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INLEIDING
De sportparticipatie binnen de gemeente Hilvarenbeek is hoog en dat 
moet natuurlijk zo blijven. Daarom is er een actuele sportvisie opgesteld 
waar gericht sportbeleid mee gevoerd kan worden.

Door onderzoek te doen naar de sportwensen en behoeften van de in-
woners van de gemeente kon er een heldere en representatieve visie 
vormgegeven worden. De sportvisie zal de komende jaren gebruikt wor-
den om het sport- en beweegklimaat binnen gemeente Hilvarenbeek 
aan te laten sluiten op de behoeften van de inwoners. Hiermee wordt 
natuurlijk gehoopt dat de sportparticipatie verder zal groeien. 

Er is gekozen voor de titel ‘Samen zetten we niemand buitenspel!’ om-
dat uit de sportvisie blijkt dat samenwerking essentieel is om ervoor te 
zorgen dat de sport binnen de gemeente voor iedereen toegankelijk is. 
Door middel van samenwerking tussen de diverse sport- en beweegaan-
bieders wordt er niemand buitenspel gezet. Daarmee is de visie ook een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen binnen de gemeente. 

De sportvisie is verdeeld in vier thema’s en is vormgegeven aan de hand 
van de vijf kernwaarden van gemeente Hilvarenbeek. De kernwaarden 
zijn: kwaliteit, samenwerking, gemeenschapszin, verantwoordelijkheid 
en kleinschaligheid.
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1. Sporten wordt steeds meer gezien als middel om de persoonlijke 
gezondheid te verbeteren. Het besef dat sporten en bewegen belang-
rijk is om gezond te blijven is dus groeiende. Sporten en bewegen 
is daarnaast ook leuk om te doen en goed voor het sociale netwerk. 
Door dit mee te nemen in de promotie richting de inwoners kunnen 
ledenaantallen gaan stijgen. 

2. Vergrijzing is een landelijke trend die ook in gemeente Hilvaren-
beek goed te zien is. De groep ouderen is groeiende binnen de ge-
meente, waardoor sport- en beweegaanbieders in moeten spelen op 
deze ontwikkeling. Het is belangrijk dat sport- en beweegaanbieders 
het sporten en bewegen toegankelijker maken voor ouderen. In de 
afbeelding is de bevolkingsontwikkeling van gemeente Hilvarenbeek 
weergegeven.

Uit het onderzoek zijn een aantal trends en ontwikkelingen naar voren 
gekomen die ook van toepassing zijn op gemeente Hilvarenbeek. 
De belangrijkste trends en ontwikkelingen staan hieronder beschreven: 

3. Mensen hebben in steeds grotere mate belangstelling voor onge-
organiseerd sporten. Door als sport- en beweegaanbieder op juiste 
wijze in te spelen op de behoeften van de bevolking, kan er maatwerk 
geboden worden dat zoveel mogelijk aansluit op deze behoeften. 

Ontwikkeling bevolking Hilvarenbeek

    2016  2021  2026  %

Hilvarenbeek  15.155 15.260 15.290 +1%

5-14 jaar   1.800 1.705 1.400 -22%

15-29 jaar  2.465 2.445 2.320 -6%

30-55 jaar  4.950 4.580 4.300 -13%

55-74 jaar  4.070 4.415 4.625 +14%

> 75 jaar   1.270 1.675 1.985 +56%
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4. Sport en bewegen wordt steeds belangrijker voor de leefbaarheid van de kernen van gemeente Hilvarenbeek. Als mensen te ver moeten 
reizen om te kunnen sporten wordt er sneller gekozen om ongeorganiseerd te gaan sporten. Het is daarom van belang dat de inwoners in hun 
eigen kern kunnen sporten. Zo kan men ook een sociaal netwerk opbouwen in het eigen dorp.

5. Naarmate de bevolking van gemeente Hilvarenbeek ouder wordt daalt het ledenpercentage van sportverenigingen. Door in te spelen op de 
behoeften van de inwoners vanaf 15 jaar, kan het ledenpercentage stijgen. In de afbeelding onderaan de pagina wordt het ledenpercentage 
binnen gemeente Hilvarenbeek (blauw) vergeleken met het provinciale (rood) en landelijke (groen) gemiddelde.

Vergelijking ledenpercentage gemeente Hilvarenbeek, Noord-Brabant en Nederland (2014)

De belangrijkste uitdaging voor de sport- en beweegaanbieders binnen gemeente Hilvarenbeek is het inspelen op de trends en ontwikkelingen 
met een goed sport- en beweegaanbod voor georganiseerd of begeleid sporten en bewegen. Aan de hand van de sportvisie wordt ervoor ge-
zorgd dat de volgende doelen bereikt worden:
• Behoud en groei van het lidmaatschap per leeftijdscategorie.
• Behoud van de diversiteit in sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Hilvarenbeek.
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Kwalitatief goed sport- en beweegaanbod

De sport- en beweegaanbieders en betrokken organisaties binnen de 
gemeente Hilvarenbeek voelen zich verantwoordelijk voor een goed 
sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen en leeftijden. Volgens 
de sportparticipatiecijfers is de sportdeelname binnen gemeente Hilva-
renbeek hoger dan het landelijke gemiddelde. Het doel is dus om de 
sport- en beweegparticipatie ten minste op hetzelfde niveau te houden 
en het liefst nog te laten stijgen.

Samen promoten we het sport- en beweegaanbod proactief

Sport- en beweegaanbieders bundelen hun krachten

• Er zijn voldoende voorzieningen op het gebied van sport en bewe-
gen voor alle leeftijdsgroepen.

• Sport- en beweegaanbieders luisteren naar de behoeften van hun 
leden. Op deze manier kan kwaliteit en maatwerk zoveel mogelijk 
worden geboden. 

• Alle sport- en beweegaanbieders zorgen voor een veilig en sfeervol 
sport- en beweegklimaat.

• Fairplay en respect voor elkaar zijn de belangrijkste waarden voor 
de sport binnen gemeente Hilvarenbeek.

• De sport- en beweegaanbieders stimuleren een goede pedagogi-
sche kennis bij hun trainers en leiders.

• Er worden open dagen, evenementen en clinics georganiseerd om 
potentiële sporters kennis te laten maken met het sport- en bewee-
gaanbod binnen de gemeente.
 
• Sporters die stoppen bij hun sport- en beweegaanbieder worden 
warm overgedragen naar een sport- en beweegaanbieder binnen de 
gemeente die beter bij hen past.

• De marketing van sport- en beweegaanbieders wordt verbeterd en 
uitingen hiervan zijn te vinden in winkels, het jongerencentrum en an-
dere ontmoetingsplaatsen. Ook de online marketing via social media 
wordt verbeterd.

• Ook buurtondersteuners zorgen ervoor dat nieuwe inwoners op de 
hoogte worden gesteld van het sport- en beweegaanbod binnen de 
gemeente.

• De inzet en betrokkenheid van inwoners en organisaties is groot. 
Dat is belangrijk voor het in stand houden van voorzieningen door 
bijvoorbeeld zelfwerkzaamheid. Sport- en beweegaanbieders spelen 
samen in op veranderende behoeften van de inwoners.
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Voor jongeren maken we het aantrekkelijker om te blijven sporten

Sporten en bewegen maken we aantrekkelijker voor ouderen

• In samenwerking met de basisscholen wordt het kind geholpen bij 
de keuze van de sport, die het beste bij hem/haar past, opdat hij/zij 
die sport langer blijft beoefenen.

• Sport- en beweegaanbieders houden sporten zoveel mogelijk be-
taalbaar voor alle inwoners. Jongeren betalen minder contributie dan 
volwassenen. 

• Jongeren krijgen de kans om opgenomen te worden in de commis-
sies van sport- en beweegaanbieders. Zij mogen hun visie en ideeën 
delen om de sportparticipatie onder jongeren hoog te houden.

• Sport- en beweegaanbieders promoten en faciliteren richting oude-
ren (55+) een aangepast aanbod, omdat hun fysieke mogelijkheden 
veranderen en sport/bewegen juist voor deze leeftijdsgroep belang-
rijk is voor de gezondheid. De sport- en beweegaanbieders koppelen 
hieraan een reële contributie. 

• Ouderen worden of blijven betrokken bij commissies en worden ge-
stimuleerd om vrijwilligerswerk te doen bij de sport- en beweegaan-
bieder, waardoor de participatie wordt vergroot.

Sport is belangrijk voor de kleine kernen 

• De inwoners van de gemeente kunnen in hun eigen kern deelne-
men aan sport- en beweegactiviteiten als de behoefte groot genoeg 
is. Zo kunnen ze een sociaal netwerk opbouwen in hun eigen dorp 
en hoeven zij niet ver te reizen om te kunnen sporten.

• Sport- en beweegaanbieders en de gemeente hebben oog voor het 
belang van sport voor de leefbaarheid in de kleine kernen.



Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt bij de sport- en beweegaanbieder

• Sport- en beweegaanbieders stimuleren een inclusieve samenleving waarin iedereen gebruik kan maken van het sport- en beweegaanbod. 
De sport wordt meer toegankelijk voor mensen met een beperking, ouderen en immigranten. 

• Er wordt een speciaal sport- en beweegaanbod gecreëerd voor mensen met overgewicht.

• Iedere sport- en beweegaanbieder wordt naar vermogen een ‘open club’ en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. 
Hierbij kan gedacht worden aan een clinicprogramma tegen pesten, een beweegaanbod voor ouderen of revaliderende mensen.
 
• Voorkomen wordt dat een inwoner van gemeente Hilvarenbeek (volwassene of kind) om financiële redenen niet tenminste één sport kan 
beoefenen bij een sport- en beweegaanbieder.

Sport verbindt de gemeenschap

• Sport- en bewegen is een verbindende factor en belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen; het sportveld of de gymzaal is een plaats 
waar inwoners elkaar ontmoeten.

• De sportvereniging is een plaats waar eenieder zich ook persoonlijk kan ontwikkelen, bijvoorbeeld als vrijwilliger, bestuurder, trainer of 
scheidsrechter.
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Naast de verenigingen voelen ook de maatschappelijke partijen binnen gemeente Hilvarenbeek zich verantwoordelijk voor het in beweging 
brengen en houden van de inwoners. Door samen te werken kan ervoor gezorgd worden dat de sport binnen de gemeente voor iedereen toe-
gankelijk is. Hierdoor levert de sport in het kader van preventie een bijdrage aan het langer gezond blijven van de inwoners waardoor zij minder 
snel in aanmerking komen voor maatschappelijke ondersteuning.



● 8

Maatschappelijke rol

Samenwerking met maatschappelijke partners zorgt voor hogere sportparticipatie

• Sport- en beweegaanbieders werken nauw samen met basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Kinderen maken hierdoor 
kennis met het sport- en beweegaanbod binnen de gemeente. 

• Maatschappelijke partijen als ouderenorganisaties, welzijn, buurtorganisaties en zorgaanbieders binnen de gemeente werken samen met 
alle sport- en beweegaanbieders. Zij verwijzen potentiële sporters door naar een sport- en beweegaanbieder die aansluit bij de behoeften. 

Het sport- en beweegaanbod voor geestelijk en lichamelijk beperkten is duidelijk geregeld

• Voor zover sport- en beweegaanbieders zelf niet kunnen voorzien in een passend sport- en beweegaanbod, kunnen zij mensen met een 
beperking verwijzen naar geschikte sport- en beweegaanbieders in de regio.
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Sport- en beweegaanbieders halen het maximale uit hun sportac-
commodaties. Hierdoor wordt het steeds aantrekkelijker om te gaan 
sporten. Het is de bedoeling dat de sportaccommodaties op zodanige 
plekken liggen, dat de bezetting optimaal is. Daarnaast dienen ze in 
een goede staat te verkeren en netjes achtergelaten te worden.

Sportaccommodaties zijn kwalitatief in orde

Iedereen draagt bij aan de hygiëne

• We gaan ervoor zorgen dat sporters voldoende ruimte hebben om 
hun sport te kunnen uitoefenen. Er wordt naar een nieuwe oplossing 
gezocht als er niet genoeg ruimte blijkt te zijn.

• Alle sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit. De staat van on-
derhoud is optimaal.

• Alle sportfaciliteiten die sport- en beweegaanbieders te bieden heb-
ben zijn van goede kwaliteit. De staat van onderhoud van deze facili-
teiten is optimaal. 

• De sportaccommodaties binnen de gemeente zijn toegankelijk voor 
mensen met een beperking. Denk hierbij aan rolstoelgangers of men-
sen die moeilijk kunnen traplopen.

• Wandel- en fietspaden worden goed onderhouden zodat ongeorga-
niseerde sport naar behoren uitgeoefend kan worden.

• Sport- en beweegaanbieders zorgen er samen met hun leden voor 
dat hun accommodaties netjes worden achtergelaten.

Gezamenlijk gebruik zorgt voor minder accommodatiekosten

• Gymzalen, sporthallen en sportvelden worden multifunctioneel en 
optimaal gebruikt. 

• Daar waar het haalbaar is gaan sport- en beweegaanbieders ge-
bruik maken van een gezamenlijke sportaccommodatie binnen hun 
kern.
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De besturen van sport- en beweegaanbieders en de gemeente houden onderling nauw contact door regelmatig bijeen te komen binnen de Spor-
traad en maken afspraken. Hierdoor zijn ze goed op elkaar afgestemd. Inwoners van de gemeente gaan zelf meer initiatieven nemen om proble-
men op te lossen. De gemeente ziet zichzelf niet meer als eerstverantwoordelijke maar biedt wel de helpende hand. Er wordt meer dan ooit een 
beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de inwoners van gemeente Hilvarenbeek.

Organisatie
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Sport- en beweegaanbieders zien elkaar niet als concurrenten maar als samenwerkingspartners

• In een sterk netwerk van sport- en beweegaanbieders maakt men gebruik van elkaars expertise en helpt men elkaar met problemen die zich 
voor doen.

• Inkoop van faciliteiten en materialen wordt gezamenlijk gedaan door sport- en beweegaanbieders, indien dat voordelen oplevert. 

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid

• De sportaccommodaties die door de gemeente ter beschikking worden gesteld, worden door haar goed onderhouden.

• Vanuit de gemeente worden duidelijke regels opgesteld welk sportaanbod financiële ondersteuning krijgt en welke niet of minder.

• De gemeente zorgt voor duidelijkheid richting de inwoners van de gemeente omtrent de nieuwe binnensportaccommodatie. 

Meer duidelijkheid richting de inwoners

• Communicatie richting de inwoners van de gemeente wordt vooral gedaan via e-mail, website, social media en via de lokale media De Hil-
verbode en VLOH-radio.

• Er wordt een website en digitale brochure ontwikkeld die het volledige sport- en beweegaanbod binnen de gemeente op een overzichtelijke 
manier weergeeft. Deze website wordt up-to-date gehouden. 

• Inwoners van gemeente Hilvarenbeek zetten zich samen actief in voor hun kernen. De gemeente stimuleert samenwerking en eigen initiatief. 
We gaan uit van onze eigen kracht.

Organisatie
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Er zal een uitvoeringsprogramma moeten worden opgezet met de prioriteiten die jaarlijks worden vastgesteld. Per activiteit dient de verantwoor-
delijke voor de uitvoering te worden bepaald, inclusief het bijbehorende budget. 

Om de visie te implementeren worden er actiepunten onder de visie gehangen. Het is van belang dat de Sportraad de algehele evaluatie hiervan 
gaat monitoren. Zij gaan er, in samenspraak met de gemeente, voor zorgen dat er binnen de sport- en beweegaanbieders zogenaamde ‘kartrek-
kers’ worden aangewezen die elk verantwoordelijk zijn voor bepaalde actiepunten. Er worden vervolgens duidelijke doelen en deadlines gesteld 
voor de implementatie. Aan de hand van de KISS-rapportage kan, na het starten van een nulmeting, gekeken worden wat het effect is en of de 
sportparticipatie binnen de gemeente groeiende is. Er zal ten slotte geëvalueerd worden en waar nodig zullen nieuwe actiepunten worden opge-
steld. 


