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Onderwerp: Pilot sportondersteuning 18+
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
De pilot sportondersteuning 18+.
Inleiding
Afgelopen jaren is uit onderzoek naar voren gekomen dat volwassenen met een lager
inkomen en een lagere opleiding minder sporten en bewegen. Ongeveer 6% van de
Nederlanders leeft rond het bestaansminimum. Het verschil lijkt door de coronacrisis alleen
maar toegenomen.
Voor kinderen en jongeren met ouders met een laag inkomen, zijn er diverse regelingen om
ook deel te kunnen nemen aan sport en cultuur.
In Gemert-Bakel hebben we dit lokaal ingericht en geregeld o.a. met de stichting Leergeld. Op
deze manier worden laagdrempelig veel kinderen bereikt. Ook voor volwassenen 18+ willen
we dit in Gemert-Bakel op een soortgelijke manier organiseren. Met het wegnemen van
financiële drempels maken we mogelijk dat sporten voor iedereen toegankelijk is, stimuleren
we bewegen en reduceren we de negatieve effecten die corona heeft op bewegen.
Kernboodschap
Door het wegnemen van financiële drempels, sport en beweegactiviteiten voor iedereen 18+
mogelijk maken.
Waarom is er lokaal ondersteuning voor sport nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•

Het draagt bij aan een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen;
Het draagt bij aan gezondheid;
Het vermindert eenzaamheid;
Het verhoogt de weerbaarheid;
Het vermindert gezondheidsverschillen;
Het vermindert de negatieve effecten van de coronacrisis;
Het stimuleert mensen tot meer bewegen;
Het stimuleert het gesprek over sporten en bewegen met mensen met een
ondersteuningsvraag aan de keukentafel.

Voor wie is het bedoeld:
Het is bedoeld voor iedereen die om financiële redenen niet gaat bewegen met;
- 120% van bijstandsnorm of
- met een inkomensverklaring of
- schuldhulpverlening of
- vrijstelling van gemeentelijke belastingen of
- met kinderen die vanuit leergeld steun krijgen of
- op voordracht van vroeghulp of financieel spreekuur of
- gebruik maakt van pas vooruit of
- niet genoeg inkomen én
- gemotiveerd is om te sporten / bewegen én
- aanvraag via intermediair ingediend is.
De intermediair kan samen met de deelnemer het aanmeldformulier invullen.
Intermediair zijn: dorpsondersteuner, schuldhulpverlener, maatschappelijk werk,
participatiecoach, buurtsportcoach, huisarts en fysiotherapeut.
Vervolgstappen
Wat doet de sportondersteuning
Het vergoedt:
- Contributie en/of bijdrage van laagdrempelige beweegactiviteiten per jaar;
- Contributie van sportverenigingen / sport- en beweegaanbieder per jaar;
- Benodigde materialen in bruikleen of eigendom.
Wat doet de buurtsportcoach
De buurtsportcoach kan ondersteuning bieden en bemiddelen in alle onderdelen van het
proces, waar nodig. De kennis van sport en sportverenigingen wordt optimaal benut en er kan
en er zijn korte lijnen met de intermediairs die de deelnemers aanmelden. Daarnaast geeft de
buurtsportcoach signalen en knelpunten door t.b.v. de pilot zodat het proces aangepast kan
worden waar nodig.
Wat doet de sportvereniging
De vereniging/ sport- of beweegaanbieder draagt zorg voor de aanmelding en begeleiding
naar de activiteit.
De vereniging bespreekt de mogelijkheden om ook als vrijwilliger actief te worden bij de
vereniging. Er zijn verenigingen die hiervoor korting op het lidmaatschap geven.

Duur van de pilot
Aanmeldingen die binnenkomen tussen 1 januari en 31 december 2022 worden in
behandeling genomen, zolang er budget beschikbaar is. Toekenning geschiedt op volgorde
van binnenkomst. Bij de toekenning van het budget wordt ervan uitgegaan dat deelnemers
minimaal 1 jaar / sportseizoen gaan bewegen / sporten.
Financiën
Er is in de begroting 2021 voor lokale beweegakkoorden € 10.000,- beschikbaar voor de pilot
volwassenfonds sport. Omdat de geplande activiteiten 2021 vanwege corona zijn verschoven
naar 2022, wordt bij de door u vast te stellen jaarrekening 2021 voorgesteld het bijbehorende
budget van € 10.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. In onderstaande
tabel worden de kosten geraamd en staan de maximumbedragen per aanmelding
weergegeven.
Aantal
deelnemers
25
Reserve

Kosten
contributie max
+/- € 230,-pp
€ 5.750,-

Kosten
Materiaal max
€ 125,-pp
€ 3.125,-

Kosten
administratie
€ 25,-pp
€ 625,-

Totaal
€ 9.500,€ 500,€ 10.000,-

Uitvoerende partij sportondersteuning en beheer financiën
Na toekenning van de ondersteuning verloopt de aanmelding bij de sport-/beweegactiviteit
door de deelnemer in principe zelfstandig. Waar nodig wordt de buurtsportcoach gevraagd om
te assisteren bij de introductie van de aanvrager bij de vereniging/activiteit.
Betalingen worden rechtstreeks verstrekt aan de sport-/beweegaanbieder en sportmaterialen
worden vergoedt op basis van declaratie.
Communicatie
De sportverenigingen worden geïnformeerd middels een nieuwsbrief. Zij worden gevraagd te
zorgen voor een goede inschrijving en start van de deelnemer.
De mogelijkheid van aanmelden wordt besproken met de wijkteams, huisartsen,
fysiotherapeuten, Lumens, Senzer en dorpsondersteuners die allen intermediair kunnen
optreden. De buurtsportcoach is beschikbaar voor vragen en zal zo nodig mensen begeleiden
bij het zoeken naar de juiste en geschikte sportvereniging.
Er wordt in de communicatie aandacht besteed aan het sporten en bewegen in het algemeen.
De laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden worden daarbij benadrukt. Zoals
beweegtuinen, wandelroutes en verenigingen met een laagdrempelig aanbod. De mogelijkheid
om gebruik te maken van de sportondersteuning 18+ wordt daar aan toegevoegd.
Evaluatie
In Q1, Q2, en Q3 2022 vindt een korte interne evaluatie plaats. Gekeken wordt naar het aantal
aanmeldingen en deelnemers, het proces van aanvragen, bekendheid van de regeling etc.
Hierdoor is het tijdens het proces mogelijk om bij te sturen. In Q1 2023 wordt de pilot
geëvalueerd en indien gewenst wordt gezocht naar financieringsmiddelen voor een vervolg.
In Q2 en Q4 worden deelnemers gevraagd naar actieve deelname, hun ervaringen, de
(beleving van) gezondheid en verbeterpunten.
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