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NIEUWSBRIEF SPORTBEDRIJF ERMELO

Dit is de eerste nieuwsbrief over de oprichting van het nieuwe sportbedrijf.
De nieuwsbrief is bedoeld om gebruikers van de huidige sportaccommodaties en andere geïnteresseerden op de
hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt vanaf nu als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
In deze nieuwsbrief:
•

De nut en noodzaak en de meerwaarde van het sportbedrijf

•

Informatieavond voor gebruikers van sportaccommodaties

•

Planning

•

Wethouder accommodatiebeleid Wouter Vogelsang aan het woord

De nut en noodzaak en de meerwaarde van het
sportbedrijf

Waar staan we nu?

Waarom een sportbedrijf oprichten? En wat gaat dat

overlegd met de besturen van de betrokken stichtingen.

sportbedrijf dan allemaal doen? Zo maar wat vragen

Er is een groot draagvlak bij allen voor de oprichting

die bij je op kunnen komen. De nut en noodzaak en de

van het sportbedrijf. Er is overeenstemming bereikt

meerwaarde van het sportbedrijf laten zich dan ook het

over de uitgangspunten (eigendom, onderhoud, perso-

beste uitleggen aan de hand van veelgestelde vragen.

neel, regiogemeenten, financieel) voor het op te richten

Hieronder een overzicht:

sportbedrijf. Deze uitgangspunten zijn door het college

In een werkgroep is er de afgelopen jaren regelmatig

vastgesteld om als basis te dienen voor het bedrijfs-

Waarom richten we een sportbedrijf op?

plan. Op dinsdag 28 augustus 2018 heeft het college

Het beheer en de exploitatie van de sportaccommo-

ingestemd met dit bedrijfsplan. Hierin zijn de organisa-

daties is in Ermelo verdeeld over meerdere partijen:

torische, juridische en financiële aspecten beschreven.

de gemeente, Stichting Sportaccommodaties Ermelo,

Het bedrijfsplan wordt nog ter advies voorgelegd aan

Stichting Triade, Stichting Sporthal Dindoa en een

de ondernemingsraad. Ook staat het nog op de agenda

aantal verenigingen. Door dit anders te organiseren kan

van de gemeenteraad op 4 oktober 2018. Hierna volgt

beter en slimmer worden samengewerkt op beheer,

het definitieve besluit en kan gestart worden met de

exploitatie en uitvoeringstaken. Dit is de wens van

implementatie en voorbereiding van de overgang naar

zowel de bovengenoemde stichtingen als de politiek.

het nieuwe sportbedrijf. Op 1 januari 2019 gaat het

Bovendien past een zelfstandig sportbedrijf goed bij

sportbedrijf van start.

een netwerkgemeente. Het voortbestaan van de accommodaties is beter gewaarborgd. En fiscaal is het in de
toekomst aantrekkelijker.

Wat levert het sportbedrijf op?

4.

Verenigingsondersteuning: het sportbedrijf helpt

Een toekomstbestendige organisatie die door samen

verenigingen met vraagstukken op allerlei

te werken voordelen behaald op bedrijfsuitvoerings-

terreinen. Het deelt kennis, vaardigheden en

taken als inkoop, planning, marketing en communicatie,

expertise en zoekt manieren om mogelijke partners

administratie en horeca. Dit drukt niet alleen de kosten

te verbinden en krachten te bundelen.

maar leidt tot meer professionaliteit, meer daad- en

5.

Versterken van de maatschappelijke functie van

slagkracht, een grote herkenbaarheid en een betere

de sport: het sportbedrijf helpt maatschappelijke

vindbaarheid.

organisaties hun doel te verwezenlijken o.a. via
sport. Het kan bijvoorbeeld gaan om meedoen in de

Wie gaan er mogelijk deel uitmaken van het
sportbedrijf?

samenleving, gezondheid of scholing.

De intentie is met bovengenoemde partijen deel te

Op welke locatie komt het sportbedrijf?

nemen in het sportbedrijf. Ook de buurtsportcoaches

De locatie is nog niet bekend.

van Heel Ermelo Beweegt gaan over naar het sportbedrijf.

Informatieavond voor de gebruikers van
sportaccommodaties
Voor de gebruikers (sportverenigingen, scholen en
overige gebruikers) van sportaccommodaties
organiseren we een informatieavond op
dinsdag 18 september 2018. Op de avond lichten wij
onder andere het bedrijfsplan toe, schetsen wij het
vervolg van het traject en is er gelegenheid voor het
stellen van vragen. Sportverenigingen en overige

Buurtsportcoaches Heel Ermelo Beweegt Achterste rij van links naar
rechts: Stijn Sundermann, Marjo de Groot (coördinator), Thom Strijland.
Voorste rij van links naar rechts: Iris Buursink, Jan Bosch

Wat gaat het sportbedrijf doen?
Het sportbedrijf kent vijf taakvelden:
1.

Eén centraal sportservice punt: het centrale
aanspreekpunt voor alle onderwerpen die met
sport te maken hebben. Iedereen kan hier terecht.
Het sportbedrijf is vraagbaak, biedt informatie aan,

Planning
Vanaf januari 2019 gaat het sportbedrijf van start.
Het eerste jaar is een overgangsjaar taken worden
geïmplementeerd en geëvalueerd.
De globale planning is als volgt:
Wanneer

Informatiebijeenkomst
gebruikers

September 2018

Definitief besluit college/
raad

Oktober 2018

het sportbedrijf levert goede, schone en veilige
accommodaties. Het biedt een passend en

Implementatie

Oktober - December 2019

betaalbaar aanbod afgestemd op de behoeften van

Start sportbedrijf

Januari 2019

expertise en ontwikkelt nieuwe ideeën.
Verhuur en exploitatie van accommodaties:

verenigingen en andere klanten. Het sportbedrijf
denkt na over nieuwe mogelijkheden om extra
inkomsten te genereren.
3.

informatieavond.

Wat

zorgt voor onderlinge uitwisseling van kennis en
2.

gebruikers ontvangen nog een uitnodiging voor de

Sportstimulering: het sportbedrijf zet mensen aan
om te gaan sporten. Het organiseert – samen met
andere partners – allerlei beweegactiviteiten voor
verschillende doelgroepen.

Wat vindt wethouder accommodatiebeleid
Wouter Vogelsang eigenlijk van de oprichting van
het sportbedrijf?

nog meer betekenen voor de sportverenigingen,

“Laat ik beginnen met te zeggen dat ik erg blij ben dat

betekenen? Welke verwachtingen heb jij van het sport-

ik betrokken mag zijn bij de oprichting van het nieuwe

bedrijf? Heb jij misschien een idee om bewegen en

sportbedrijf vanuit mijn portefeuille accommodatiebe-

sporten te bevorderen waar het sportbedrijf je bij kan

leid. Het belang van sport staat bij het huidige college

helpen?

de inwoners, kwetsbare doelgroepen en voor onszelf?
Wat kan het sportbedrijf voor jou of jouw organisatie

niet ter discussie. In de gemeente Ermelo zetten we
sport steeds meer integraal in als middel om naast

Ideeën, wensen en/of vragen kun je nu al kwijt en

gezondheidsdoelen ook vraagstukken op het maat-

stellen via www.sportinontwikkeling@ermelo.nl.

schappelijke terrein aan te pakken. Kijk, dat sport goed

Bij de implementatie van het sportbedrijf kunnen we

is voor zowel jong en oud en lichaam en geest is geen

gaan kijken hoe en of we deze kunnen inpassen.

geheim, maar het heeft meer functies. Sport kan een

Ik hoop op een grote betrokkenheid bij het sportbedrijf

bijdrage leveren aan het opbouwen en onderhouden van

van alle gebruikers, organisaties en inwoners. “

sociale contacten, aan de zelfredzaamheid van
kwetsbaren doelgroepen aan het ‘meedoen’ in de

Sportieve groet,

maatschappij. Sport kan mensen weer perspectief

Wouter Vogelsang

bieden en kan bruggen slaan tussen alle inwoners van
Ermelo, want sport verbroedert en verbindt.
Een mooie recent initiatief van een maatschappelijk
project is de samenwerking tussen Heel Ermelo
Beweegt en Groot Emaus. De buurtsportcoaches gaan
aan het werk met de jongeren die daar verblijven en
proberen door middel van sport hen een plek te geven
in onze samenleving.
Die buurtsportcoaches van HEB, tevens JOGG
(jongeren op gezond gewicht) team, gaan straks ook
deel uitmaken van het sportbedrijf waardoor zij
toegankelijker worden voor inwoners, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Wij verwachten
dat er daardoor steeds meer initiatieven komen van
zowel de buurtsportcoaches zelf maar ook juist vanuit
de samenleving. En het sportbedrijf kent natuurlijk
meer voordelen, zoals:
•

Een gezamenlijk accommodatie beheer

•

Een vraaggerichte dienstverlening

•

Een herkenbaar sport service punt

•

Een betere samenwerking tussen sportaanbieders,
sportverenigingen, HEB, zorgaanbieder, scholen,
maatschappelijke organisaties etc.

In de aanloop naar de oprichting van het sportbedrijf
kunnen we alvast vooruit kijken en de volgende vragen
stellen. Hoe kunnen we straks door samen te werken

