Plan besteding uitvoeringsbudget Huizen 2020
Inleiding:
In het sportakkoord is bepaald dat we de sport in Huizen gaan ondersteunen in
samenwerking en promotie. Juist in Corona-tijden zijn dit onderwerpen die de verenigingen
hard nodig hebben. Door meer samen te kijken naar wat wel kan en je als een
gemeenschappelijk sport en beweegfront in Huizen op te werpen, kunnen we de
verenigingen en haar vrijwilligers ondersteunen bij dat wat zij nu niet als vanzelfsprekend
kunnen uitvoeren: het aanbieden van sport en beweegaanbod.
Doelstelling:
De vrijwilligers van sportverenigingen ondersteunen in Coronatijd.
Middelen:
1. Verenigingen en met name haar vrijwilligers ondersteunen in het mogelijk maken van
sport- en beweegaanbod in Coronatijd;
2. Sporters de mogelijkheid bieden binnen verenigingsverband te blijven sporten en
bewegen op een creatieve manier;
3. Samenwerking tussen verenigingen en commerciële aanbieders aanmoedigen om
een breder sportaanbod van de grond te krijgen;
4. Accommodaties effectiever inzetten, o.a. door gebruik maken van eikaars
accommodaties;
5. Vrijwilligers ondersteunen bij de uitvoering van sportactiviteiten en het
vernieuwde/aangepaste aanbod, ook in materialen.

Situatieschets:
Verenigingen en haar vrijwilligers ervaren eind 2020 een grote uitdaging om de reguliere
sport aan te blijven bieden en dat zal heel waarschijnlijk niet direct stoppen bij de overgang
naar het nieuwe jaar. Het verenigingsleven staat onder druk, sporters boven de 18 kunnen
bij de eigen vereniging niet meer terecht en accommodaties worden minimaal gebruikt.
Behalve dat dit lastig is voor verenigingen zijn er ook kansen te ontdekken. Verenigingen
kunnen op andere locaties aan de slag, kunnen andere beweeg en spelvormen kiezen of
kunnen de eigen sport uitspreiden over meer tijd met minder mensen in de zaal.
Binnen het sportakkoord Huizen is samenwerking en efficiënt inzetten van de
sportaccommodaties een belangrijk actiepunt en daar wordt middels dit plan op ingezet.
Plan:
Verenigingen krijgen aanmoediging en ondersteuning bij het creatief inzetten op sport en
beweegaanbod. Daarvoor zullen we de volgende stappen doorlopen:
1. Informeren projectgroep
2. Informeren wethouder Roland Boom
3. Informeren verenigingen
4. Activeren verenigingen (door gemeente, SPH en ondernemers)
5. Verenigingen kunnen de aanvraag doen (zie bijlage)

6. Chantal en Anita beoordelen en accorderen de aanvragen, bij twijfel overleg met
projectgroep
7. Betaling volgt direct na aanvraag (uitvoering mag doorlopen in 2021). Budgethouder;
Lizzy, medeakkoord door Chantal.
8. Vereniging (evt. ondersteund door ondernemer) legt verantwoording af aan
projectgroep middels foto's van sporten in Coronatijd.

Projectstructuur:
Projectgroep / stuurgroep; Lizzy Mercx (gemeente), Nynke Tempelaar (SPH), Alexandra
Ochsendorf (Aangepast sporten) en Jolanda Westrum (Vrijwilligerscentrale)
Projectleider: Chantal Heinen en Anita Campbell
Uitvoering: Sport en beweeg aanbieders uit Huizen
Doelgroep: Verenigingen en evt via hen de commerciële sportaanbieders in Huizen
Voorwaarden:
Verenigingen, vrijwilligers of ondernemende sport en beweegaanbieders uit Huizen
voeren de begeleiding uit
Aanvraag wordt gedaan door de vereniging. Uiterlijke indientermijn is 15 december
2020.
De activiteiten moeten nog dit jaar uitgevoerd worden.
Het mag de vereniging geen extra geld kosten (de ondersteuning en evt. extra
(accommodatie)kosten komen uit het uitvoeringsbudget van het sportakkoord).
De sporters kunnen binnen verenigingsverband blijven sporten. Dus de
verenigingsstructuur blijft behouden bij het voor deze tijden creatief en aangepaste
aanbod.
- De aanvraag moet gericht worden op sport en beweegaanbod voor leden en (de
door corona) inactieve sporters en de ondersteuning van vrijwilligers hierbij in de
meest brede zin.

Voorbeelden:
• Gebruik de atletiekbaan beter: ga met de club in overleg en kijk wat mogelijk is.
• Waarom niet een vrijwilliger die coördinerend bezig is een vrijwilligersvergoeding
geven?
• Huur extra zaalruimte om daar als verenigingen (en evt. met partners) aan de slag te
gaan?
• Kijk vast welke verenigingen al aan de slag zijn met alternatieven en faciliteer die:
bijv, korfbal, hockey
• Kies andere beweeg of spelvormen: bijv volleybal 4 tegen 4 in plaats van 6 tegen 6
• Gebruik de atletiekbaan of een niet gebruikt voetbalveld als binnensport. En kijk of je
multisport trainingsvormen kan aanbieden aan je sporters.
• Zet een bootcamp in bij een sportschool (zoals de zwemvereniging, die droogtraining
deed in de eerste corona periode).
• Maak een sportaanbod filmpje voor de sporters die nu niet in de zaal of op het veld
mogen sporten.
• Maar denk ook in materialen of kleding die nu extra nodig zijn om de groepjes van
elkaar te kunnen scheiden. Of warme kleding (jassen) voor de vrijwilligers die nu de

kantine niet mogen gebruiken. Welke andere materialen hebben jullie, nu juist door
corona, nodig om je vrijwilligers te ondersteunen?

Bijlage 1

Aanvraagformulier ondersteuning via
het lokaal sportakkoord Huizen
Uitgangspunten van de ondersteuning

Gericht op sport, bewegen en aangepast sporten

Minimaal 500€ en Maximaal 2.000C per vereniging ( hiervan kan in bepaalde gevallen
worden afgeweken, bijvoorbeeld als verenigingen een gezamenlijk plan indienen.)

o

Verenigingen tot 100 leden; maximaal € 1.000,-

o

Verenigingen tussen 100 en 500 leden: maximaal € 1.500,-

o

Verenigingen met meer dan 500 leden: maximaal € 2.000,-

Uiterlijk 15 december moet de aanvraag ingediend zijn.

De activiteiten worden dit jaar gestart, de kosten worden dit jaar gemaakt (2020).

Commitment van de projectgroep
Realistische doelen
Aanvraagprocedure

De wens voor ondersteuning bij het versterken van de sportaanbieder kan door de
sportaanbieder kenbaar worden gemaakt door dit formulier in te sturen aan Chantal en
Anita. De aanvragen ontvang zo snel mogelijk bericht of de ondersteuning wel/niet
beschikbaar kan worden gesteld aan de aanvrager.

Algemene gegevens

Naam aanvragende organisatie
Naam en rol eventueel betrokken partners
(andere verenigingen, andere
accommodaties, ondernemers)

Contactpersoon aanvrager
Telefoonnummer

E-mail

Huidige en gewenste situatie
Op welk thema ligt de ondersteuningsvraag? (kruis aan wat van toepassing is)

□
□

Andere of extra inzet van accommodaties
Aangepast sportaanbod (niet alleen gericht op mensen met een beperking,
maar anders dan het reguliere aanbod wat nu niet mogelijk is dankzijn corona)

□
□
□

Samenwerking met andere sportaanbieder

Vrijwilligersondersteuning door
Anders

Beschrijf de huidige situatie van en wat u met de ondersteuning wilt bereiken

Gewenste ondersteuning
Welke ondersteuning zou u willen ontvangen?

Hoeveel ondersteuningsbudget denkt u nodig te hebben? (Maximaal €2.000, zie
uitgangspunten)
Gewenste startdatum:

Beschrijf zo concreet mogelijk wat deze ondersteuning gaat betekenen voor uw
verenigingen en uw sporters:

