/m 64 jaar 1.920 1.073 (18 jaar en ouder) 
Leden 65 jaar en ouder 84 Zie hierboven 
 

VERENIGING VAN GEHANDICAPTE WINTERSPORTERS 

CLUBACCOMMOD ATIE,  REALIS ATIE  EN UITBREIDING 

- De VGW maakt sinds 1998 gebruik van de skibanen van Skiclub Wolfskamer. 
- In 2012 is door de VGW een eigen onderkomen gebouwd aan de achterzijde van het terrein dat 

bij  Skiclub Wolfskamer in erfpacht is gegeven. Dit stuk grond wordt door Skiclub Wolfskamer 
verhuurd aan de VGW. 

- Voor de realisatie van de gehandicapte toilet is in 2012 subsidie verstrekt vanuit de WMO. Ook is 
toen met WMO gelden een toegangspad aangelegd om de bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers 
mogelijk te maken. 
 

 2005 2013 
Leden t/m 17 jaar  75 
Leden 18 t/m 64 jaar  225 
begeleiders  100 
 
 
 



SURFCLUB GOOIMEER 

CLUBACCOMMOD ATIE,  REALIS ATIE  EN UITBREIDING  

- Gemeentegarantie in 1985, voor de realisatie van een eigen accommodatie t.w.v. € 31.764,62, 
voor de duur van 15 jaar.        

ERFPACHTOVEREENKOMST 

- Met de surfclub is een erfpachtovereenkomst afgesloten per 1 april 1983, voor 50 jaar (eindigend 
1 april 2033). Het betreft hier perceel sectie E nummer 3080 (ca. 547 m2). Jaarlijks wordt een vast 
bedrag van € 1.901,24 in rekening gebracht.  

 
 2005 2013 
Jeugd 25 41 
Senior 137 112 
 

WIELERTOURCLUB HUIZEN 

CLUBACCOMMOD ATIE,  REALIS ATIE  EN UITBREIDING 

- Na een aantal jaren het gebouw gehuurd te hebben heeft de Wielertourclub per 1 juli 1996 het 
gebouw van de gemeente gekocht voor € 20.636,--. 

- Eveneens in 1996, heeft de vereniging een subsidie van € 9.076,- ontvangen voor de uitbreiding 
van de accommodatie. Tevens heeft de gemeente ten gunste van de vereniging een 
rioolaansluiting gerealiseerd. 

ERFPACHTOVEREENKOMST 

- Het terrein waar het verenigingsgebouw op staat is per 1 juli 1996 in erfpacht gegeven. De 
tijdsduur van de erfpacht is 30 jaar vanaf 1 juli 1996. De canon bedraagt een symbolische waarde 
van € 100,-- per jaar.  

 
 2005 2013 
senioren 110 96 
 
 



SEMI-OPENBARE VELDEN 
 

SC AH ’78 

CLUBACCOMMOD ATIE  EN VELDEN 

- De vereniging huurt het clubgebouw en de openbare velden in Stadspark en betaalt zelf de 
energiekosten. 

ONDERHOUD CLUBGEBOUW EN VELDEN 

- De gemeente voert het regulier en groot onderhoud aan de velden uit. 
- In de huurovereenkomst is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het 

clubgebouw (zie huurovereenkomst) en de velden. 

HUUROVEREENKOMST 

- In de huurovereenkomst, die in 2013 is geactualiseerd zijn afspraken vastgelegd over het 
onderhoud en gebruik van het verenigingsgebouw en de openbare voetbalvelden in het 
Stadspark. De huursom voor beide voorzieningen bedraagt in 2013 € 2.626,31. De huur wordt 
jaarlijks geïndexeerd.  

- In 2012 heeft de gemeente een bedrag van € 9.200,-- beschikbaar gesteld aan sc AH’78 voor de 
plaatsing van lichtmasten bij beide velden, ter vervanging van de oude lichtmasten. Sc AH’78 
betaalt hiervan € 3.000,-- in 30 jaar terug via de huur. De huurlasten bedragen hiervan in 2013 
€ 245,-- en worden jaarlijks geïndexeerd. 

- Wanneer een schoolsportdag op de velden plaatsvindt, kunnen de leerlingen gebruik maken van 
de kleedkamers van het verenigingsgebouw. De school betaalt in dat geval een vergoeding voor 
de schoonmaakkosten aan sc AH’78. 
 

 
 2005 2013 
Leden 18 t/m 64 jaar 83 79 
 

KORFBALVERENIGING HUIZEN 

 
- Zie ook onder “Sportcentrum De Meent” 

ONDERHOUD VELDEN,  VERVANGING 

- De gemeente voert het regulier en groot onderhoud uit. 

HUUROVEREENKOMST BUITENACCOMMOD ATIE 

- De vereniging huurt het openbaar terrein tijdens het veldkorfbalseizoen tegen een huurtarief van 
€ 1.724,89 in 2013. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. 

- Bij de verhuizing naar sporthal De Meent zijn de lichtmasten vernieuwd en naar de andere kant 
van het terrein verplaatst. De meerkosten van vernieuwing waren voor rekening van de 
korfbalvereniging. 

- Het veld waar de korfbalvereniging gebruik van maakt is sinds de herontwikkeling van terrein “De 
Bun” met een derde verkleind. Ter compensatie hiervan is in 2005 voor rekening van de 
gemeente een kunstgrasveld aangelegd. Hiervoor wordt geen huur in rekening gebracht. 

 
 
 



Bijlage 2  Bezettingsgraad gymnastiekzalen 
 
 
 
 
Bezetting gymnastiekzalen op basis van norm 
 
 Uur Weken Per zaal Aantal zalen Totaal aantal uur 
Onderwijs 26 40 1.040 8 8.320 
Sport 14 40 560 8 4.480 
   1.600 uur  12.800 uur 
 
 
 
 
Bezetting gymnastieklokalen 2013 
 
Op basis van een globale analyse over 2013, afgerond op vijftallen 
 Uren onderwijs Uren sport Uren totaal 
Bovenlangewijnseweg 1.040 624 1.935 
Damwand 800 734 2.030 
Delta 800 650 1.545 
Ellertsveld 1.040 672 1.600 
Holleblok 1 400 666 1.835 
Holleblok 2 720 1235 1.120 
Koers 920 673 1970 
Schaepmanlaan (v.h. Kon. 
Wilhelminastraat) 

880 177 1.970 

 6.600 5.431 12.031 
 
 



Bijlage 3. Kosten overige binnensportaccommodaties 
 
Het overzicht van de kosten voor De Baat, De Meent en de verenigingsruimte voor de 
tafeltennisverenigingen is gebaseerd op de begroting 2013.  
 
 

De Baat 
 
Kapitaallasten    €   76.773 
Storting voorziening onderhoud  €   35.386 
Verzekeringen/belastingen  €     2.685 
      €  114.844 
 
Huuropbrengst    €    51.462 
 
 

De Meent 
 
Kapitaallasten    €  339.606 
Storting voorziening onderhoud  €    85.096 
Verzekeringen/belastingen  €    13.960 
Subsidie      €  171.754 
      €  610.416 
 
Huuropbrengst    €  151.767 
 
 

Gymlokalen 
 
Damwand 
 
Huuropbrengst 
Tafeltennisvereniging Bijmaat  €     2.664 
 
Holleblok 
Huuropbrengst 
Tafeltennisvereniging Huizen  €     7.498 
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