JAARVERSLAG SPORTKOEPEL OVER 2020
Dit is het tweede jaarverslag van de stichting Sportkoepel Groningen. Door de
Corona-epidemie is dit voor velen een heel moeizaam jaar geweest. Ook voor de
sportwereld en de verenigingen. Geen wedstrijden, geen of nauwelijks
trainingen; leden lopen weg en kosten lopen door. Er is wel compensatie vanuit
het rijk, maar veelal is deze niet voldoende en dus zijn er financiële zorgen.
Voor de Sportkoepel betekende de Corona-maatregelen online vergaderen via
Skype of Teams, maar ook dat contact met de achterban voornamelijk via de
mail en soms telefonisch is verlopen, met als gevolg de afwezigheid van
interactie.
Toch is het aantal onderwerpen waar de Sportkoepel zich mee bezig heeft
gehouden, of bij betrokken werd, toegenomen. De belangrijkste dossiers zijn de
volgende: Corona-compensatie, Gelijk Speelveld, Kleedkamerproblematiek, Beter
Benutten, Capaciteitsonderzoek, Financiën, LED, gemeentelijke investeringen in
sportaccommodaties, visie Sportkoepel, gemeentelijke Sportvisie/MJP en lokaal
sportakkoord. Deze worden in het eerste deel van dit jaarverslag behandeld in de
paragraaf Dossiers en.
In het tweede deel volgt een overzicht van de belangrijkste vergader-en
werkgroepbijeenkomsten die de Sportkoepel heeft geïnitieerd of waarin de
koepel heeft geparticipeerd. Het derde deel bevat een overzicht van de
belangrijkste documenten die de Sportkoepel heeft geproduceerd of waarop de
koepel heeft gereageerd. Tot slot is in de bijlage een lijst opgenomen van de
verenigingen die zich bij de Sportkoepel hebben aangesloten.
Dossiers en onderwerpen
Afhandeling Corona-dossier:
Vrijwel direct nadat in maart 2020 bekend werd dat de gemeente in verband met
de Corona-maatregelen, de sportaccommodaties sloot voor wedstrijden en
trainingen, heeft de Sportkoepel de gemeente verzocht de inning van de huur
voor accommodaties op te schorten en in april is gevraagd helemaal van inning
af te zien. De gemeente wilde echter met een besluit wachten op de uitkomst
van overleg tussen Vereniging Nederlandse gemeenten en de Vereniging Sport
en Gemeenten. Begin mei werd duidelijk dat de rijksoverheid gemeenten
schadeloosstelt voor gederfde inkomsten van 1 maart tot 1 juni wanneer zij
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huurpenningen kwijtschelden voor sportverenigingen die sportaccommodatieruimte van gemeenten huren. Daarop heeft de gemeente
Groningen besloten dat verenigingen voor de periode sluiting tot 1 juni geen
huur hoeven te betalen.
Het was natuurlijk mooi dat er duidelijkheid kwam, maar er bleven nog een
aantal vragen die de Sportkoepel heeft besproken met de gemeente over de
nadere uitwerking. Deze gesprekken hebben geleid tot overeenstemming tussen
gemeente en Sportkoepel en inmiddels is de afhandeling van de eerste Coronacompensatie afgerond .
Gemeentelijke sportbegroting:
De Sportkoepel was er tevreden over dat het college voor 2021
€ 1.400.000,00 extra voor de sport heeft begroot. Dat het college een deel van
de extra gelden wil vrijmaken voor een blaashal, om het capaciteitsprobleem
voor de binnensporten aan te pakken, viel bij de Sportkoepel in goede aarde.
Ook het voorstel om de verhoging van de energielasten te compenseren kon op
steun rekenen, al waren er vragen over de manier waarop dit uitgewerkt gaat
worden, mede gelet op het gegeven dat sportverenigingen op verschillende wijze
energie afnemen en de vraag daarbij ontstaat hoe de maatregel vorm moet
worden gegeven.
Verder was en is de Sportkoepel niet gelukkig met het fragmentarische karakter
van de sportbegroting. De Sportkoepel heeft bepleit toe te willen naar een
integrale benadering van de sportbegroting, waarbij budgetten ondersteunend
zijn aan het vastgestelde sportbeleid. Nu kan er alleen gereageerd worden op
afzonderlijke posten, terwijl de Sportkoepel graag een samenhangend pakket
begrotingsvoorstellen zou willen zien, die aan beleidsdoelstellingen getoetst
kunnen worden.
Op de aan de begroting gekoppelde taakstellende bezuiniging uit 2020, die via de
motie’ Zachte landing sport’ boven de begroting van 2021 kwam te hangen,
wordt onder het kopje Harmonisatie tarieven aandacht geschonken.
Capaciteitsonderzoek:
Op 9 maart 2020 is het in 2019 opgestarte capaciteitsonderzoek afgerond en het
eindrapport gepresenteerd. De Sportkoepel heeft deel uitgemaakt van de
klankbordgroep die het onderzoek heeft begeleid. De Sportkoepel heeft dat
proces als zeer plezierig ervaren en heeft zijn waardering uitgesproken over de
manier waarop dit rapport uiteindelijk tot stand is gekomen. Inhoudelijk heeft de
Sportkoepel vooral detailkritiek in een brief met aanbevelingen aan B&W tot
uitdrukking gebracht. B&W hebben in 2020 niet inhoudelijk op het rapport
gereageerd, zodat er ook geen uitgebreid politiek debat in de raad is geweest en
met de aanbevelingen van de Sportkoepel, voor zover na te gaan, niets is
gedaan.
Harmonisatie tarieven:
Na een fusie tussen gemeenten moeten tarieven in de nieuw gevormde
gemeente geharmoniseerd worden. Dit moest dus ook gebeuren in de nieuw
gevormde gemeente Groningen, waarvan Haren en Ten Boer deel zijn gaan
uitmaken. Logischerwijs moeten ook de sporttarieven worden gelijkgetrokken.
Vanaf januari heeft de Sportkoepel geparticipeerd in de expertgroep
Harmonisatie die als doel had om tot voorstellen te komen waarop het
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harmonisatiebeleid van de nieuwe gemeente Groningen zou kunnen worden
gebaseerd. De expertgroep bestond vertegenwoordigers van de gemeente
Groningen, de Adviescommissie voor de Sport, de Sportkoepel en een
medewerker van Drijver en Partners, het bureau dat het capaciteitsonderzoek
heeft uitgevoerd.
Het uitgangspunt van de Sportkoepel is geweest: breedtesport moet betaalbaar
blijven. We willen dat objectieve en vergelijkbare cijfers over de diverse sporten
beschikbaar komen. Alleen dan is er een basis om tot harmonisatie te komen en
kan de politiek een gefundeerde keuze maken voor een afgewogen
harmonisatiemodel. Vanuit dit uitgangspunt hebben wij gepleit voor de volgende
aanpak:
o Een integrale benadering van alle tarieven, dus inclusief IJs en Water.
o Een benadering op basis van kostprijs, zodat de Raad op basis van
maatschappelijke bijdrage per sportdomein tot politieke afweging kan
komen.
o Er moet geen financiële taakstellingen op een dergelijk complex traject
rusten. Daarmee wordt gedoeld op de taakstellende bezuiniging van €
180.000,- (is inmiddels € 190.000,- geworden) uit de begroting voor 2020
die dient te worden opgebracht door de verenigingsport.
o Er zou een Calamiteitenfonds moeten worden ingesteld, dat ervoor bedoeld is
financiële onevenwichtigheden die uit de fusie tussen Groningen, Haren en
Ten Boer voortvloeien, op te heffen.
o Er moet een reële vergelijking tussen bijdragen van sportsectoren mogelijk
worden gemaakt door energiekosten en ander lasten als OZB mee te wegen
voor veldsport.
Tot november 2020 heeft de Sportkoepel tot tevredenheid geparticipeerd in het
harmonisatietraject en was op enige inhoudelijke kritiekpunten na, content met
het concept eindrapport van Drijver en Partners. In november heeft de raad de
motie ‘Reparatie trainingsveldkorting en lichtmasten sportvelden’ aangenomen
waarmee de taakstellende bezuiniging van de baan leek.
Tot opperste verbazing van de Sportkoepel is daarop op 19 november i2020 n de
expertgroep Harmonisatie door de gemeente een voorstel gepresenteerd dat
naar de overtuiging van de Sportkoepel in strijd is met de geest van het
amendement en niet in lijn was met het tot dan toe besproken concept
eindrapport.. Na overleg is daarop door de gemeente extra tijd genomen en is de
brief aangepast naar aanleiding van feedback van de Sportkoepel. De brief die
daarna naar de raad is gestuurd, wasin essentie hetzelfde voorstel dat op 19
november werd gepresenteerd. De Sportkoepel heeft als reactie daarop een brief
met zijn zienswijze aan de raad gestuurd. De voorstellen bevatten helaas toch
weer tariefverhogingen, die in de optiek van de Sportkoepel volstrekt onnodig
zijn en betaalbaarheid van sport in deze moeilijke tijd verder onder druk zetten.
De Sportkoepel begrijpt niet dat een dergelijk klein gat in de begroting niet op
een andere wijze ingevuld kan worden en heeft daarom in de zienswijze enige
alternatieve dekkingen gepresenteerd die wij prefereren boven het belasten van
een kleine groep of überhaupt sporters, aangezien we juist willen dat burgers fit
blijven of worden. In 2021 wordt een definitief voorstel neergelegd bij de raad en
is het aan de raad om een keuze te maken.
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Gelijk Speelveld:
November 2018 is Gelijk Speelveld fase 1 afgerond, maar er bleven nog een
aantal onopgeloste zaken staan en verenigingen die kozen voor het recht van
opstal moesten nog tekenen. Dat laatste is zo goed als rond en daarmee kan dat
onderdeel van het project worden afgesloten. Er resten echter nog wat losse
eindjes, die ook in 2020 niet zijn afgerond. Het betreft eerder gemaakte
afspraken van de gemeente met verenigingen. Deze afspraken passen eigenlijk
niet meer in een gelijk speelveld, maar vooralsnog blijven zij gehandhaafd,
waarmee de Sportkoepel het niet eens is.
Er is één onderdeel van het project, dat nog altijd niet is opgelost en dat wordt
hieronder besproken: de kleedkamernorm.
Kleedkamerproblematiek:
Als uitvloeisel van Gelijk Speelveld is een divers aantal vergoedingsregelingen
afgeschaft en vervangen door twee regelingen die voor alle
buitensportverenigingen gelden: 1) Schoonmaakvergoeding voor kleedkamers en
2) In Gebruikgeving Vergoeding kleedkamers. Deze laatste vergoeding bevat een
component voor groot- en kleinonderhoud, verzekeringen, onroerend zaak
belasting, overige gemeentelijke lasten en vervangingsreservering voor
verenigingen die over eigen kleedkamers beschikken.
Na lange onderhandelingen zijn gemeente en Sportkoepel het eens geworden
over de vergoedingsbedragen, maar één kwestie is nog steeds niet opgelost: het
aantal kleedkamers per veld. Het is evident dat dit uiteindelijk bepalend is voor
de feitelijke vergoeding die via IGV aan verenigingen wordt uitbetaald. Nu is de
gemeentelijke norm twee kleedkamers per veld, maar de Sportkoepel heeft
betoogd dat die norm uit de tijd is: gemengd sporten, meisjes/dames- en
jongens/heren sporten, etniciteit, nieuwe opzet jeugdvoetbal KNVB, vragen om
meer dan twee kleedkamers per veld. Ook de KNVB hanteert een andere richtlijn
dan de gemeente.
Binnen het dossier Gelijk Speelveld is deze kwestie niet opgelost en ook binnen
het project Beter Benutten, waarin het door de gemeente ondergebracht werd, is
geen oplossing gevonden. Zelfs het capaciteitsonderzoek bracht de oplossing niet
dichterbij.
Maar, eind 2020 heeft de gemeente de Sportkoepel dan toch verrast met een
notitie waarin toch weer aan de twee-kleedkamernorm werd vastgehouden,
ondanks alle argumenten die in de loop der tijd door de Sportkoepel zijn
aangedragen. Sportkoepel en gemeente zijn er nog steeds niet uit en het dossier
zal in 2021 verder worden opgepakt.
LED:
Het ruim één miljoen euro kostende project, bedoeld om de veldverlichting in de
gemeente Groningen te verduurzamen, sleept zich al lang en moeizaam voort. Er
was een afspraak gemaakt in de stuurgroep gemeente/Sportkoepel dat de
invoering van LED geen lastenverzwaring zal inhouden voor de verenigingen en
dat de opbrengsten gelijkelijk zullen worden verdeeld tussen clubs en gemeente.
De gemaakte afspraken zijn inmiddels vastgelegd in een document dat in de
Stuurgroep is bekrachtigd. De eerste bevindingen in 2020 wezen er echter op dat
de nieuwe situatie duurder zal worden dan de oude. Reden hiervoor is naar het
oordeel van de Sportkoepel vooral terug te voeren op de manier waarop het
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project is uitgevoerd. Zo bleek de techniek om te dimmen niet gereed en is de
lichtinstallatie niet conform lichtplan ingericht.
De discussietussen gemeente en Sportkoepel over de uitvoering en de financiele
gevolgen daarvan, hebben in 2020 niet geleid tot een oplossing waar de
Sportkoepel zich achter kan scharen.
Binnen dit dossier valt ook het oplossen van het Lichtmasten probleem, waarover
meer te lezen is bij het dossier Gemeentelijke investeringen. Zowel de
implementatie van de LED, als de vervanging van de lichtmasten wordt in 2021
verder uitgevoerd.
Inmiddels is er een nieuwe projectmanager in deze aangetrokken die heeft laten
weten graag met de Sportkoepel tot een oplossing te willen komen op basis van
feiten en getallen. Deze zijn met de gemeente gedeeld.
Financiën:
Vanaf 2015 probeert de werkgroep Financiën alle cijfers te achterhalen die nodig
zijn om de sportbegroting en de jaarcijfers volledig te doorgronden. Maar nog
steeds ontbreken er belangrijke cijfers, zodat de vereiste berekeningen niet
kunnen worden gemaakt. Daarom heeft Werkgroep 0 zichzelf opgeheven. Na
jaren touwtrekken is de Sportkoepel er niet in geslaagd de resterende, voor een
totaal overzicht noodzakelijke, gegevens boven tafel te krijgen. De werkgroep is
dus niet in haar taak geslaagd.
Indexatie sporttarieven:
Al enige jaren is het de Sportkoepel een doorn in het oog dat de gemeentelijke
tarieven jaarlijks met een hoger percentage stijgen dan het inflatiepercentage
dat het CBS aangeeft. Na diverse discussies met onderdelen van het
gemeentelijk apparaat is duidelijk geworden dat wij ons in dit dossier moeten
richten tot de wethouder Financiën. Hem is in een brief om verzocht ons aan te
geven hoe de beslissing om van de CBS-cijfers af te wijken tot stand is gekomen
en op welke wijze de extra inkomsten ten goede komen aan de sport. In 2020 is
hierop geen antwoord ontvangen. Dit kwam begin 2021 van de directeur
Financiën.
Gemeentelijke investeringen:
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is de Sportkoepel ook in 2020 geraadpleegd
en geïnformeerd over de voorgenomen gemeentelijke investeringen in
sportaccommodaties. Echter, een calamiteit heeft het reguliere proces
doorkruist. Tijdens het aanbrengen van nieuwe armaturen voor de LEDverlichting is geconstateerd dat een aantal lichtmasten zodanig waren aangetast
dat er veiligheidsrisico's mee gemoeid waren. Een eerste schatting van de kosten
voor vervanging van te zwakke lichtmasten kwam op € 750.000,-, wat een
kapitaallast van ca. € 28.000,- tot € 45.000,- per jaar betekent. De gemeente
stelde aan de raad voor de kosten te dekken uit het co-financieringsfonds.
Daar heeft de Sportkoepel in een brief aan de raad protest tegen aan getekend.
Het geeft geen pas een acuut probleem, veroorzaakt doordat de lichtmasten niet
in een regulier onderhoudsplan waren opgenomen, op te lossen door de kosten
te dekken uit een fonds dat hiervoor niet bedoeld is en deze claim op dit fonds
betekent dan ook dat andere investeringen niet kunnen worden gefinancierd. De
Sportkoepel heeft voorgesteld de financieren uit de algemene middelen te
bekostigen en tevens de sportbegroting aan te passen, zodat de lichtmasten
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regulier meegaan in het onderhoud- en vervangingsprogramma. Hiermee wordt
tevens voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst opnieuw zal
voordoen.
Tot tevredenheid van de Sportkoepel heeft de raad met het Amendement
reparatie trainingsveldkorting en lichtmasten sportvelden een alternatieve
dekking gevonden om het probleem met de lichtmasten structureel op te lossen.
Met de reguliere investeringsvoorstellen vanuit het co-investeringsfonds heeft de
Sportkoepel kunnen instemmen, met het voorbehoud dat meebetalen van
verenigingen aan structurele investeringen onterecht is en opnieuw aan de basis
staat van een ongelijk speelveld.
Nieuw sportvisie gemeente/MJP:
Hoewel de looptijd van de sportvisie van de gemeente Groningen en het ermee
samenhangende Meerjaren Programma Sport en Bewegen nog niet zijn voltooid,
doet zich hier hetzelfde voor als bij de harmonisatie van de tarieven: de nieuwe
fusiegemeente dient een voor de gehele nieuwe gemeente geactualiseerd
sportbeleid te hebben voor het einde van 2020. Daarom is er een traject gestart
om tot de nieuwe visie te komen, een traject waarbij ook de Sportkoepel is
betrokken. Echter, de Sportkoepel stond een ander wijze van samen aan een
nieuwe visie werken (namelijk co-creatie) voor ogen dan waar de gemeente voor
koos. Daarom heeft de Sportkoepel in de loop van het proces actieve
medewerking opgezegd. Wel heeft de Sportkoepel als officieel adviesorgaan van
de gemeente de concept visie van commentaar voorzien en zijn uiteindelijke
zienswijze op de nieuwe gemeentelijke Sport- en Beweegvisie 2021 aan B&W en
raad doen toekomen.
Daarin is de ontevredenheid van de Sportkoepel met de gevolgde procedure
verwoord, maar ook duidelijk aangegeven dat de Sportkoepel blij is met de visie
die meerjarig richting gaat geven en houvast biedt voor het sport- en
beweegbeleid in de gemeente Groningen. Inhoudelijk kan de Sportkoepel zich
wel vinden in de in deze visie geformuleerde ambities, die deels overeenkomen
met de in de eigen Visie Sportkoepel toekomst breedtesport geformuleerde
doelen. De inhoudelijke kritiek van de Sportkoepel op de gemeentelijke visie
betreft voornamelijk de (te geringe) rol die aan sportverenigingen wordt
toegekend.
In grote lijnen onderschrijft de Sportkoepel wel de nieuwe visie en zal het
uiteindelijke oordeel over het toekomstig gemeentelijk sportbeleid worden
bepaald door de wijze waarop de visie geconcretiseerd wordt in een nieuw
Meerjaren Programma Sport en Bewegen.
De Sportkoepel is eind 2020 wel betrokken bij de aanzet tot een nieuw
meerjarenprogramma, wat wordt doorgezet in 2021.
Verenigingsondersteuning/Sportparkmanager
In de bezuinigingen die eind 2018 ook voor de sportbegroting zijn voorgesteld,
en in het jaar daarop zijn geëffectueerd, zat een bezuiniging van 0,7 fte op
verenigingsondersteuning. Tijdens gesprekken van de Sportkoepel met de
wethouder van Sport is meegedeeld dat er gezocht wordt naar andere invullingen
van verenigingsondersteuning. De Sportkoepel heeft deelgenomen aan overleg
om tot die andere invulling te komen en mede op instigatie van de Sportkoepel
gaat onderzocht worden of er invulling kan worden gegeven aan een
sportparkmanager op een van de Groninger sportparken. Deze manager fungeert
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als verenigingsondersteuner, vrijwilligersmakelaar en maatschappelijk
ondernemer in één en is dé verbinder, de aanjager van de sport en beweging op
het sportpark in de betreffende wijk. Voldoet het experiment aan de
verwachtingen kan er uitbreiding naar andere sportparken/sportzalen worden
verwacht.
Alcoholproblematiek:
In 2019 is een aantal behoorlijk verenigingen met een eigen kantine bezocht
door de afdeling Handhaving van de gemeente om te controleren of het verbod
alcohol te schenken aan minderjarigen werd nagekomen. Daarbij is gebruik
gemaakt van een mystery guest, een minderjarige onder de 18 jaar. Diverse
verenigingen zijn betrapt en beboet (€ 1390,-). De Sportkoepel heeft samen met
betrokken verenigingen gepoogd de boete ongedaan te maken en voor de
toekomst een convenant met de gemeente overeen te komen waarin
waarschuwingen en educatie de rol van directe bestraffing overnemen (maar niet
uitsluiten).
Een gesprek met de burgermeester en de wethouder van sport in maart 2020
heeft er niet toe geleid dat de boete is ingetrokken. De Sportkoepel heeft
daaropvolgend actief ingezet op een convenant. De gemeente gaat mee in deze
gedachte. In 2020 zijn de eerste stappen gezet en deze met de intentie om het
convenant in 2021 op te stellen.
Renovatie Kardinge:
In 2023 bestaat Sportcentrum Kardinge 30 jaar en is dan financieel afgeschreven. Om een aantal redenen heeft de gemeente ervoor gekozen om al eerder in
te zetten op een grootschalige renovatie voor het zwemmen en schaatsen. Daarom is er een verkenning van een toekomstbestendig sportcentrum Kardinge gestart. Dit heeft geleid tot vier mogelijke scenario's die onder meer met de Sportkoepel zijn gedeeld. De raad heeft er een meningsvormende vergadering over
gehouden waar aan voorafgaand de Sportkoepel een zienswijze heeft ingediend
met de visie van de Sportkoepel op een toekomstig Kardinge.
De scenario’s aangehoord hebbende, en gecombineerd met de uitkomsten van
het capaciteitsonderzoek en eigen ervaringen, pleitte de Sportkoepel voor het
behouden van primair de basisvoorziening (plus) en een invulling van het Sportcentrum als lokale én regionale voorziening voor de sport, waarbij de breedtesport nog steeds goed bediend wordt.
Het capaciteitsonderzoek laat zien, dat met name voor het zwemwater en het ijs
er nu al een capaciteitstekort is, en dat dat tekort alleen maar toeneemt. Ook
kwalitatief zou er een verbeterslag gemaakt kunnen worden met bijvoorbeeld
een 50-meterbad en een goede ijshal waar GIJS voor veel publiek haar eredivisiewedstrijden kan spelen.
De vernieuwing van het sportcentrum Kardinge biedt volgens de Sportkoepel
ook een uitgelezen kans, om de sportaccommodaties binnen Groningen op een
hoger niveau te tillen en enkele capaciteitsknelpunten goed op te lossen. Dit is
ook weer gemeld in de bijeenkomst die de gemeente met verenigingen die van
Kardinge gebruik maken en de Sportkoepel heeft gehouden.
Lokaal Sportakkoord:
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November 2019 is het Groninger Sportakkoord ondertekend. Voor er
inhoudelijk stappen gezet konden worden, is er in 2020 een kopgroep
gevormd, die besluiten neemt van strategische en financiële aard en de
uitvoering van het akkoord stuurt en begeleidt. Naast vertegenwoordigers van
het Alfa-college, de gemeente Groningen en de Adviescommissie van de Sport
maakt een lid van het Sportkoepel deel uit van de kopgroep. De Sportkoepel
ziet het als zijn taak ervoor te zorgen, dat sportverenigingen nauw betrokken
worden bij het opzetten en uitvoeren van de sportwijkplannen. Dat houdt in
dat er veel aandacht is voor het ophalen van vragen en wensen van
wijkbewoners om vervolgens het meest passende bewegingsaanbod daaraan
te verbinden. In sportwijk Zuid liep het vanaf het begin goed. Sportwijk Noord
kende wat opstartproblemen, maar inmiddels zijn de verenigingen op
sportpark Het Noorden erbij betrokken en begint het ook daar te lopen.
Niet-dossiergebonden activiteiten:
De Sportkoepel houdt zich niet bezig met individuele belangenbehartiging; als
een vereniging de Sportkoepel benadert met een vraag die louter die vereniging
betreft, dan stuurt de koepel de vraag/de mail/ het verzoek door aan de
klantregisseurs van Sport050.
In het kader van Gelijk Speelveld heeft de Sportkoepel wel individuele
verenigingen geadviseerd, maar dat altijd vanuit de overkoepelende visie van de
Sportkoepel op een Gelijk Speelveld.
Visie Sportkoepel toekomst breedtesport
Enige jaren geleden heeft de Sportkoepel een visiedocument opgesteld met
missie, visie, kerndoelen. Om goed beslagen ten ijs te komen in de discussie
over de nieuwe gemeentelijke sport- en beweegvisie heeft de Sportkoepel een
geactualiseerde, nieuwe eigen visie gemaakt. Het concept is aan de achterban
voorgelegd: opmerkingen zijn meegenomen, aanpassingen en amendementen
verwerkt, zodanig dat er een document is ontstaan dat de overkoepelende visie
van de Groninger sportverenigingen weerspiegelt.
Toukomst
“Hallo Groninger! Wij zijn Toukomst; een initiatief van Nationaal Programma
Groningen. Samen met jou bundelen wij onze krachten om grote plannen te
maken voor de toekomst van onze provincie. Hiervoor zoeken we grote,
vernieuwende en creatieve ideeën die Groningen vooruithelpen. Voor het
Groningen van jou. En van je familie, vrienden en collega’s.”
De Sportkoepel heeft ook een plan ingediend, namelijk Het Sportpark van de
Toekomst met een multi-functionele Sporthal, met kunstgrasvelden voor diverse
sporten, met ruimte voor andere vormen van vrijetijdsbesteding, zoals een
muziekschool, een kinderopvang, een huiswerkinstituut, vergadercentrum en
noem het maar op. De plek waar alle wijkbewoners elkaar ontmoeten!
Het ziet er niet naar uit dat het plan van de Sportkoepel in de prijzen valt.
Vergader-en werkgroepbijeenkomsten
Zoals in de inleiding al is aangegeven, heeft corona grote invloed gehad op de
wijze waarop dit jaar vergaderd/overlegd is. De titel van deze paragraaf is
‘Vergader-en werkgroepbijeenkomsten’, maar bijeenkomsten zijn er nauwelijks
geweest. Gelukkig heeft deze tijd de mogelijkheden van internet, zodat er toch
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overleg mogelijk is geweest, al was het dan vaak digitaal. Hieronder staan de
verschillende overleggen vermeld:
o

o

o

o
o
o

o

o

o
o

o

o

Het bestuur van de Sportkoepel heeft 2020 16 keer vergaderd: elke maand
een reguliere vergadering en viermaal een ingelaste extra vergadering over
de begroting en over de harmonisatievoorstellen. In maar vier gevallen
hebben deze vergaderingen fysiek kunnen plaatsvinden; de andere keren is
er via Skype vergaderd.
Er zijn dit jaar helaas geen bijeenkomsten met de achterban geweest: door
de corona-maatregelen is dit niet mogelijk geweest en door hoeveelheid aan
andere activiteiten is een online-vergadering er ook niet van gekomen
Gemeente en Sportkoepel hebben in 2020 twee keer in de stuurgroep met
elkaar om de tafel gezeten. Er is een maandelijks overleg Beleid/Sport050
Sportkoepel geïnitieerd waarin de vorderingen op de verschillende dossiers
worden besproken.
Er is een regulier overleg geweest met de wethouder van Sport. Ook hebben
Sportkoepel en Huis voor de Sport samen met de wethouder overlegd.
Er is overleg geweest over de eventuele aanpassing van de
samenwerkingsovereenkomst gemeente Sportkoepel.
Over de alcoholboetes is er een overleg geweest tussen de beboete
verenigingen en de Sportkoepel aan de ene kant en de burgermeester en
wethouder van Sport aan de andere kant.
Ten behoeve van de voorbereiding van de begrotingsbesprekingen is er via
Skype overleg geweest met diverse raadsleden. Ook face to face, telefonisch
en via de mail zijn die contacten warm gehouden.
Ter voorbereiding op een expertmeeting van de raad is er overleg geweest
waaraan de Sportkoepel heeft deelgenomen. Als gevolg van de coronaperikelen is de expertmeeting niet doorgegaan.
Leden van het Sportkoepelbestuur hebben geparticipeerd in werk- en
expertgroepen op de dossiers Capaciteitsonderzoek, Harmonisatie, Toekomst
Kardinge, Sport- en beweegvisie gemeente,
combifuncties/verenigingsondersteuning. Verder is er een aantal maal overleg
geweest over het nieuwe MJP.
In de kopgroep van het LSA participeert ook een bestuurslid van de
Sportkoepel.
De Sportkoepel heeft op verzoek en uitnodiging van enkele verenigingen enkele malen aangeschoven bij overleggen over diverse zaken als capaciteitsproblemen en overgangen binnen het Gelijk Speelveld.
Betreffende de dossiers is er (veelvuldig) overleg geweest met Sport050 en
Beleid:
 Corona-compensatie
 Gelijk Speelveld
 Financiën
 LED/lichtmasten
 Gemeentelijk investeringen in sportaccommodaties.
 Alcoholcontroles
Wat betreft partners is er overleg geweest met:
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Adviescommissie voor de Sport: er is via MEET een gezamenlijk overleg
geweest over het capaciteitsonderzoek en er is vier keer overlegd met
de voorzitter.
Huis voor de Sport: er is overleg geweest over het gezamenlijke
gesprek met de wethouder van Sport.
Bonden (KNVB, Badmintonbond, volleybalbond): in juni/juni mondeling
overleg, verder via mail, telefonisch.

Belangrijkste documenten
Los van de noodzakelijke agenda’s en verslagen van de eigen vergaderingen
heeft de Sportkoepel de volgende documenten geproduceerd of dan wel een
reactie geformuleerd:
o Visie Sportkoepel toekomst breedtesport
o Zes Nieuwsbrieven richting achterban
o Voorstel Sportkoepel effecten corona-maatregelen
o Aanbevelingen Sportkoepel Capaciteitsonderzoek
o Brief raad begroting
o Brief raad investeringen
o Brief raad Harmonisatie
o Brief wethouder van financiën indexatie
o Zienswijze Sportkoepel toekomst Kardinge
o Visie Sportkoepel op nieuwe Sport- en beweegvisie gemeente
o Concept alcoholconvenant
o Veelvuldige mailwisseling gemeente, individuele verenigingen, partners
o Een persbericht
=============
BIJLAGE
Hieronder staan de verenigingen die zich hebben aangesloten bij de Sportkoepel:
ACLO
Amicitia VMC
BA RTC
Basketbal Vereniging Groningen
BC Beijum
BC GO!
BC Hoogkerk
BC Lewenborg
Blauw-Geel ‘15
BSC Caribe
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BV Novum
BV Scylla
Celeritas Donar
Club Brothers
CVV Oranje Nassau
C.K.V. ROG
Diva 83
De Slagvink
De Watervrienden Groningen
Dijkmansport
DZN (Dameszwemclub Noorderbad)
Engelbert
Forward
FC Lewenborg
GHBS
GHHC
GIJS-Bears Groningen
GRC Groningen
Go Smart
Gronical Dizziness
Groninger Boys
Groninger Handboogvereniging Vector
Groninger Kanovereniging
Groninger Reddingsbrigade
GSBV Groene Uilen
GSG Gehandicapten Sportclub Groningen
GSSV Donitas
GSVV Veracles
GTTC
GTV Van Starkenborgh
GV Groen Geel
GVAV Rapiditas (voetbal)
GVAV Rapiditas Triathlon
GVV Velocitas 1897
GZ Trivia
Handbalvereniging V&S Groningen
HBC'68
HFC'15
HSVB Haren
HSV Turnen, gymnastiek, volleybal en
floorball
Karate Dojo Scharlakenhof
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Kendovereniging Shin Bu Kan
The Knickerbockers
Kunstrijclub Groningen (KCG)
KV Hoogkerk
Lycurgus Volleybal
Mamio
Martinistad Lacrosse
NIC/Alfa
Noordelijke Wielervereniging
Roller Derby Groningen
Omlandia
Oranje Nassau voetbal
Oranje Nassau volleybal
OZW - Oud Zwart wit
Potetos
Près Le But
Rugbyclub Groningen
s.v. DIO Groningen
sc Stadspark
Smash and Block Hoogkerk
STG (Shorttrack Groningen)
TTV Vinkhuizen
Turnstad
UFC Groningen
V.V. Groninger Boys
V.V. SV Lycurgus
v.v. VVK
Volleybal DGB Groningen
vv Haren
vv Glimmen
vv Gorecht
VV Groningen
VV Gruno
VV Helpman
VV Oosterparkers
VV Oosterpoort
VV Oryx
VV PKC `83
ZVV De Slingerij
Zwem GOUD
Zwemvereniging Ten Boer
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