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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding 
 
De gemeente Weert is een echte sportgemeente. De Weertenaar sport veel en kan hiervoor gebruik 
maken van een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen. Dit is een groot goed. De 
maatschappelijke waarde van sport wordt immers breed onderschreven. Sport draagt bij aan zowel 
de ontwikkeling van de burgers als de ontwikkeling van een gemeente/regio. Om deze reden wordt 
deelname aan sporten en bewegen al lange tijd gestimuleerd door overheden. Bij gemeenten is het 
beleid vaak in hoofdzaak gericht op de breedtesport. Breedtesport omvat alles van laagdrempelig 
bewegen tot de beoefening van wedstrijdsport (van een laag tot een hoger amateurniveau). Boven 
dit niveau gaat breedtesport over in topsport.  Breedtesport en topsport zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Veel gemeenten krijgen daarom ook te maken met topsportactiviteiten. Voor gemeenten 
geldt veelal het ‘dilemma’ in welke mate zij aan zet is als het gaat om topsport. Sinds 1997 formuleert 
de gemeente Weert een apart topsportbeleid.  Dit beleid is te typeren als een enigszins ‘voorzichtig’ 
beleid, dat zich meer kenmerkt als reactie op ontwikkelingen dan op sturing van ontwikkelingen.  
 
Er zijn de laatste jaren echter veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de topsport in Weert. 
Naast de topsportorganisaties zijn er ook Regionale Talenten Centra gevestigd en is een aantal 
topsportevenementen  van de grond gekomen. Bij de initiatiefnemers is behoefte aan een verdere 
ontwikkeling en zij hebben op dit gebied verwachtingen richting gemeente. In 2012 hebben de 
topsportorganisaties en de Weerter Sportraad de gemeenteraad gevraagd het topsportbeleid 
inhoudelijk onder de loep te nemen. Anders kijken naar de topsport, meer betekenis geven aan de 
brede uitstraling van topsport, dat is concreet het verzoek. Een verzoek dat, gezien de inspanningen 
van deze organisaties, niet zomaar ter zijde kan worden gelegd. De gemeenteraad heeft gevraagd 
om binnen het nieuwe beleid specifiek aandacht te besteden aan beleid met betrekking tot Regionale 
Talenten Centra.   
 
Vooruitlopend op het nieuwe beleid heeft de gemeenteraad in 2014 extra middelen beschikbaar 
gesteld voor het gemeentelijke topsportbeleid. Het jaarlijkse budget is verhoogd van € 28.000,- naar 
€ 56.000,-. Daarnaast is er in september 2014 is bij de behandeling van de concept-nota  binnensport 
door de raad een motie aangenomen die het college opdraagt om bij de toewijzing van het gebruik 
van de gemeentelijke binnensportaccommodaties voorrang te verlenen aan gebruik door Regionale 
Talenten Centra.  
 
Tot slot heeft de provincie Limburg in december 2014 aangegeven veel kansen te zien in een verdere 
ontwikkeling van Weert als (top)sportregio. De provincie wil graag in samenwerking met de 
gemeente onderzoeken of en hoe hieraan samen verder invulling kan worden gegeven.   
 
 
1.2. Doelstelling 
 
Eén ding is duidelijk. De topsport in Weert is volop in beweging en veel organisaties zien kansen om 
de topsport in Weert verder te ontwikkelen. De vraag is nu wat dit biedt voor Weert en hoe  de 
gemeente Weert hierop kan inspelen. Is de tijd rijp om in het beleid een duidelijke omslag te maken 
naar sturen? Hoe kan het budget hiervoor het beste worden ingezet? 
 
Op deze vragen willen we in deze nota een antwoord geven. Concreet worden aanbevelingen gedaan 
voor te voeren beleid met betrekking tot:  
‐ Topsportorganisaties 
‐ Topsporters 
‐ Talentontwikkeling 
‐ Topsportevenementen 
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1.3. Belangrijke aspecten binnen het aanbevolen beleid 
 
Vooruitlopend op het aanbevolen beleid alvast de twee belangrijkste aspecten die worden betrokken 
bij de uitwerking: 
‐ Een goede verbinding realiseren tussen topsport en breedteport. Topsport en breedtesport zijn 

immers onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben de potentie elkaar te versterken.  
‐ Een goede verbinding realiseren tussen het gemeentelijke beleid en het beleid van de provincie 

Limburg en het Ministerie van VWS.  Topsport overstijgt immers het lokale niveau. Organisaties 
en voorzieningen hebben veelal een regionale, provinciale of zelfs landelijke functie. Lokale 
faciliteiten zijn dus veelal onderdeel van een grotere structuur. 

 
 
1.4. Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 Definities en waarden 

In hoofdstuk 2 worden de begrippen topsport, Regionaal Talenten Centrum 
(RTC) en Topsport Talent School (TTS) nader gedefinieerd. Ook wordt ingegaan 
op de waarden van topsport.  
 

Hoofdstuk 3 Landelijk en provinciaal topsportbeleid  
In dit hoofdstuk wordt het landelijke sportbeleid en het provinciale sportbeleid 
in beeld gebracht.  
 

Hoofdstuk 4 Gemeentelijk (topsport)beleid 
In dit hoofdstuk wordt het huidige gemeentelijke (topsport)beleid in beeld 
gebracht. Verder is in dit hoofdstuk ander relevante gemeentelijk 
(sport)beleid opgenomen.   
 

Hoofdstuk 5 
t/m  
Hoofdstuk 8 

Resultaten en ontwikkelingen sinds 2007 
In deze hoofdstukken zijn de resultaten van het huidige beleid weergegeven 
en zijn alle ontwikkelingen in Weert of die van belang zijn voor de topsport 
sinds 2007 opgenomen.   
 

Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen  
De conclusies op basis van de bevindingen in de voorgaande hoofdstukken zijn 
in hoofdstuk 9 opgenomen. Vervolgens zijn hier de aanbevelingen uitgewerkt 
voor de nieuwe beleidskaders voor topsport. 
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Hoofdstuk 2  Definities en waarden  
 
 

2.1. Inleiding 
 
Om te kunnen komen tot overwogen beleidskeuzes voor topsport in Weert is het van belang eerst 
een beeld te scheppen van het onderwerp van het beleid. In dit hoofdstuk wordt daarom aandacht 
besteed aan de begrippen topsport, topsporter, Regionale Talenten Centra (RTC’s) en Topsport Talent 
School (TTS). Naast deze begrippen worden in dit hoofdstuk ook ingegaan op de waarden van 
topsport en de relatie tussen topsport en breedtesport.    
Op het gebied van de topsport in Nederland speelt  het NOC* NSF (Nederlands Olympisch Comité * 
Nederlandse Sport Federatie) een belangrijke rol. Zij geven uitvoering aan het Rijksbeleid dat wordt 
geformuleerd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Het NOC*NSF overkoepelt 
de Nederlandse sportbonden en een aantal specifieke sportorganisaties. In dit hoofdstuk wordt 
daarom vaak gerefereerd aan deze organisatie. 
 
 
2.2. Topsport en topsporter 

 
Voor de begrippen topsport en topsporter geldt dat er geen eenduidige definitie is. Een veel 
teruggevonden definitie van het begrip topsport is de volgende:  
‐ “Alle activiteiten die leiden tot een nationale vertegenwoordiging op internationale 

kampioenschappen. Alle nationale kampioenschappen en toernooien vallen hier niet onder”.  
Voor het begrip topsporter hanteert het NOC*NSF de volgende definitie:   
‐ "Een sporter die internationaal op het hoogste seniorenniveau (EK's, WK's en Olympische Spelen) 

meedoet, binnen een erkend topsportprogramma."  
 
Op grond van bovenstaande definities ligt de lat dus erg hoog. Er zijn ook veel andere definities 
waarbij het begrip breder wordt geïnterpreteerd. Onderstaand twee definities van het begrip 
topsporter waar dit van toepassing is:  
‐ “Een sporter die presteert op het niveau van finales van Europese- en Wereldkampioenschappen 

(A-categorie) en/of Olympische Spelen, uitgaande van een voldoende aantal internationale 
vertegenwoordigers in de tak van sport én sportbeoefenaars die door hun jeugdige leeftijd en/of 
door hun gebrek aan ervaring nog niet rijp zijn voor wedstrijden op het hoogste internationale 
niveau, maar die de belofte inhouden om tot de A-categorie te gaan behoren.” 

‐ “Een sporter die de potentie heeft om het hoogste in zijn of haar sport te bereiken en daartoe 
ten minste 20 à 25 uur per week aan die sport wil wijden. Werk of studie daarnaast is niet 
onmogelijk, maar topsport is in feite een beroep dat je in deeltijd of voltijds beoefent.” 

 
Bij de laatste definities van een topsporter omvat het begrip topsporter zowel de gevestigde 
topsporter als het gevestigde talent.  Hoewel hier veelal prestaties op internationaal niveau aan 
worden gekoppeld, wordt een sporter die landelijk op het hoogste niveau presteert vaak ook al gezien 
als een topsporter. Wel geldt dan dat voor het bereiken van dit resultaat een grote inspanning is 
vereist en de topsportbeoefening feitelijk een ‘baan’ is.    
 
 
2.3. Regionaal Talenten Centrum 
 
Landelijke structuur voor talentontwikkeling 
Regionale Talenten Centra maken onderdeel uit van een landelijke infrastructuur voor 
talentontwikkeling. Op landelijk niveau zijn er Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en 
Nationale Topsport Centra (NTC’s). De bonden en NOC*NSF spelen hierin een bepalende rol.  
Een CTO is een locatie/omgeving waar trainingsaccommodaties, onderwijsfaciliteiten, huisvesting en 
voorzieningen als medische en mentale begeleiding zijn geclusterd. Talentvolle sporters krijgen 
hierdoor de kans om (fulltime) trainen, studeren en wonen te combineren.  Er zijn in Nederland 4 
CTO’s.  Deze liggen in Amsterdam, Eindhoven, Herenveen en Arnhem (Papendal). 
Een NTC is een opleiding voor sporters die deel uitmaken van de nationale selecties van de bonden.   
Veel bonden hebben hun NTC-activiteiten gevestigd binnen de setting van een CTO. 
Een netwerk van opleidingen op regionaal niveau moet doorstroom naar de NTC’s bevorderen. Deze 
opleidingen worden aangeduid met de term ‘Regionaal Talenten Centrum’ (RTC).  RTC’s kunnen 
overal in Nederland ontstaan. De structuur wordt voor een belangrijk deel ontwikkeld door lokale en 
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regionale organisaties. Om de gewenste effecten te bereiken geeft NOC*NSF hiervoor wel kaders 
aan. Zij heeft het begrip RTC gedefinieerd, criteria bepaald en kernfactoren benoemd. Dit heeft geen 
dwingend karakter maar kan als toetsingskader dienen voor lokale en provinciale partijen als zij 
betrokken zijn bij de oprichting en of ondersteuning van een RTC. Onderstaand is dit weergegeven:  
 
Regionaal Talent Centrum 
 
Een RTC wordt gedefinieerd als: 
“Een regionaal instroomprogramma onder regie van de sportbond, dat plaatsvindt in een 
georganiseerde opleidingsketen die de ontwikkelingsfasen van talent verbindt en daarin vooraan 
aansluiting heeft met de georganiseerde sport en talentherkenning en achteraan met de beoefening 
van sport als topsporter (faciliteert het proces van in-, door- en uitstroom).” 
 
Als aanvulling op de definitie geldt dat de faciliteiten van de programma’s worden vormgegeven door 
inbreng van diverse partijen zoals de lokale en regionale overheid, onderwijsinstellingen en eventuele 
overige particuliere initiatieven. Verder geldt dat Olympische Netwerkorganisaties de sportbonden 
ondersteunen en zorgdragen voor voorzieningen voor de talenten 
 
Voor het bestaan en voortbestaan van een RTC geldt dat er initiërende factoren en gunstige 
omstandigheden zijn zoals:     
‐ een betrokken sportbond met een duurzame oriëntatie op talentontwikkeling vastgelegd in een 

Meerjaren Opleidingsplan;  
‐ prestatieperspectief op topsportniveau (sporters en kader);  
‐ beschikbaarheid van goede accommodaties en accommodatie- en/of topsportbeleid;  
‐ een sportief en organisatorisch sterke club die samenwerkingsgezind is, met een goede 

regionale inbedding en een goede relatie met de sportbond;  
‐ krachtige randvoorwaarden zoals een Topsport Talent School, huisvesting, vervoer, en 

sportmedische voorzieningen.  
 
Het NOC * NSF benoemt samenwerking tussen sport, onderwijs, overheid, en overige partijen als 
zorg en bedrijfsleven met gelijkwaardige partnerships van cruciaal belang voor het realiseren van 
RTC’s. 
 
 

 
                 Deelnemers aan het  RTC volleybal 
 
 

2.4. Topsport Talent School 
 
De geschiedenis van de Topsport Talent Scholen gaat terug tot 1991. Toen werd de ‘Stichting LOOT’  
(LOOT = Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) opgericht. Doel van de stichting LOOT was te 
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komen tot  een landelijk netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs waar jonge toptalenten in 
de sport de kans krijgen om hun sportcarrière te combineren met hun schoolcarrière. Inmiddels zijn 
er 30 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland die voldoen aan de eisen van de stichting en 
officieel een ‘Topsport Talent School’ zijn (voorheen genoemd LOOT-school).  In 2006 kreeg  ‘Het 
College’ in Weert de status  ‘Topsport Talent School’. In Limburg zijn nog 3 andere scholen met deze 
status. Dit zijn 2 scholen in Sittard en 1 school in Venlo.  
 
De scholen bieden door middel van specifieke faciliteiten ondersteuning aan ‘Topsport Talent 
Leerlingen’. Een ‘Topsport Talent Leerling’ is een leerling die beschikt over een officiële 
‘topsportstatus’. De benodigde status is de status Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent. 
Deze statussen worden toegekend door de sportbonden. In hoofdstuk 6 worden de statussen verder 
toegelicht.   
 
De faciliteiten die aan de ‘Topsport Talent Leerlingen’ worden aangeboden bestaan o.a. uit: 
‐ Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden. 
‐ (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken. 
‐ Uitstel of vermindering van huiswerk, uitstel of aanpassing van toetsen. 
‐ Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid voor trainingen en wedstrijden, 

weg te werken.  
‐ Digitaal begeleiden van leerlingen die voor trainingen of wedstrijden in het buitenland 

verblijven. 
‐ Gespreid examen over twee schooljaren. 

 
2.5. De waarden van topsport 
 
Aan topsport wordt veel maatschappelijke waarde toegekend.  Naar de waarden van topsport is dan 
ook in de loop der jaren veel onderzoek verricht. Deze zijn omschreven in deze paragraaf.  
 
Ontplooiingswaarde 
Topsport biedt ontplooiingskansen voor jonge getalenteerde mensen. Jongeren dromen van een 
topsportloopbaan. Het stimuleren van de realisatie van deze droom past bij de cultuur van willen 
presteren en uitblinken. Goede voorwaarden voor het combineren van de sportieve ontwikkeling  met 
ontwikkeling op andere gebieden zijn van belang. Combinatie van sport en onderwijs kan lastig zijn, 
zeker als intensieve sportprogramma’s worden gevolgd, maar toch kunnen topsport en onderwijs 
elkaar ook versterken. De sport ontwikkelt het leren van vaardigheden en het leveren van prestaties, 
wat de schoolprestaties positief kan beïnvloeden. Daarnaast heeft de topsportbeoefening  vaak een 
positief effect op een latere maatschappelijke carrière.  
 
Inspiratiewaarde 
Topsport heeft een enthousiasmerend effect. Het is een activiteit die vermaak en plezierige opwinding 
aan mensen biedt.  Dit roept positieve gevoelens op zoals blijdschap en voldoening. Het kan echter 
ook gevoelens oproepen van teleurstelling en vijandigheid. Het beleven van topsport kan een positief 
effect hebben op omvang van de sportbeoefening. Dit effect wordt echter niet in alle studies 
gevonden. Het lijkt zich eerder voor te doen bij sporters dan bij niet-sporters. Ook zijn er 
aanwijzingen dat het effect groter is bij nieuwe, onbekendere sporten die goed georganiseerd zijn.  
 
Identificatiewaarde 
Mensen volgen topsport ook omdat zij zich identificeren met sporters of met een club. Een gevoel 
van verbondenheid draagt bij aan het persoonlijk welbevinden en gevoel van trots. De 
identificatiewaarde vervult een rol in het versterken van sociale integratie en cohesie. Een keerzijde 
is dat er ‘over identificatie’ kan ontstaan wat kan leiden tot vijandigheid ten opzichte van anderen.    
De topsporter fungeert ook als een rolmodel. Jongeren laten zich in hun identiteitsontwikkeling 
inspireren door idolen, waaronder topsporters. De media spelen hierbij een belangrijke rol. Zij dragen 
bij aan de constructie van sporthelden en waarden die zij vertegenwoordigen. Onderzoek bevestigt 
dat sportprestaties bijdragen aan de beleving van gevoelens van trots en verbondenheid. 
Topsportprestaties zijn voor landen van belang omdat zij vertellen wie ‘wij’ zijn.  Vroegere 
topsportprestaties maken deel uit van ons cultuurhistorisch erfgoed.  
 
Economische waarde 
Topsport is aantrekkelijk en trekt wereldwijd enorm veel publiek. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
sportorganisaties, media en bedrijfsleven. Deze organisaties profiteren er ook van. Samen bepalen 
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zij de economische waarde van topsport.  Het meeste onderzoek is gedaan naar de waarde van  
topsportevenementen. De waarde verschilt naar belanghebbende (overheid, bedrijfstakken, etc.), 
het werkingsgebied (regionaal, nationaal) en de werkingsduur (korte of lange termijn). Belangrijke 
factoren zijn het aantal bezoekers, de herkomst van de bezoekers en de aard en duur van het bezoek. 
De effecten zijn positiever wanneer de organisatie steun krijgt van de lokale bevolking en er wordt 
geanticipeerd op het ‘momentum’ dat het evenement biedt. Wel vergt het realiseren van 
economische en andere maatschappelijke effecten bij topsportevenementen een doelgerichte 
aanpak.  
 
Topsport stimuleert breedtesport 
Topsport stimuleert ook breedtesport. Hiermee draagt topsport indirect bij aan de meerwaarde die 
breedtesport heeft voor mensen. Een belangrijk aspect hierbinnen is de gezondheidswaarde.  
 
Topsport is een middel voor promotie 
Topsport kan bijdragen aan het imago en de bekendheid van een land, regio, provincie of gemeente. 
Sport en dan in hoofdzaak topsport hebben een hoge mediawaarde. Als in een gemeente veel 
topsportactiviteiten plaatsvinden, dan kan dit dus bijdragen aan het imago en de bekendheid van 
een gemeente.  Topsport kan dus worden ingezet voor het realiseren van deze doelen.  
 
 

2.6. De samenhang tussen topsport en breedtesport 
 
Als we het over sport hebben, dan hebben we 
het over de hele ‘keten’ die bestaat uit 
breedtesport, talentontwikkeling en topsport. 
Ook evenementen vormen een onderdeel van 
deze keten. Hiernaast is deze keten 
weergegeven. 

 

 

 

De onderdelen uit de keten staan niet los van 
elkaar. Ze zijn met elkaar verbonden. Ze vloeien in elkaar over en versterken elkaar:  
‐ Breedtesport is de basis voor elke sporter. Binnen de breedtesport kan het talent worden herkend 

en kan worden gestart met de begeleiding van dit talent. Van hieruit kan doorstroom 
plaatsvinden naar de RTC’s en eventueel de NTC’s.   

‐ Talentontwikkeling gaat samen met breedtesport. Talenten neem vaak deel aan zowel de RTC-
activiteiten als de verenigingsactiviteiten.  

‐ Anderzijds gaat talentontwikkeling ook vaak samen met topsport. Volgens de definitie van een 
topsporter, kan een deel van de talenten worden aangemerkt als topsporter.  

‐ Veel topsporters kiezen na hun sportcarrière voor een maatschappelijke carrière binnen de sport. 
Dit kan zowel binnen de breedtesport als binnen de talentontwikkeling en de topsport zijn.   

‐ Topsport is voor wat betreft de publiciteit het meest bekende onderdeel van de keten sport. Het 
biedt waarden (zie paragraaf 2.5.) die een stimulerend effect hebben op de beoefening van 
breedtesport.  

‐ Evenementen brengen sport nadrukkelijk onder de aandacht. Topsport- en 
breedtesportevenementen hebben beiden een stimulerend effect op de breedtesport. Bij veel 
topsportevenementen wordt ook een programma voor breedtesporters aangeboden of worden 
‘side-events’ georganiseerd waarbij mensen kunnen kennis maken met de sport of deel kunnen 
nemen aan laagdrempelige activiteiten die aansluiten bij het topsportevenement. Zo wordt de 
verbinding gelegd naar de breedtesport.  

 
Door een goede samenwerking wordt de keten sterker. In Nederland spelen de bonden een 
belangrijke rol in het bevorderen van de samenhang en de samenwerking binnen de keten. Bonden 
kunnen dit echter niet alleen. Zij zijn sterk afhankelijk van de krachten op lokaal en regionaal niveau  
die de sport  willen organiseren (zoals verenigingen, stichtingen, scholen) en faciliteiten willen bieden 
(zoals bedrijven en de overheid).    
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Hoofdstuk 3  Landelijk en provinciaal beleid  
 

3.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk een overzicht van het actuele beleid op het gebied van topsport door de rijksoverheid 
en de provincie Limburg. Topsportbeleid is in principe onderdeel van het totale sportbeleid. Daarom  
wordt in dit hoofdstuk ook summier het breedtesportbeleid aangestipt.  
 
 
3.2. Landelijk beleid 

Ministerie van VWS 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een algemene regie- en 
monitoringsfunctie betreffende het landelijke sportbeleid. Dit is gericht op het signaleren en 
analyseren van ontwikkelingen in de samenleving, stimuleren van nieuw beleid, initiëren van nieuwe 
voorzieningen en activiteiten, het verbeteren en in standhouden van de sportinfrastructuur (aanbod 
en ondersteuning), stimulering van topsport en breedtesport via diverse impulsen en het faciliteren 
van innovatieve projecten.  
Het actuele sportbeleid van VWS kent 3 prioriteiten/programma’s: ‘Sport en bewegen in de 
buurt’(breedtesport), ‘Werken aan een veiliger sportklimaat’ (breedtesport) en ’Uitblinken in de sport’ 
(topsport). Voor topsport geldt de doelstelling dat Nederland bij de beste 10 landen van de wereld 
hoort (top-10 ambitie).  De uitvoering van de programma’s is gedelegeerd aan respectievelijk 
NOC*NSF (topsport) en de stuurgroep ‘Sport- en bewegen in de buurt’ (SBB). In deze stuurgroep 
zitten vertegenwoordigers van o.a. VWS, NOC*NSF, VNG en MKB Nederland.  
 
NOC*NSF 
Het NOC*NSF overkoepelt de Nederlandse sportbonden en een aantal specifieke sportorganisaties.  
NOC*NSF zet in het actuele integrale beleidsplan voor de breedtesport in op verhoging van de 
sportparticipatie, deelname aan competitiesport en lidmaatschappen van verenigingen en andere 
aanbieders.  
Voor topsport is het beleid gericht op realisatie van de top-10 ambitie. Op grond van dit beleid door 
NOC*NSF in Nederland 4 Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) gerealiseerd (zie toelichting in 
hoofdstuk 2).   
De invulling van de realisatie van de top-10 ambitie is door NOC*NSF  vastgelegd in de agenda  
‘Sport inspireert, topsport 2016’. Aandacht voor talentherkenning en ontwikkeling is hierbinnen een 
erg belangrijk aspect. Hierbij ligt de  focus op het versterken van de regionale talentinfrastructuur 
door realisatie van Regionale Talenten Centra.   
 
Toenemende betrokkenheid van andere partijen 
De laatste jaren is er toenemende interesse van andere partijen voor het sportbeleid. Het 
sportbeleidsnetwerk is hierdoor in omvang en complexiteit gegroeid. Het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet bijvoorbeeld gelden in voor sportstimuleringsprojecten in de 
armste wijken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is geïnteresseerd in de mogelijkheden die 
sport biedt voor re-integratie. En dan is er het initiatief  ‘Samen scoren!’. Hierin werken diverse grote 
organisaties uit de sectoren sport en cultuur met elkaar samen (o.a. Het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Jeugdcultuurfonds en het 
Jeugdsportfonds, NOC*NSF en de VNG). Doel is dat deze sectoren de krachten bundelen om 
participatie van mensen te bevorderen. Ook diverse stichtingen en fondsen, zoals de Cruyff 
Foundation, het Jeugdsportfonds en het Oranjefonds zijn de laatste jaren een meer zichtbare rol in 
het sportnetwerk gaan spelen.  
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3.3. Provinciaal beleid 
 
3.3.1. Beleidskaders 2015 - 2019 
 
De Provincie Limburg investeert veel in sport. Dit doet zij vanuit het belang voor de provinciale 
situatie (vergrijzing, ontgroening en een mindere gezondheid van de bevolking). Ook wil de 
Provincie Limburg via sport maatschappelijke doelen verwezenlijken op het gebied van gezondheid, 
economie en innovatie.   
De actuele beleidskaders van de provincie Limburg  zijn vastgelegd in de volgende documenten: 
‐ 2013: ‘Beleidskader Sport Provincie Limburg 2013-2016’.  
‐ 2015: ‘Accentennotitie Sport. Limburg beweegt!, vastgesteld in februari 2015. 
‐ 2015: Coalitieakkoord 2015-2019 ‘In Limburg bereiken we meer’. 
‐ 2015: Uitvoeringsprogramma ‘Sportend Limburg bereikt meer!’ 
 
‘Beleidskader Sport Provincie Limburg 2013-2016’.  
 
De basis voor dit beleidskader vormt de provinciale strategische sportvisie ‘Limburgse Olympische 
Ambitie’  (LOA) uit 2011. LOA is erop gericht om met sporten en bewegen een goed 
vestigingsklimaat te creëren en daarmee Limburg op Olympisch niveau brengen.  Om dit te 
realiseren is een netwerkorganisatie gerealiseerd waarin overheid, bedrijfsleven, zorg, onderwijs 
en sport (als 5 olympische ringen) de krachten hebben gebundeld. De provincie richt zich vanuit 
de LOA op Breedtesport/sportstimulering, Talentontwikkeling/Topsport en (Top)sport 
evenementen. Dit is uitgewerkt in 4 programmalijnen: Topsport en breedtesport, Sport en ruimte, 
Sport en zorg en Sport en economie. 
 
‘Accentennotitie ‘Sport. Limburg beweegt! 
 
In dit beleidskader zijn 13 accenten voor het jaar 2015 vastgelegd. Onderstaand een toelichting op 
de accenten die (mede) betrekking hebben op het thema  topsport: 
 
Keuze voor speerpuntsporten, kernsporten en kanssporten. 
De provincie zet voor de realisatie van de gewenste doelen in op een aantal sporttakken. In de 
periode 2008-2012 werd ingezet op 9 ‘speerpuntsporten’. In 2014 is dit geëvalueerd. Op basis van 
deze evaluatie kiest de provincie nu  ‘speerpuntsporten’,  ‘kernsporten’ en ‘kanssporten’. De mate 
waarin sporten passen bij Limburg vanuit historie, cultuur en omgeving is bij de keuze  meegewogen.  
In onderstaande tabel is de wijziging zichtbaar. Daarnaast worden mengelingen van traditionele 
sporten zoals straatvoetbal, skateboarden en breakdance als kansrijk benoemd.    
 
2008‐2014  Vanaf 2015 

Speerpuntsporten 
Atletiek, Handbal, Paardensport, 
Tafeltennis, Triathlon, Turnen, Volleybal, 
Wielersport en Zwemmen  

Speerpuntsporten 
Wielrennen en Paardensport 

Kernsporten 
Handbal, Triathlon en Running 

Kanssporten 
Tafeltennis, Volleybal, Basketbal, Handboogschieten, 
Turnen, Voetbal, Zwemmen en Wandelen 

Tabel 1: Keuze voor ‘speerpuntsporten’, ‘kernsporten’ en ‘kanssporten’. 
 
Ondersteuning van gemeenten bij inzicht ontwikkelingen rondom sportaccommodaties 
De provincie wil gemeenten ondersteunen bij accommodaties met bovenlokaal, regionaal of 
provinciaal verzorgingsgebied.  Hierbij wil zij ook kijken naar bijdragen vanuit het bedrijfsleven. Een 
goede balans tussen vraag en aanbod is van belang. Dit kan mede worden bereikt door een goede 
samenwerking tussen de verschillende actoren. Ook de bereikbaarheid en beschikbaarheid van 
accommodaties voor mensen met een beperking een aandachtspunt.  
 
Sportzone Limburg 
De provincie streeft in 2015 naar het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met een aantal 
Limburgse gemeenten om te komen tot de ontwikkeling van krachtige (top)sportknooppunten met 
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een bovenlokale uitstraling. Hier komen onderwijs (Topsport Talent Scholen), talentontwikkeling en 
ruimtelijke en economische ontwikkeling samen. De samenwerking richt zich primair op ontwikkeling 
van de ‘speerpuntsporten’, ‘kernsporten’ en ‘kanssporten’. Het betreft het verder uitrollen van het 
concept van de Sportzone Limburg (in Sittard-Geleen) in Limburg.  
 
Innovatie stimuleren 
Innovatie kan worden ingezet voor het verbeteren van prestaties van topsporters. Vraagstukken in 
de sport dienen hiervoor te worden vertaald in producten en programma’s. De provincie wil graag 
partijen bij elkaar brengen die dit kunnen realiseren. Dit zijn topsporters op wereldniveau, 
kennisinstellingen en bedrijven. Hiervoor is de organisatie ‘Topsport Expertise en Innovatie Centrum’ 
actief (TEIC). Deze organisatie biedt onder andere een inspanningslab, krachtruimten, 
(para)medische dienstverlening en testvoorzieningen.   
 
Ontwikkeling evenementenvisie 
In 2015 wordt ingezet op de ontwikkeling van een visie voor evenementen die passen bij Limburg 
en een maximaal economisch en maatschappelijk effect opleveren. Dit zijn zowel incidentele 
evenementen (bijvoorbeeld een Europees Kampioenschap) als evenementen met een jaarlijks vaste 
waarde voor Limburg. Tot de gewenste internationale evenementen behoren o.a. de wielersport, 
paardensport en triathlon. Ook hierin zoekt de provincie samenwerking met gemeenten.  
 
 

 
Scholierenactiviteit bij Stadstriathlon Weert 
 
 
Vergroten betrokkenheid bedrijfsleven 
De provincie wil het bedrijfsleven nadrukkelijker betrekken bij behoud en versterking van de sport 
infrastructuur.  
 
Samenwerking met gemeente Weert 
Voor de uitvoering van de genoemde accenten wil de provincie meer gaan samenwerken met de 
gemeenten.  Op 15 december 2014 heeft De provincie een brief gestuurd aan de gemeente waarin 
zij aangeeft graag samen met Weert de haalbaarheid van projecten met een regionale uitstraling te 
willen onderzoeken. De provincie noemt de volgende onderwerpen/projecten die in ieder geval het 
onderzoek kunnen worden betrokken:  
‐ De verdere ontwikkeling van Weert als topsportstad/-regio. 
‐ Uitrollen van het model Sportzone Limburg 1.0. (Sittard-Geleen), afgestemd op de regio Weert. 
‐ Doorontwikkeling van de samenwerking tussen onderwijs, talentontwikkeling en bedrijfsleven. 
‐ Inzet KMS terrein voor sport meenemen in de ontwikkeling van het KMS-terrein (door derden). 
‐ Het  door ontwikkelen van de 3 gevestigde RTC’s (basketbal, volleybal en handboogschieten). 
‐ De ontwikkeling van nieuwe RTC’s waarbij wordt gedacht aan triathlon en hippische sport. 
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‐ Het (door) ontwikkelen en ondersteunen van bijpassende (top)sportevenementen zoals de 
triathlon (Stadstriathlon Weert) en handboogschieten (Kings of Archery). 

‐ Het versterken van de Topsport Talent School. 
‐ Het verbeteren en aanpassen van accommodaties ten behoeve van talentontwikkeling. 
‐ Het verbinden van het Topsport Expertise en Innovatie Centrum aan deze ontwikkeling ter 

ondersteuning van de talenten en de talentencentra, mede met het oog op innovatie.  
De provincie wil de samenwerking graag formaliseren door het sluiten van een samenwerkings-
overeenkomst. De brief van 14 december 2014 is opgenomen in bijlage 1.  
 
Coalitieakkoord ‘In Limburg bereiken we meer’ 
 
In het provinciale Coalitie Akkoord ‘In Limburg bereiken we meer’ d.d. 22 april 2015 worden de 
accenten ‘Evenementen’ en ‘Sportzone Limburg’ ook benoemd. Hier wordt ten aanzien van de 
nagestreefde samenwerking met gemeenten, zoals benoemd in de ‘Accentennotitie Sport. Limburg 
Beweegt!’ en de brief d.d. 15 december 2014, aangegeven dat voor het door ontwikkelen van de 
‘Sportzone Limburg’ de verantwoordelijkheid primair bij de gemeenten ligt.  
 
Uitvoeringsprogramma ‘Sportend Limburg bereikt meer! 
 
In dit document is het uitvoeringsprogramma voor de periode augustus 2015 t/m december 2017 
benoemd. De ambities die zijn opgenomen in  de ‘Accentennotitie ‘Sport Limburg beweegt! zoals 
toegelicht in de vorige paragraaf, zijn hier nader geconcretiseerd voor de periode augustus 2015 t/m 
2017. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt te zijne tijd een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.  
 
3.3.2. Topsport Limburg  
 
Voor de uitvoering van het beleid maakt de provincie mede gebruik van de organisaties Huis voor de 
Sport Limburg (breedtesport) en Topsport Limburg (Topsport).    
Topsport Limburg is één van de Regionale Topsport Organisaties in Nederland. Op initiatief van het 
NOC*NSF zijn in 2015 de in 1993 opgerichte 12 Olympische Steunpunten omgebogen naar 7 
Regionale Topsportorganisaties. Hoofdtaak van deze organisaties is het ondersteunen van talenten 
en topsporters bij het verwezenlijken van hun  sportieve ambities. Ondersteuning door Topsport 
Limburg vindt plaats in de Topsportacademie Limburg. Deze academie maakt gebruik van een 
faciliteitennetwerk dat bestaat uit (para)medische, maatschappelijke en sporttechnische faciliteiten. 
Onderdeel van het faciliteitennetwerk is ook een Topsporttalentenfonds.  Talenten kunnen een 
aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit dit fonds. Topsport Limburg ondersteunt tevens 
de regionale en nationale trainingscentra (RTC’s en NTC’s) in Limburg. 
Topsport Limburg heeft in het ‘Ambitieprogramma 2013-2016’ 10 strategische doelen vastgelegd.  
Dit zijn o.a. het realiseren van Nationale en Regionale Trainingscentra, het genereren van gelden 
voor het Topsport Talentfonds, (internationale) evenementen en congressen naar Limburg halen, 
maar ook bijdragen aan de doelen van de LOA en het verbinden van kennis uit de sport met kennis 
in de andere domeinen (onderwijs, bedrijfsleven, zorg, overheid en cultuur).  
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Hoofdstuk 4  Gemeentelijk beleid 
 
 
4.1. Beleidsnotitie ‘Topsport in Beweging’  
 
In 2007 is de notitie ‘Topsport in beweging’ vastgesteld. Dit beleid was een vervolg op de eerste 
notitie over topsport uit 1997 ‘Notitie Topsport Gemeente Weert’.  
In 2007 is ervoor gekozen om topsport te ondersteunen vanwege de volgende waarden:  
‐ Topsport stimuleert breedtesport 
‐ De topsporter is een rolmodel en voorbeeld voor de jeugd 
‐ Topsport stimuleert positieve individuele waarden 
‐ Topsport zorgt voor meer maatschappelijke cohesie 
‐ Topsport heeft een belangrijke relatie met andere beleidsvelden 
‐ Waardering voor inzet van vele vrijwilligers 
‐ Behoud van bestaande organisaties en kennis in Weert  
‐ Topsport heeft een belangrijke promotionele en economische waarde  
 
Onderstaand is beschreven welke beleidskeuzes in 2007 zijn gemaakt.  
 
Topsportorganisaties  
Het accent ligt op de ondersteuning van topsportbeoefening door topsportorganisaties. Hierbij is een 
topsportorganisatie als volgt gedefinieerd:  
“Een Weerter vereniging of stichting die uitkomt op het hoogste nationale niveau voor senioren 
georganiseerd door of onder auspiciën van de sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF”.  
De ondersteuning bestaat uit een jaarlijkse subsidie en facilitering van accommodaties.  
De jaarlijkse subsidie bedraagt  € 11.000,-.  Hieraan zijn de voorwaarden gekoppeld dat de 
topsportorganisatie activiteiten uitvoert op het gebied van talentontwikkeling, een voorbeeldfunctie 
is voor de breedtesport en dat het beleid aansluit bij het gemeentelijke sportstimuleringsbeleid en 
de wensen van de sportverenigingen.  
De facilitering van accommodaties houdt in dat de gemeente er in het accommodatiebeleid voor 
zorgt dat de accommodaties geschikt blijven voor de beoefening van topsport. Indien nodig worden 
hiervoor extra investeringen gedaan. Daarnaast geldt een voorrang bij de huur van uren en inzet 
van beheer en huur tegen het laagste tarief (verenigingstarief).  
Naast de genoemde ondersteuning vindt er vanaf circa 2000 op initiatief van de gemeente Weert 
een topsportoverleg plaats met als deelnemers de topsportorganisaties basketbal en volleybal, de 
Weerter Sportraad en de gemeente Weert. in 2003 is het overleg tijdelijk gestaakt. In 2006 is na 
een evaluatie besloten het overleg weer op te pakken.  Door de uitbreiding van het aantal  ‘spelers’  
in de Weerter topsport is het overleg toen ook verbreed. Doel van het overleg was in eerste instantie 
kennisuitwisseling. Hoewel de voortzetting van het overleg geen specifieke keuze is geweest in het 
in 2007 vastgestelde topportbeleid heeft het overleg sindsdien wel 2 x per jaar plaatsgevonden.   
 
Topsporters 
Er is voor gekozen om geen steun te verlenen aan  topsporters op individuele basis.  Voor jeugdige 
topsporters was er de mogelijkheid voor (financiële) ondersteuning via het Topsport talentenfonds. 
In 2007 was Topsport Limburg bezig met ontwikkeling van een plan voor gemeenten om aan te 
haken. Besloten is deze ontwikkeling af te wachten.   
 
Talentontwikkeling 
In 2007 zijn geen aparte beleidskeuzes gemaakt voor talentontwikkeling. In de notitie is wel het 
belang van kwalitatief goede begeleiding van talenten benoemd. Aangegeven is dat de landelijke 
overheid en de bonden een meer planmatige aanpak van talentontwikkeling nastreven en 
topsportverenigingen stimuleren / verplichten aandacht te besteden aan talentontwikkeling. Mede 
op grond hiervan heeft de gemeente aan de erkenning van een topsportorganisatie de voorwaarde 
verbonden dat een beleid wordt gevoerd op het gebied van talentontwikkeling.   
 
Topsportevenementen 
Voor topsportevenementen is in 2007 de keuze is gemaakt om per geval een voorstel te doen 
afhankelijk van de status van het evenement en participatie van andere overheden en organisaties. 
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4.2. Brochure ‘Weert presteert’  
 
In 2010 heeft de gemeente samen met  diverse (topsport)organisaties binnen het topsportoverleg 
de brochure 'Weert presteert' ontwikkeld. In deze brochure is de kansrijke situatie van het topsport 
en talentontwikkeling in Weert uitgewerkt ten behoeve van presentatie aan de provincie en landelijke 
instellingen. In de brochure zijn de volgende kansrijke elementen opgenomen:  
‐ Goede accommodaties, onder andere sporthal Aan de Bron en Sportpark St. Theunis.  
‐ Accommodatiebeleid gericht op clustering van sport- en onderwijsvoorzieningen.  
‐ De LOOT-school (Topsport Talent School) en een campus voor topsporters.  
‐ Beoefening van basketbal, volleybal en paardensport op hoog niveau. 
‐ Een Olympisch steunpunt voor paardensport met internationale allure.  
‐ De goede ligging ten opzichte van de topsportzones in Eindhoven en Sittard-Geleen, de Euregio  

(België, Duitsland) en de provincie Brabant.  
‐ Een groot en goed aanbod aan breedtesport gesteund door de gemeente als voedingsbodem. 
 
 
4.3. Beleid voor combinatiefunctionarissen 
 
De gemeente Weert neemt sinds 2009 deel aan de Rijkssubsidieregeling ‘Impulsregeling brede 
scholen sport en cultuur’.  In 2013 is deze regeling overgegaan in de nieuwe regeling 
‘Buurtsportcoach’. Via deze regeling kunnen ‘combinatiefunctionarissen’/ ‘buurtsportcoaches’ worden 
gerealiseerd op de terreinen sport en cultuur. De hoogte van de rijkssubsidie bedraagt 40% van de 
kosten. Doel van de regeling is het vergroten van deelname aan sport en kwaliteit van 
sportbeoefening op basis van samenwerking tussen diverse organisaties (onder andere sport- en 
onderwijsorganisaties). Het aantal fte’s waarvoor de rijkssubsidie wordt verleend hangt samen met 
de omvang van de gemeente. Voor Weert is dit 9,3 fte. Volledige invulling dient uiterlijk in 2016 
gerealiseerd te zijn. De gemeente Weert heeft de afgelopen jaren een deel van de fte’s toebedeeld 
aan de Regionale Talenten Centra (zie paragraaf 7.2.2). Voor het schooljaar 2015-2016 is 1,1 fte 
gereserveerd om in te zetten binnen de 3 gevestigde RTC’s.  
 
 
4.4. Sport- en beweegbeleid 2.0.  
 
In 2012 werd Weert door de ‘Vereniging Sport en Gemeenten’ verkozen tot ‘Sportgemeente van het 
jaar’. Bij het winnen van de prijs speelde de goede samenwerkingsstructuur een belangrijke rol. Voor 
de gemeente vormde dit aanleiding om deze structuur verder te versterken.  Hieraan is invulling 
gegeven door samen met partners een integraal lokaal sport- en beweegbeleid uit te werken, het 
‘Sport- en beweegbeleid 2.0.’. Aansluitend op het provinciale beleid (zie hoofdstuk 3) is gekozen voor 
partners uit de ‘5 olympische ringen’. Het beleid is uitgewerkt in 2013 en 2014. Het bevat een 
uitvoeringskader waarbij elke partner zijn eigen bijdrage levert.  
Onderstaand worden kort de visie en missie, doelen en het uitvoeringsprogramma beschreven. Voor 
wat betreft de doelen en het uitvoeringsprogramma zijn alleen de onderdelen betreffende de topsport 
benoemd.  
 
Visie en missie 
Weert is dé sport- en beweegstad. Een kwalitatief goed en breed sport- en beweeglandschap van 
voorzieningen, faciliteiten en activiteiten nodigt uit om deel te nemen en bij te dragen. Dit maakt 
een leven lang sporten en bewegen voor iedereen in Weert mogelijk. 
Partners uit de 5 ‘olympische ringen’ werken samen aan de realisatie van de ‘Sport- en Beweegstad 
Weert’. Weert maakt werk van een beweegvriendelijke leefomgeving.  
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Doelen 
Het faciliteren en ondersteunen van topsport en talentontwikkeling in Weert door: 
‐ Het realiseren van een toekomstbestendig en kwalitatief passend (sport)voorzieningenniveau in 

alle facetten (financieel, accommodatie, begeleiding etc.) voor talenten en topsporters. 
‐ Het realiseren van goede afstemming tussen Regionale Talenten Centra, verenigingen, 

topsportorganisaties en het onderwijs om optimale voorwaarden voor Weerter talenten en 
topsporters te creëren. 

 
Uitvoeringsprogramma 
‐ Topsportaccommodatie: geschikte accommodatie voor topsport en talentontwikkeling. 
‐ Topsportbeleid: uitwerken van nieuw gemeentelijk beleid. 
‐ Beleid Regionale Talenten Centra: uitwerken van gemeentelijk beleid. 
 
De gemeente heeft de uitvoering van de actie ‘topsportaccommodatie’ uitgewerkt in de nota 
‘Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020’. Dit wordt toegelicht in de volgende 
paragraaf.  De acties ‘topsportbeleid’ en ‘beleid Regionale Talenten Centra’ zijn uitgewerkt in deze 
nota.  
 
Het Sport- en beweegbeleid 2.0. is niet vastgesteld door de gemeenteraad. Dit omdat op grond van 
deze nota onvoldoende duidelijkheid kan worden geboden over de rol van de gemeente (met name 
financieel) voor het totale uitvoeringsprogramma. Ook binnen de partnerorganisaties is de nota, waar 
van toepassing, niet op bestuurlijk niveau vastgesteld. Wel hebben alle partners zich gecommitteerd 
aan een inzet voor een gezamenlijke uitvoering. De acties binnen het uitvoeringsprogramma  passen 
binnen de reguliere taken van de organisaties. Wanneer voor de voortgang bestuurlijke 
besluitvorming is vereist, bijvoorbeeld omdat aanvullende financiële middelen nodig  zijn, dan wordt 
dit op dat moment aangeboden aan de betreffende bestuursorganen.  
 
 
4.5. Beleidsnota ‘Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020’ 
 
Deze beleidsnota is in 2014 vastgesteld. Relevant voor de uitwerking van het topsportbeleid zijn: 
‐ De conclusie dat investeren in een aparte topsporthal (een veelgenoemde wens in de afgelopen 

jaren) niet realistisch is gezien de hoge kosten. Wel is het voor de topsportorganisaties van 
belang dat zij hun activiteiten zoveel mogelijk geclusterd kunnen inpassen in één accommodatie.   

‐ Een onderzoek naar de realisatie van een turnaccommodatie met een regionale functie voor 
zowel dames als heren turnen. Dit biedt potentie voor inpassing van talentontwikkeling.  

‐ Een gewenste aanpassing van sporthal St. Theunis (tribune en kantine). Door deze aanpassing 
wordt deze hal geschikt voor inpassing van meerdere activiteiten. Hierdoor kan de beschikbare 
zaalruimte flexibeler worden ingezet en ontstaan er minder knelpunten in een geschikte verdeling 
van de ruimte voor breedtesport en topsport.  

‐ Het realiseren van een sportzaal in plaats van (de geplande) 2 gymzalen bij de nieuwbouw van 
het Regionaal Kennis en Expertise Centrum (RKEC). Door een sportzaal kan de zaal een 
‘overloopfunctie’ vervullen voor (topsport)basketbal en (topsport)volleybal voor gebruik dat niet 
in de sporthallen kan worden ingepast. Deze ‘overloopfunctie’ wordt nu nog vervuld door 
sportzaal Moesel, maar deze wordt na bouw van het RKEC gesloten.  

‐ Een verdere versterking van sportpark St. Theunis. De hockeyvereniging zoekt mogelijkheden 
om te trainen in de winterperiode. De vereniging  mag de mogelijkheden onderzoeken om 
jaarlijks een tijdelijke hal te realiseren op het verharde sportveld achter Het College.   

 
 
4.6. Ontwikkeling  visie voor gebied ‘Weert West’ met ontwikkeling hippische sport als 

speerpunt 
 
De gemeente ontwikkelt momenteel een visie voor het gebied ‘Weert-West’. Dit gebied bestaat uit  
sportpark St. Theunis - KMS-terrein – De Lichtenberg - terrein voormalige Bisschoppelijk College – 
terrein Equestrian Center en de tegenovergelegen grasvelden – IJzeren Man gebied. In deze zone 
zijn veel functies ingevuld op het gebied van onderwijs – sport – cultuur – natuur. Op de volgende 
overzichtskaart is dit weergegeven:  
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Overzichtskaart Weert-West 
 
De gebiedsvisie beoogt deze functie van het gebied verder te versterken door inbreng van nieuwe 
voorzieningen en het versterken van de samenhang hiertussen.  Het verder ontwikkelen van 
voorzieningen voor de hippische sport neemt hierbinnen een belangrijke plaats in. Om dit te 
realiseren zijn de volgende stappen gezet: 
 
Verwerving KMS-terrein 
Per 1 januari 2015 zijn de activiteiten op het terrein van de Koninklijke Militaire School (KMS) in 
Weert beëindigd. Het KMS-terrein herbergt een groot aantal voorzieningen die kunnen worden 
ingezet voor functies passend binnen de gebiedsvisie.  Wat betreft de sport liggen op het terrein o.a. 
een sporthal met budozaal en fitnessruimte, een overdekt zwembad, een hardloopbaan, een 
stormbaan en een groot grasveld. Daarnaast herbergt het terrein faciliteiten voor onderwijs en 
verblijf. Deze combinatie van voorzieningen maakt het terrein in bijzondere mate geschikt voor 
talentontwikkeling en topsportontwikkeling op regionale en landelijke schaal. Wegens de actuele 
grote toename van vluchtelingenstroom uit o.a. Syrië en Eritrea naar Europa is in september 2015 
door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een opvanglocatie voor 1.000 asielzoekers 
gerealiseerd op het KMS-terrein.  
Doelstelling van het COA is om deze locatie 5 jaar gebruiken. De plannen voor de ontwikkeling van 
een duurzame, sociaal-maatschappelijke toekomst naast het COA voor het voormalige 
kazerneterrein worden steeds duidelijker. Initiatiefnemer Stichting Horne Quartier (HQ) is bezig met 
de uitwerking van het plan. De stichting zal het totale kazerneterrein kopen en er vervolgens 5 
‘pleinen’ ontwikkelen waar verschillende aanbieders gebouwen gaan huren. Met deze aanbieders 
heeft HQ al akkoorden gesloten om langdurig samen te werken. Op het terrein komen 5 pleinen. 
Naast een educatieplein, een zorgplein, een COA-plein en een ontwikkelingsplein (R&D in ‘biobased 
economy’) zal er een sportplein komen. Op het sportplein wil men een bovenregionale sportcampus 
opzetten die ook geschikt is voor medegebruik door sportverenigingen en (top)sport in Weert en de 
bezoekers/bewoners van de andere pleinen. 
 
Herverdeling gronden en intentieverklaring gezamenlijke gebiedsontwikkeling 
In het gebied tussen het KMS-terrein en de IJzeren Man zijn veel gronden in eigendom van de 
stichting Provisus. Voor een goede gebiedsontwikkeling is een herverdeling van de gronden gewenst. 
In april 2015 is een eerste stap gezet in dit proces. De stichting Provisus en de gemeente Weert 
hebben een gebruiks- en huurovereenkomst getekend. Het openluchttheater De Lichtenberg wordt 
door eigenaar Provisus in bruikleen gegeven aan de gemeente. De gemeente krijgt hiermee de 
mogelijkheid om dit gebied weer open te stellen voor het publiek. De gemeente verhuurt de 
sportvelden tegenover het Equestrian Center* (voorheen Dressuur- en Springstal De IJzeren Man) 
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aan stichting Provisus. Provisus is al eigenaar van gronden van het Equestrian Center. Provisus kan 
de sportvelden voor hippische activiteiten in gebruik geven aan het Equestrian Center. Op het terrien 
van het voormalige Bisschoppelkijk College wil de heer Rob Ehrens Springstal Ehrens** in het gebied 
ontwikkelen: een paardenhouderij, stalling, stoeterij en een indoor africhtingshal met 
trainingsfaciliteiten voor de topsport en de breedtesport realiseren. 
Naast de gebruiks- en huurovereenkomst is er een intentieverklaring gesloten tussen de gemeente 
Weert, stichting Provisus, het Equestrian Center en Springstal Ehrens. Hierin is de intentie vastgelegd 
om de ambities van alle partijen in samenwerking te realiseren. Door de herverdeling van de gronden 
en de intentieverklaring kan het gebied een bovenregionale en mogelijk (inter-)nationale betekenis 
krijgen voor de hippische sector (zowel voor de breedte- en topsport) en het onderwijs in deze 
branche.  
De ambities van Equestrian Center en Springstal Ehrens sluiten aan bij andere ontwikkelingen die de 
potentie van Weert voor ontwikkeling van de hippische sector ondersteunen. Deze ontwikkelingen 
zijn weergegeven in bijlage 2.  
 
Voorstel voor reservering van gelden in de begroting 2017 
De gemeente dient de komende jaren een forse bezuiniging te realiseren. In het document  ‘Kiezen 
met  visie’, dat in 2015 is vastgesteld, zijn voorstellen voor te maken financiële keuzes in de komende 
jaren uitgewerkt.  Er is echter ook ruimte voor investeringen. Voor Weert West is in de 
meerjarenbegroting momenteel een bedrag van  € 2.000.000,- gereserveerd, in te zetten vanaf 
2017. Dit bedrag is bedoeld voor cofinanciering van projecten die passen binnen de visie.  
 
*een bedrijf gericht op fokken en trainen van paarden voor topsport 
**een initiatief van de huidige bondscoach Rob Ehrens en zijn zoon Robbert Ehrens. 
 
 
 
 

 
    Sportpaarden in rust
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Hoofdstuk 5  Ontwikkelingen topsportorganisaties 
 
 
5.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van het gevoerde topsportbeleid en ontwikkelingen   
betreffende de topsportorganisaties vanaf 2007.    

 
 

5.2. Jaarlijkse subsidie 
 
In de periode 2007-2014 hebben de volgende topsportorganisaties een jaarlijkse subsidie gekregen:  
 
Organisatie Activiteit Jaar 
Stichting BSW Basketbal heren 2007 t/m 2014 
Stichting Topvolleybal Weert Volleybal dames 2007 t/m 2010 
Stichting Volleybal Promotion Weert Volleybal dames 2011 t/m 2014 
SV Altweerterheide Zaalvoetbal heren 2007 t/m 2008 
Stichting Topsport TC van Horne Tennis gemengd 2011 t/m 2014 

Tabel 2: Overzicht jaarlijkse subsidie topsportorganisaties 2007-2014 
 
De hoogte van de subsidie per jaar bedraagt 10% van de begrote kosten tot een maximum van  
€ 11.000,-. De subsidie aan het volleybal en basketbal is structureel € 11.000,- geweest. De subsidie 
voor zaalvoetbal en tennis lag een stuk lager.  
 
Voorwaarden aan de subsidie 
Aan de subsidie is de voorwaarde verbonden dat de topsportorganisatie activiteiten moet ontwikkelen 
op het niveau van de breedtesport. Hieraan kan het volleybal en basketbal invulling geven. Voor de  
andere topsportorganisaties bleek dit een lastiger punt.  
Een andere voorwaarde voor subsidie dat de topsportorganisatie een meerjarenplan heeft waarin de 
missie / ambitie voor de ontwikkeling van de topsportbeoefening en voor talentherkenning en -
ontwikkeling is vastgelegd.  Er is niet uitgewerkt waaraan een dergelijk plan moet voldoen zodat het 
moeilijk te beoordelen is of op dit punt aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Een voorzichtige 
conclusie is dat deze planontwikkeling er wel is, maar maak niet duidelijk uitgewerkt ‘op papier’.  
 
 
5.3. Ontwikkelingen gesubsidieerde topsportorganisaties 
 
5.3.1. Stichting Basketball Stars Weert  
De jaarlijkse subsidie aan Stichting Basketball Stars Weert (BSW) was inzet van het beleid in 2007. 
Deze organisatie is sinds 1982 actief op het hoogste niveau (eredivisie). Veel jaren kon BSW 
meedraaien in de top van de competitie met als grootste succes het behalen van de landstitel in 
1994. De laatste jaren heeft Stichting BSW het financieel erg moeilijk door de terugloop van 
sponsorgelden. In december 2014 is door de gemeente een extra subsidie van € 11.000,- verleend, 
wat heeft bijgedragen aan het ondervangen van de financiële knelpunten in de seizoen 2014-2015.  
Stichting BSW heeft de laatste jaren toegewerkt naar uitvoering van de activiteiten met een lager 
budget. Voorheen werd gespeeld met ervaren spelers aangevuld met enkele jonge talenten. Dit is 
nu omgedraaid. Het lukt hierdoor niet meer om mee te draaien in de top van de competitie. Ondanks 
de lagere sportieve prestatie is BSW tevreden met dit concept. Zij heeft de talenten het afgelopen 
jaar sterk zien groeien. BSW wil het beleid van spelen met jonge talenten in de Dutch Basketball 
League voortzetten. Door talenten langer te binden verwacht zij ook weer te kunnen komen tot een 
hoger niveau. Sinds enkele jaren bestaat de eredivisie uit twee competities: de reguliere competitie 
(Dutch Basketball League) en een competitie voor spelers tot 24 jaar (Dutch Talent League). In de 
Dutch Talent League draait BSW mee in de top.  Om extra inkomsten te kunnen verwerven heeft 
Stichting BSW de gemeente in 2014 gevraagd om een volledige horecavergunning te verstrekken 
voor de Businessclub (aangebouwd aan sporthal Boshoven). Dit verzoek kon niet worden 
gehonoreerd. Het bestemmingsplan laat dit niet toe.  
De publieke belangstelling voor het topbasketbal is de laatste jaren gedaald. Hier spelen verschillende 
factoren een rol. Er zijn minder sponsoren binnen de business club (= ook minder publiek). Ook de 
mindere prestaties spelen mee. De inspiratiewaarde en de identificatiewaarde zoals omschreven in 
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hoofdstuk 2 zijn aspecten die een belangrijke rol spelen bij 
het bezoeken van wedstrijden. Bij mindere prestaties komt 
er ook minder publiek. Een derde belangrijk aspect is de 
kracht van de verenigingsachterban. De vereniging vormt 
normaliter een sterk element in de publieke achterban. Het 
eredivisieteam is immers het hoogste verenigingsteam. De 
achterban van de vereniging BSW is de laatste jaren 
geleidelijk verdwenen. In 2012 ontstond er onvrede tussen 
het Regionaal Talenten Centrum (RTC)  basketbal en de 
vereniging BSW over de samenwerking. Dit leidde in 2013 
tot de oprichting van de nieuwe vereniging BAL, gelieerd 
aan het RTC. De verenigingen BSW en BAL bestonden in 
2013 en 2014 naast elkaar en waren concurrerend. In 2015 
is gezamenlijk besloten tot een nieuwe structuur. BSW 
behoudt het eredivisieteam en één talententeam in de 
leeftijdscategorie tot 24 jaar. Alle andere activiteiten voor 
breedtesport en talentontwikkeling (tot 21 jaar) vinden 
plaats bij de combinatie RTC/BAL. Alle partijen willen vanuit 
deze nieuwe structuur bouwen aan een goede 
samenwerking en de eenheid binnen het Weerter basketbal 
weer herstellen.    
 
 

Scene wedstrijd Stichting BSW 
 
5.3.2. Stichtingen voor topvolleybal in Weert 
 
De jaarlijkse subsidie aan Stichting Topvolleybal Weert was inzet van het beleid in 2007. Sinds 1996 
wordt in Weert damesvolleybal gespeeld op het hoogste niveau. Net als BSW draaide ook het 
volleybal een aantal jaren mee in de top van de competitie. In 2001 en 2011 werd de landstitel 
behaald. In 2011 werd ook de nationale beker gewonnen en in 2011 en 2012 de Supercup.    
Ook voor het topvolleybal geldt dat zij het de laatste jaren financieel erg moeilijk heeft. De exploitatie 
is in de loop der jaren wegens faillissementen ondergebracht binnen diverse stichtingen. In 2006 
was er een faillissement van Stichting VC Weert Topsport. De activiteiten werden hierna voortgezet 
in Stichting Topvolleybal Weert. In 2010 ging ook deze stichting failliet. De activiteiten zijn hierna 
voortgezet in de Stichting Volleybal Promotion Weert (SVPW). Financieel bleef het echter knellen. In 
2013 hebben de hoofdsponsor en de gemeente beiden een bijdrage van  € 15.000,- gedaan om het 
staken van de activiteiten te voorkomen. Het seizoen 2014-2015 was voor de stichting een soort 
‘overgangsjaar’. De focus lag in dit seizoen op een financieel gezonde toekomst. In december 2014 
is door de gemeente een extra subsidie van € 11.000,- verleend (net als aan Stichting BSW) ter 
ondersteuning in dit proces. Een mogelijke degradatie naar de onderliggende ‘topklasse’, die 
uiteindelijk ook plaatsvond, was ingecalculeerd.  Naast zorg voor het op orde brengen van de 
financiën werd er gewerkt aan versterking van het team voor het nieuwe seizoen 2015-2016, zodat 
sportief gezien de weg omhoog weer kon worden ingezet. Helaas is het niet gelukt de financiën op 
orde te brengen. Dit leidde in juli 2015 tot het faillissement van SVPW.  Als gevolg hiervan werd het 
speelrecht in de ‘topklasse’ conform de reglementen van de volleybalbond (Nevobo) toegewezen aan 
een andere vereniging. Naar aanleiding van het faillissement is de subsidie voor het jaar 2015 van  
€ 11.000,- aan SVPW tussentijds vastgesteld op € 5.500,- (B&W-besluit 22-09-2015). Er was in 2015 
€ 5.500,- uitbetaald, zodat er geen vordering is ontstaan van teveel betaalde subsidie.      
VC Weert/VCB VC Weert (de vereniging waaraan de topsportbeoefening initieel is gekoppeld) wil de 
topsportactiviteit graag voortzetten en heeft het nog door Stichting Volleybal Promotion Weert 
gevormde team voor het seizoen 2015-2016 kunnen behouden. Dit team beschikt over de kwaliteit 
om te spelen om het kampioenschap in de topklasse. Als gevolg van het faillissement van SVPW is 
echter het speelrecht voor de topklasse vervallen. De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) steunt 
de ambitie van VC Weert/VCB en heeft de vereniging daarom voor het seizoen 2015-2016 speelrecht 
toegekend voor de eerste divisie. Dit is één niveau onder de topklasse.  VC Weert / VCB heeft de 
ambitie om in 2 jaar tijd terug te keren naar de eredivisie.  Op 13 september 2015 is een nieuwe 
stichting opgericht om de exploitatie van de topsportactiviteit in onder te brengen. Dit is de Stichting 
Weerter Topvolleybal (SWT). Om de ambitie te kunnen waarmaken is de gemeente gevraagd om 
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voor het seizoen 2015-2016 de topsportsubsidie van € 11.000,- te handhaven. Op 3 november 2015 
is door de raad ingestemd met een subsidie van € 7.932,-, zijnde het tekort op de ingediende 
begroting.  Uitvoering van de subsidieverlening is gemandateerd aan B&W en is gekoppeld aan een 
gedegen controle van de ingediende begroting. Dit dient nog plaats te vinden.  
Ook voor het topvolleybal geldt dat de publieke belangstelling onder druk staat. In tegenstelling tot 
bij het topbasketbal speelt de omvang van de verenigingsachterban hierin geen rol. Er is bij het 
volleybal al jaren sprake van een stabiele vereniging.      
 
De topsportorganisaties voor basketbal en volleybal pleiten in het kader van het nieuwe 
topsportbeleid voor een verhoging van de jaarlijkse subsidie.  Daarnaast heeft Stichting BSW 
gevraagd om in de nieuwe sportzaal bij het RKEC  een ‘topsportvloer’ te leggen. 
 
5.3.3. SV Altweerterheide 
 
Zaalvoetbalvereniging SV Altweerterheide is aan het einde van het seizoen 2006-2007 gepromoveerd 
naar de eredivisie. In 2007 kwam zij op grond van het topsportbeleid in aanmerking voor een 
jaarlijkse subsidie. Het bleek voor SV Altweerterheide echter moeilijk om structureel voldoende 
middelen te verwerven voor het spelen op het hoogste niveau. Na twee jaar stopte deze activiteit 
daarom.  De vereniging (inmiddels ZV Weert genaamd) heeft geen ambitie om opnieuw te acteren 
op het hoogste niveau.  
 
5.3.4. Stichting Topsport TC van Horne 
 
Toptennis op het hoogste niveau was een onverwachte ontwikkeling.  In 2010 promoveerde het 
mixed team van tennisvereniging TC van Horne naar de eredivisie. In de jaren 2011 tot en met  2014  
speelde de vereniging in de eredivisie. Deze activiteit werd uitgevoerd binnen de Stichting Toptennis  
TC van Horne. Op grond van het topsportbeleid kwam de organisatie in aanmerking voor een 
jaarlijkse subsidie. De verstrekte subsidie was, met circa € 6.000,- per jaar, is in relatie tot de 
subsidie aan de andere topsportorganisaties vrij hoog.  De nationale tenniscompetitie duurt namelijk 
slechts twee weken. Dit omdat de toptennissers anders onvoldoende mogelijkheden hebben voor 
deelname aan internationale toernooien. Het karakter is ook anders. Door de korte duur wordt 
jaarlijks een nieuw spelersteam geformeerd. Dit zijn spelers uit Nederland, maar ook buitenlandse 
spelers. TC van Horne heeft aangegeven in 2015 niet meer deel te nemen aan de competitie. Ook 
hier geldt als reden het knelpunt om de benodigde gelden te genereren.   
 
 
5.4. Facilitering van  accommodaties 
 
Aan het beleid voor facilitering van accommodaties is in de periode 2007 – 2014 op de volgende 
wijze invulling gegeven: 
‐ Bij de bouw van sporthal Aan de Bron is gekozen voor een vrije hoogte van 9 meter in plaats 

van 7 meter. Tevens is de vloer in deze hal afgestemd op de wensen van de topsport. De 
provincie Limburg heeft een subsidie verleend voor de meerkosten van deze vloer. 

‐ Aan de topsportorganisaties is voorrang verleend bij het huren van de zaal. Wedstrijden van 
topsport gaan voor andere activiteiten. Trainingen worden zoveel mogelijk naar wens ingepland.  
Wel is de druk op een goede urenverdeling binnen de accommodaties de laatste jaren 
toegenomen. Dit hangt samen met de komst van de Regionale Talenten Centra, ambities binnen 
verenigingen en de ontwikkeling van sportstimuleringsactiviteiten voor en door het onderwijs. 
Gestreefd wordt naar een goede afstemming tussen alle gebruikers  waarbij keuzes worden 
gemaakt met inachtneming van ieders belang.    

‐ Topsportorganisaties kunnen gebruik maken van de gemeentelijke accommodaties tegen het 
lage verenigingstarief. Naast de jaarlijkse subsidie levert de gemeente hiermee een extra 
financiële bijdrage aan de activiteiten.    

 
Ten aanzien van het geschikt houden van de accommodaties is vanuit de topsportorganisaties 
gevraagd om te zorgen voor een topsportvloer bij de nieuwbouw van de sportzaal bij het RKEC 
(Regionaal Kennis en Expertisecentrum). Deze zaal vervangt straks de functie van sportzaal Moesel. 
Deze zaal beschikt over een vloer die geschikt  is voor topsport. Stichting BSW maakt structureel 
gebruik van deze zaal voor een aantal trainingen van het eredivisieteam. Zij maakt hiermee ruimte 
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vrij in de sporthallen zodat hier een goede inpassing mogelijk is voor de breedtesportverenigingen. 
Ook het RTC volleybal gebruikt der zaal als aanvulling op sporthal Aan de Bron.   
 
 
5.5. Topsportoverleg 
 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is een voortzetting van het topsportoverleg geen specifieke 
beleidskeuze geweest in 2007. Op basis van een positieve evaluatie van het overleg in 2006, is de 
gemeente dit overleg wel blijven initiëren. Twee keer per jaar worden alle organisaties die actief zijn 
op het gebied van topsport in Weert uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Deelnemers aan het 
overleg zijn o.a. topsportorganisaties, sportverenigingen, de Weerter Sportraad, De Topsport Talent 
School, Mediweert, Wonen Limburg en Punt Welzijn.  Tijdens het overleg wordt kennis gedeeld en 
vindt waar mogelijk afstemming plaats over thema’s die gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Ook 
plannen van de gemeente of van derden zijn in het overleg gepresenteerd. Voorbeelden hiervan zijn 
het gemeentelijke beleid voor de binnensportaccommodaties en de ontwikkeling van de Sportzone 
Limburg (Sittard-Geleen). Het overleg heeft naast kennisuitwisseling en het delen van informatie de 
afgelopen jaren een aantal concrete resultaten opgeleverd, waaronder: 
‐ De brochure ‘Weert Presteert’ is samen vormgegeven (zie toelichting in hoofdstuk 4). 
‐ In samenwerking met Wonen Limburg werd de ‘Campus Servilius’  gerealiseerd, een 

woongelegenheid voor topsporters en topsporttalenten.   
 
 

5.6. Conclusies  
 
‐ Het is voor de topsportorganisaties de laatste jaren moeilijk om voldoende middelen te genereren 

Het basketbal en volleybal werken beiden met lagere budgeten dan voorheen, maar hebben nog 
steeds de ambitie om de activiteiten voort te zetten. Voor het volleybal geldt dat in het seizoen 
2015-2016 geen topvolleybal wordt gespeeld. Het team degradeerde in 2015 uit de eredivisie 
naar de topklasse. Als gevolg van het faillissement van de Stichting Volleybal Promotion Weert 
in juli 2015 wordt in het seizoen 2015-2016 nog één klasse lager gespeeld (eerste divisie). 
Hierdoor duurt de geambieerde terugkeer naar de eredivisie minimaal twee jaar.     
 

‐ Subsidie aan topsportorganisaties wordt verleend als waardering voor de bijdrage die zij leveren 
aan de waarden die in het beleid van 2007 zijn vastgelegd. Het  basketbal en volleybal hebben 
hieraan zeker bijgedragen. Deze organisaties hebben zich ingezet voor breedtesportontwikkeling.  
Topsporter zijn rolmodellen geweest en Weert wordt door hen zeker op de kaart gezet. Door de 
mindere prestaties zijn zij de laatste jaren echter regionaal en landelijk minder in beeld gekomen. 
Ook was publiciteit regelmatig gericht op de financiële problematiek.  
 

‐ Het is voor de topsportorganisaties moeilijk om te voldoen aan de subsidievoorwaarden. Inzet 
voor de breedtesport lukt. De voorwaarde dat een meerjarenplan is waarin de missie en ambitie 
voor de ontwikkeling van de topsportbeoefening, talentherkenning en talentontwikkeling is 
vastgelegd blijkt moeilijker in te vullen. De focus heeft de afgelopen jaren primair gelegen op 
het verwerven van voldoende financiële middelen.   
 

‐ Het huidige subsidiekader is breed opgesteld. Veel activiteiten komen binnen de huidige definitie 
in aanmerking voor subsidie.  De vraag is of dit voor de toekomst gewenst is. De voor het 
toptennis verstrekte subsidie was bijvoorbeeld hoog i.r.t. de subsidie aan de andere organisaties.  
 

‐ Door de wijzigingen in de structuur van het basketbal is de binding tussen breedtesport en 
topsport  verminderd. Betrokken partijen hebben vertrouwen in herstel hiervan vanuit de nieuwe 
structuur. Dit herstel is van groot belang. Trots vanuit een verenigingsachterban is voor 
topsportorganisaties erg belangrijk. Het zorgt voor draagvlak en sfeer bij wedstrijden.  
  
- Topsportorganisaties staan bij de verdeling van de uren in principe bovenaan. Door een 

toename van gebruik van de sporthallen in de afgelopen jaren leidt de invulling hiervan wel 
eens tot knelpunten. Een goede en tijdige afstemming tussen alle gebruikers  met 
inachtneming van ieders belang geniet de voorkeur. Het draagt ook bij aan de onderlinge 
samenhang / samenwerking. 
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Hoofdstuk 6  Ontwikkelingen Topsporters 
 
 
6.1. Ontwikkeling aantal topsporters  
 
Per 1 oktober 2015 is aan 100 Weerter sporters een topsportstatus toegekend, 54 door de 
sportbonden / NOC*NSF en 46 door Topsport Limburg.  Een topsportstatus wordt alleen toegekend 
voor sportdisciplines die door NOC*NSF erkend zijn. De statussen die door Topsport Limburg worden 
toegekend zijn complementair aan de statussen van de bonden / NOC*NSF. Het gaat om sporters 
die nog niet / niet meer aan de criteria van de statussen van de bonden / NOC*NSF voldoen, maar 
die op regionaal niveau wel in aanmerking kunnen (blijven) komen voor faciliteiten. Het gaat wel om 
sporters uit bondselecties en uit selecties van trainingscentra. In bijlage 3 is een toelichting op de 
statussen opgenomen.   
Ten opzichte van 2007 is er sprake van een lichte groei van het aantal sporters met een 
topsportstatus. Dit hangt mede samen met de komst van de Regionale Talenten Centra voor 
basketbal en volleybal (zie toelichting in hoofdstuk 7). Van de 100 sporters zijn er 39 die basketballen 
of volleyballen. Ook voetbal scoort hoog met 20 sporters.  De overige 41 sporters beoefenen nog 16 
andere takken van sport.   
In tabel 3 is de verdeling van de 90 geregistreerde topsporters naar status weergegeven en in tabel 
4 de verdeling naar status en sporttak:    
 
 Status Leeftijdscategorie Aantal sporters 

 
 Toegekend door sportbonden   
1 A  Senioren 3 
2 B Senioren 1 
3 Internationaal talent (IT) Jeugd 4 
4 Nationaal Talent (NT) Jeugd 6 
5 Belofte (Bel) Jeugd 40 
  Totaal 54 
 Toegekend door Topsport Limburg   
6 Regio Status 1 (RS1) Jeugd 13 
7 Regio Status 2 (RS2) Jeugd 33 
   46 

Tabel 3: Overzicht topsport statussen Weerter sporters in 2015 
 
 Sporttak Status sportbonden 

(1 t/m 5 tabel 3) 
Status Topsport 
Limburg 
(6 en 7 uit tabel 3) 

Totaal 

1 Basketbal 15 10 25 
2 Volleybal 11 3 14 
3 Voetbal 10 10 20 
4 Paardensport 3 4 7 
5 Golf 3  3 
6 Tafeltennis 3  3 
7 Judo 2 2 4 
8 Atletiek 1 3 4 
9 Hockey 1 2 3 
10 Turnen 1 2 3 
11 Handboogschieten 1  1 
12 Honkbal 1  1 
13 Klimsport 1  1 
14 Triathlon 1  1 
15 Handbal  5 5 
16 Tennis  2 2 
17 Boksen  1 1 
18 Wielrennen  1 1 
19 Reddend zwemmen  1 1 
 Totaal 54 46 100 

Tabel 4: Verdeling topsporters naar sporttak 
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6.2. Ondersteuning van topsporters 
 

Gemeente Weert 
De gemeente Weert biedt op grond van het huidige beleid geen steun aan topsporters op individuele 
basis. In 2007 is besloten af te  wachten op het door Topsport Limburg te ontwikkelen plan voor 
aanhaking van gemeenten bij het  ‘Topsporttalentenfonds’ van Topsport Limburg. Zij biedt 
gemeenten inmiddels de mogelijkheid om aan te haken bij het Talentenfonds specifiek voor sporters 
uit de eigen gemeente. De gemeente stelt dan een bedrag beschikbaar verbindt hieraan zijn eigen 
voorwaarden. Topsport Limburg verzorgt de uitvoering voor de gemeente. Sporters uit de 
betreffende gemeente kunnen daarnaast aanspraak blijven maken op een bijdrage uit het algemene 
deel van het ‘Topsporttalentenfonds’.    
 
Topsport Limburg 
Topsport Limburg ondersteunt  sporters met een toegekende topsportstatus . Zij kunnen gebruik 
maken van een uitgebreid faciliteitennetwerk (deels gratis, deels tegen betaling), waaronder een 
bijdrage uit het ‘Topsporttalentenfonds’. Een bijdrage wordt alleen verstrekt als wordt voldaan aan 
de hiervoor  gestelde criteria én is aangetoond dat de kosten niet zelf kunnen worden gedragen.  De 
provincie Limburg stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor dit fonds. Topsport Limburg genereert 
zelf extra middelen om het fonds aanvullend te voeden.  
 
Topsport Talent School 
In 2006 kreeg Het College Weert (voortgezet onderwijs), de status Topsport Talent School (zie 
toelichting in hoofdstuk 2). Op dat moment werden alle vormen van regulier voortgezet onderwijs 
(vmbo-mavo-havo-vwo) op deze school aangeboden. Sporttalenten uit de regio Weert konden bij 
Het College terecht voor een goede combinatie van sport en onderwijs.   
Het College en De Philips van Horne Scholen Gemeenschap vallen onder het bestuur van de Stichting 
Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), evenals het Kwadrant, dat onderdeel is van deze twee 
scholen. In 2013 koos LVO voor een wijziging van de opzet van het voortgezet onderwijs is Weert. 
Een onderwijsniveau is sindsdien gekoppeld aan één schoollocatie. Op Het College wordt alleen nog 
vwo-onderwijs aangeboden. De leerlingen van de andere schoollocaties van LVO kunnen echter 
gebruik maken van de faciliteiten van de Topsport Talent School Het College. Hierdoor is een goede 
begeleiding voor sporttalenten op alle leerniveaus geborgd gebleven.  
In het schooljaar 2014-2015 maakten ongeveer 60 leerlingen gebruik van de faciliteiten van de 
Topsport Talent School in Weert. Zij zijn actief in meer dan 10 verschillende takken van sport, 
waaronder basketbal, volleybal, voetbal, paardrijden, tafeltennis, golf, baseball, klimmen, tennis en 
judo). Ruim70 procent van deze leerlingen beoefent de sporten basketbal en volleybal. Dit heeft te 
maken met de in Weert gevestigde Regionale Talenten Centra (RTC’s) voor deze takken van sport.   
De Topsport Talentschool in Weert werkt samen met  Topsport Limburg, de RTC’s in Weert en Weerter 
sportverenigingen. De Topsport Talent School heeft ook de stimulering van breedtesport hoog in het 
vaandel staan. Aan alle leerlingen wordt daarom deelname aan gevarieerde sportactiviteiten na 
school aangeboden.  
 
High Performance Center 
In Sportzone Sittard is een ‘High Performance Center’ gerealiseerd / in ontwikkeling. Een ‘High  
Performance Centrum’ is gericht op het genereren van relevante data, het bieden van kennis en 
ondersteuning en de ontwikkeling van innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van kleding, technische 
voorzieningen en voeding. Dit alles gericht op een optimale sportieve ontwikkeling van topsporters 
en talenten.  Concreet is een ‘High Performance Center’ een bundeling van diensten en voorzieningen 
ontwikkeld door allerlei partners uit alle sectoren: sport, onderwijs, bedrijfsleven, zorg- en welzijn 
en overheid. Topsport Limburg, de provincie en de Topsport Talentscholen ambiëren het realiseren 
van meer centra in Limburg, gekoppeld aan de locaties van de Topsport Talent Scholen, uiteraard in 
samenhang met het centrum in Sittard. Door het uitrollen op regionaal niveau, kunnen de faciliteiten 
dichter bij de sporters worden gebracht. De diensten van het ‘High Performance Centrum’ hoeven 
zich overigens niet te beperken tot topsporters, Topsport Talent Leerlingen en de RTC’s. Ook talenten 
zonder deze status kunnen worden ondersteund. Daarnaast is het doel dat het ‘High Performance 
Centrum’ een actieve rol krijgt in talentherkenning bij (jonge) kinderen. Hier worden aparte 
activiteiten en instrumenten voor ontwikkeld. Ook kunnen gegenereerde data en ontwikkelingen 
worden ingezet voor de realisatie van verbeteringen in de breedtesport.  
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Stichting Gaan voor Goud 
In 2014 is in Weert de stichting Gaan voor Goud opgericht. Op de website van de stichting is het 
doel en de achterliggende gedachte als volgt omschreven:  
“Wij willen de individuele sporttalenten in de regio Weerterland en Cranendonck ondersteunen zodat 
ze zich ontwikkelen tot topsporters. Wij geloven in stimulans van een voorbeeldrol van bijvoorbeeld 
topsporters bij het werken aan je dromen, bij het in beweging houden en krijgen van jeugd, maar 
ook bij het (inter)nationaal op de kaart te zetten van onze geweldige woon- en werkomgeving.” 
Net als bij het Topsporttalentfonds van Topsport Limburg wordt alleen steun geboden als het talent 
(de omgeving van het talent) aantoonbaar over onvoldoende financiële middelen beschikt . Belangrijk 
verschil met het Topsporttalentenfonds is dat de stichting niet werkt  met ‘harde’ vastgestelde 
criteria.  Op basis van gesprekken wordt bepaald of een talent wordt ondersteund.  In 2015 worden 
enkele talenten door de stichting ondersteund. Naast geldelijke steun kan ook facilitering van 
diensten worden aangeboden. De Stichting verwerft middelen via sponsoren en donateurs.   
 

6.3. Waardering voor topsporters 
 
Gemeente Weert 
Aan gemeenten geeft Topsport Limburg de prestaties van de topsporters door bij het behalen van 
medailles. Gemeenten kunnen dan zelf bepalen wat zij hiermee doen.  De gemeente Weert heeft 
de afgelopen jaren op basis van deze informatie de sporters gefeliciteerd door middel van een 
kaart.    

Provincie Limburg / Topsport Limburg 
Topsport Limburg registreert alle prestaties van de bij haar geregistreerde topsporters en verzorgt 
voor de provincie Limburg de felicitatieoverdracht bij het behalen van medailles. Hieraan is tevens 
een bonussysteem (geldbedrag)  gekoppeld.    
Daarnaast organiseert de provincie jaarlijks een topsportgala waar de beste  sportman, sportvrouw, 
sporttalent, sporter met beperking en sportploeg van het jaar gekozen. In 2014 vond dit gala (voor 
de eerste keer) plaats in de gemeente Weert. 

Weerter Sportraad 
De Weerter Sportraad deelt jaarlijks sportprijzen uit. Er vindt een verkiezing plaats van de 
sportploeg, sporter en sporttalent van het jaar. De winnaars ontvangen een klein geldbedrag. Dit 
heeft een duidelijk raakvlak met de topsport. Veel winnaars zijn topsportorganisaties, topsporters en 
topsporters in de dop. Sinds 2 jaar wordt in samenwerking met Het College ook een prijs uitgereikt 
voor de ‘LOOT-leerling’ van het jaar. 
 
Huldiging lokalen topsporters 
In 2014 heeft er voor de eerste keer een lokale huldiging plaatsgevonden van topsporters die een 
medaille hebben behaald op minimaal het hoogste nationale niveau.  
Het initiatief is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het  Sport- en beweegbeleid 2.0. (zie 
voor toelichting hoofdstuk 4). Bij de uitwerking van dit beleid is door de partners geconcludeerd dat 
het belangrijk is dat topsporters en talenten aandacht én waardering krijgen voor hun inzet en 
prestaties. Zij zetten Weert hiermee immers op een positieve manier op de kaart. De uitvoering is in 
2014 opgepakt door de Weerter Sportraad in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven. De 
huidige sportprijzen van de Weerter Sportraad (zie paragraaf 6.3.3.) worden vanaf 2015 ook 
onderdeel van het programma, zodat er jaarlijks één moment  voor huldiging van topsporters is. Ook 
wil de organisatie graag de huidige felicitaties aan sporters direct na een behaalde prestatie namens 
de gemeente faciliteren.   
De jaarlijkse huldiging is in 2014 en 2015 onderdeel van een avond met breder programma  waarbij 
naast de huldiging van de topsporters onder andere de Weerter Stadsagenda wordt gepresenteerd 
door het bedrijf Weert Media.  
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6.4. Conclusies 
 

‐ Het aantal Weerter sporters met een topsportstatus is licht gestegen. Dit hangt mede samen met 
de vestiging van de Regionale Talenten Centra voor volleybal en basketbal. 
 

‐ Topsport Limburg kent een uitgebreide ondersteuningsstructuur voor sporters met een 
topsportstatus. Op basis van duidelijke criteria komen alle Limburgse sporters in aanmerking 
voor ondersteuning.  
 

‐ De ondersteuning die de Topsport Talent School biedt heeft zich verder ontwikkeld. Naast steun 
voor het combineren van sport en onderwijs worden ook faciliteiten geboden gericht op de 
sportactiviteiten. Doel is om deze vorm van ondersteuning  de komende jaren in samenwerking 
met Topsport Limburg verder uit te breiden door middel van de realisatie van een ‘Performance 
Center’.   
 

‐ De komst van de Stichting Gaan voor Goud biedt sporters uit het Weerterland en Cranendonck  
een extra mogelijkheid voor ondersteuning. De keuze voor wel of niet ondersteunen wordt anders 
beoordeeld dan bij Topsport Limburg. De organisatie bepaalt zelf welke sporter wordt 
ondersteund op basis van ‘het verhaal’ van de sporter. Er gelden in mindere mate ‘harde’ criteria. 
Het biedt dus echt een aanvulling voor Weerter talenten.  

 
‐ Het Sport- en beweegbeleid 2.0. heeft een impuls gegeven voor een integrale lokale aanpak van 

de waardering van topsporters. Doelstelling is de in 2014 georganiseerde huldiging jaarlijks te 
organiseren en hierbij de krachten te bundelen door het integreren van de sportprijzen van de 
Weerter Sportraad.  
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Hoofdstuk 7  Ontwikkeling Regionale Talenten Centra  
 
 
7.1 Inleiding 

 
In Weert zijn in de periode 2011 – 2015 drie Regionale Talenten Centra (RTC’s) gevestigd. Het betreft 
Centra voor de sporten basketbal, volleybal en handboogschieten.  
De komst  heeft een duidelijke relatie met de topsportorganisaties / topsporters in Weert. Ook de 
goede voorzieningen en lage tarieven (gemeentelijk accommodatiebeleid), de aanwezigheid van de 
Topsport Talent School en het beleid van de provincie met betrekking tot RTC’s hebben een 
belangrijke rol gespeeld.   
 
 
7.2. Ontwikkeling RTC’s  
 
7.2.1. RTC Basketbal 
 
Het RTC basketbal is in 2011 gestart. Initiatiefnemer is de Stichting Basketbal Promotie Limburg 
(BPL). In deze stichting zijn voormalige topbasketballers actief die in de eredivisie bij Stichting BSW 
hebben gespeeld.  
BPL verzorgde al sinds 2009 een opleiding voor talenten in Weert. In 2011 is de opleiding onderdeel 
geworden van de structuur van voor talentonwikkeling van de Nederlandse Basketball Bond.  Het 
RTC in Weert,  de NBB noemt een RTC een NBB Basketball Academie, was het eerste officieel door 
de bond erkende RTC in Nederland.  De NBB wil in totaal circa 10 RTC’s verspreid over Nederland 
realiseren. Vanuit de RTC’s vindt doorstroming plaats naar de nationale teams. De structuur voor 
talentontwikkeling moet bijdragen aan de doelstelling van de NBB om de nationale teams naar de 
top van Europa te brengen.  
Bij de realisatie van het RTC in Weert zijn naast BPL en de NBB ook andere partners betrokken 
geweest, waaronder de Topsport Talent School, de gemeente Weert, Wonen Limburg en Mediweert.  
In aanvang werd ook samengewerkt met de vereniging BSW. Hier speelden veel deelnemers aan het 
RTC hun wedstrijden. In 2012 ontstond er onvrede tussen het RTC en de vereniging BSW over deze 
samenwerking. Dit leidde in 2013 tot de oprichting van de nieuwe vereniging BAL, gelieerd aan het 
RTC (zie voor verdere toelichting paragraaf 5.3.1).      
Momenteel heeft het RTC circa 100 deelnemers (zowel jongens als meisjes). Het RTC maakt gebruik 
van de gemeentelijke sporthallen.    
 
7.2.2. RTC Volleybal 
 
Het RTC volleybal is in 2013 gestart. Een bestaande opleiding voor talenten in Weert werd toen 
onderdeel van de structuur voor talentonwikkeling van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). Op 
dit moment zijn er 9 RTC’s verspreid over het land, waarvan Weert er één is. Vanuit de RTC’s stromen 
talenten door naar landelijke ‘talent teams’ en van hieruit uiteindelijk naar de nationale teams. 
De structuur van talentontwikkeling moet bijdragen aan de doelstelling van de Nevobo om de 
nationale teams structureel binnen de top 8 van de wereld te brengen.   
Bij de realisatie van het RTC in Weert zijn naast de Nevobo ook andere partners betrokken geweest, 
waaronder de Topsport Talent School, de gemeente Weert, Wonen Limburg en Mediweert. Er is geen 
sprake van een directe samenwerking met de volleybalverenigingen in Weert (VC Weert / VCB en 
Stravoc). Deelnemers aan het RTC spelen competitie binnen de eigen verenigingen. Een klein deel 
van de deelnemers aan het RTC speelt binnen de Weerter verenigingen.  
Momenteel heeft het RTC circa 70 deelnemers (zowel jongens als meisjes).  Het RTC maakt gebruik 
van de gemeentelijke sporthallen.     
 
7.2.3. RTC Handboogschieten 
 
Het RTC handboogschieten is in 2015 gestart. Initiatiefnemer is de Stichting Promotie en 
Ontwikkeling Handboogsport (STIPOH), mede opgericht door een Weerter topschutter.  
Het RTC is onderdeel van de structuur voor talentontwikkeling van de Nederlandse Handboog Bond 
(NHB). Het RTC in Weert is het derde door de bond erkende RTC in Nederland.  De NHB wil in totaal 
6 RTC’s verspreid over Nederland realiseren. Vanuit de RTC’s vindt doorstroming plaats naar de  
nationale teams. De structuur voor talentontwikkeling moet bijdragen aan de doelstelling van de 
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NHB om ook een aandeel te leveren in de realisatie van de top-10 ambitie van VWS/NOC*NSF (zie 
toelichting in paragraaf 3.2). Nederland heeft op dit moment diverse schutters van wereldklasse.     
Bij de realisatie van het RTC zijn naast STIPOH en de NHB ook andere partners betrokken geweest, 
waaronder de Topsport Talent School en de gemeente Weert. Er is geen sprake van samenwerking 
met de Weerter handboogverenigingen). Deelnemers aan het RTC spelen hun wedstrijden onder de 
vlag van hun eigen verenigingen.   
Momenteel heeft het RTC 12 deelnemers (zowel jongens als meisjes). Dit lijkt weinig, zeker in 
vergelijking met basketbal en volleybal. Dit komt echter omdat handboogschieten een individuele 
sport is en geen teamsport. De bond is ook kritisch bij de toelating van talenten. Er moet sprake zijn 
van echt talent met potentie tot doorstroming op landelijk niveau. Handboogschieten gebeurt zowel 
indoor als outdoor. Het RTC maakt voor de indooractiviteiten gebruik van de gymzaal van Het 
College. In de zomer wordt het gemeentelijke recreatieveld achter Het College gebruikt. Hier wordt 
in de zomer nu al geschoten door handboogvereniging de Batavieren Treffers.  
 

 
 
Deelnemers RTC Basketbal 2015 
 
 
7.3. Steun gemeente Weert 
 
In deze paragraaf is uitgewerkt op welke wijze de gemeente de RTC’s momenteel ondersteunt en 
zijn de knelpunten die de RTC’s ervaren en specifieke de ondersteuningsvragen vanuit de RTC’s 
opgenomen.  

 
Beschikbaar stellen van accommodaties  
Gebruik van accommodaties is een van de basisvoorwaarden voor de realisatie van een RTC. Aan 
het RTC basketbal en volleybal worden de gemeentelijke binnensportaccommodaties beschikbaar 
gesteld tegen het geldende maatschappelijke tarief. Voorwaarde die hieraan is verbonden, is dat het 
gebruik aansluit bij de doelstellingen van het gemeentelijke sportstimuleringsbeleid (Let’s Move). 
Ook is bij de toewijzing van zaaluren de kanttekening geplaatst dat er ruimte over moet blijven voor 
andere takken van sport. Deze steun is vastgelegd in een convenant. Het beschikbaar stellen van 
voldoende zaalruimte voor de RTC’s basketbal en volleybal is mogelijk geworden door het gevoerde 
gemeentelijke beleid voor binnensportaccommodaties. Hierin is sinds 2004 ingezet op de realisatie 
van een pakket met meer sporthallen en minder gymzalen. Dit vanuit het belang van extra ruimte 
voor de activiteiten van de topsportorganisaties en de zaalsportverenigingen waarbij ook rekening is 
gehouden met ruimte voor talentontwikkeling.  
Aan het RTC handboogschieten wordt door de gemeente het maatschappelijke tarief in rekening 
gebracht voor het gebruik van het sportveld. Het College doet dit ook voor het gebruik van de 
gymzaal.  
 
Inzet combinatiefunctionaris 
Van het beschikbare aantal van 9,3 fte aan combinatiefunctionarissen is in het schooljaar 2015-2016 
is hiervoor 1,1 fte gereserveerd voor de RTC’s. Momenteel is hiervan 0,5 fte ingevuld bij het RTC 
basketbal. De gemeente financiert 40% van de salariskosten uit de rijksgelden. De afspraken 
betreffende de combinatiefunctionaris (CF) zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.  De 
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CF, in dienst van het RTC basketbal (BPL), dient 40% van de tijd te besteden aan het actief 
onderhouden van de contacten met de partners van het RTC en andere partners werkzaam in de 
sport (zoals Punt Welzijn en andere basketbalaanbieders in de regio) en het verder uitbouwen van 
het RTC. Verder dient de CF overleg te  voeren met de Stichting BSW (eredivisie) en de vereniging 
BSW om taken af te stemmen. 
 
Aandachtspunten en vragen vanuit de RTC’s 
Wat betreft de gemeentelijke ondersteuning zijn er vanuit de RTC’s de volgende vragen / 
aandachtspunten:  

 
‐ De realisatie van de RTC’s basketbal en volleybal heeft geleid tot een invulling van 

talentontwikkeling die ruimer is dan in 2007 werd voorzien. Omdat ook een groei heeft 
plaatsgevonden van de naschoolse activiteitenaanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs is 
er alsnog sprake van enige ‘krapte’ in de sporthallen in de tijdsperiode tussen 15.00 en 18.00 
uur. Er is wel voldoende ruimte beschikbaar, maar niet voor alle uren geldt dat toewijzing voor 
100% conform de wensen kan plaatsvinden. Dit vergt afstemming, wat van belang is bij de 
uitvoering van de motie over voorrang voor RTC’s bij de toewijzing van uren (zie hoofdstuk 1). 
 

‐ De activiteiten van de RTC’s basketbal en volleybal zijn gespreid over meerdere accommodaties.  
Omdat de sportaccommodaties in Weert gespreid zijn, is het niet haalbaar alle RTC-activiteiten 
op één locatie te plannen. Niet alle accommodaties zijn direct gekoppeld aan een van de locaties 
van de Topsport Talent School. Wel is er sprake van korte afstanden tussen de schoollocaties en 
deze sportaccommodaties.  
 

‐ De RTC’s voor basketbal en volleybal hebben de gemeente gevraagd een extra  financiële 
bijdrage te leveren door de accommodaties te mogen gebruiken tegen het lagere 
‘verenigingstarief’. Dit is het tarief dat de gemeente in rekening brengt aan sportverenigingen 
en de topsportorganisaties voor basketbal en volleybal (als verlengstuk van de verenigingen). 
Het maatschappelijke tarief dat aan de RTC’s in rekening wordt gebracht geldt voor alle andere 
vormen van sportbeoefening op niet-commerciële basis, in hoofdzaak bestaande uit recreatieve 
sportactiviteiten.  
 
- Het RTC handboogschieten heeft de wens  om op het recreatieveld van sportpark St. Theunis 

gebruik te kunnen maken van een afgebakende schietbaan. STIPOH heeft de gemeente en 
de provincie gevraagd hierin te investeren. Dit is onderwerp van gesprek geweest in recente 
overleggen tussen de gemeente en de provincie. Het heeft geresulteerd in een formele 
aanvraag van de gemeente aan de provincie om een bijdrage te leveren (zie toelichting in 
paragraaf 9.2.5). 
Het verzoek is door STIPOH gedaan omdat de huidige faciliteit (te) beperkt is. Door een 
fysieke afbakening van de schietbaan met de rest van het veld is de veiligheid beter geborgd 
en kan het resterende deel van het veld gelijktijdig worden gebruikt. Bijkomend voordeel is 
dat  topsporters en talenten dan ook buiten de reguliere begeleide trainingen op individuele 
basis trainingsuren kunnen maken. Dit is van groot belang voor het bereiken van een hoger 
niveau. De verbeterde schietbaan kan ook worden gebruikt door de handboogverenigingen.  

 
 
7.4. Steun provincie Limburg 
 
In het provinciale beleid horen basketbal, volleybal en handboogschieten allemaal bij de sporttakken 
waarop de provincie zich wil specifiek wil richten binnen het (top)sportbeleid. De provincie Limburg 
biedt geldelijke steun aan RTC’s in de vorm van subsidies voor exploitatiekosten. De RTC’s ontvangen 
jaarlijks een subsidie als bijdrage in de exploitatiekosten.  
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7.5. Ontwikkelingen nieuwe RTC’s 
 
Momenteel zijn een aantal organisaties bezig met ontwikkeling van nieuwe RTC’s in Weert: 
 
Waterskien en wakeboarden 
In 2015 is bij zwembad De IJzeren Man een waterskibaan in gebruik genomen. Deze baan was 
oorspronkelijk eigendom van de vereniging ENTC (Eerste Nederlandse Teleski Club). De baan lag 
eerst in Best, maar de vereniging moest hier in 2009 weg van de eigenaar van de waterplas. Sinds 
die tijd was de vereniging op zoek naar een nieuwe locatie. Deze is gevonden op De IJzeren Man. 
Het eigendom van de baan is overgedragen aan de gemeente Weert en het zwembad exploiteert de 
baan. De vereniging heeft gebruiksrecht gekregen voor circa 10 uur per week.  
De afmeting van de baan is geschikt voor (internationale) wedstrijden. Het is hiermee ook een 
geschikte baan voor talenten en topsporters. De Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB) 
heeft in november 2015 aan ENTC officieel het predicaat Nationaal Trainingscentrum (NTC) verleend. 
Doelstelling is dat de nationale top en talenten in de toekomst in Weert worden opgeleid. Invulling 
en financiering van de activiteiten dient nog te worden uitgewerkt. Hierover vindt overleg plaats met 
o.a. de NWWB en Topsport Limburg.  De belangrijkste randvoorwaarde, een geschikte voorziening, 
is aanwezig. Feitelijk heeft de aanwezigheid van deze baan, gekoppeld aan de aanwezigheid van de 
vereniging ENTC geleid tot de verlening van het predicaat NTC.   
Hippische sport 
De hippische sportbond (KNHS) heeft interesse in de vestiging van een Regionaal Talenten Centrum 
in Weert. Overleg met Topsport Limburg heeft al plaatsgevonden. Deze ontwikkeling is gekoppeld 
aan de vestiging van Springstal Ehrens in Weert (zie toelichting in paragraaf 4.6). Op dat moment 
zijn er de juiste randvoorwaarden aanwezig om invulling te kunnen geven aan dit plan.  
 
 
7.6. Talentontwikkeling binnen verenigingen 
 
Naast de RTC’s vindt ook talentontwikkeling plaats op verenigingsniveau. Jeugdige sporters met 
talent / ambitie krijgen binnen de vereniging een uitgebreider pakket aangeboden. Dit is geen 
vervanging voor opleidingen die voor deze takken van sport worden aangeboden in elders gevestigde 
Regionale Talenten Centra. Het is complementair. Voor sommige deelnemers geldt dat zij ook trainen 
binnen een RTC. Voor andere talenten geldt dit (nog) niet. Voorbeelden van verenigingen met een 
eigen aanbod aan talentontwikkeling zijn Atletiekvereniging Weert en Gymnastiekvereniging Jan van 
Weert. De atletiekvereniging  heeft een ‘Talent Team’ voor sporters vanaf circa 12 jaar. 
Gymnastiekvereniging Jan van Weert maakt al op jonge leeftijd een selectie op basis van talent. 
Deze talenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van meer trainingsuren.  
Hockeyvereniging Weert heeft het hoge niveau van de jeugd in de zaalcompetitie onder de aandacht 
van de gemeente gebracht. De vereniging zet sterk in op zaalhockey omdat dit leidt tot 
techniekverbetering. Ook volleybalvereniging VC Weert heeft als aanvulling op het RTC een eigen 
talentenopleiding voor talenten uit de regio. Zij biedt talenten die net onder het niveau van het RTC 
zitten of hier om een andere reden niet aan deelnemen twee keer per week gratis training aan. 
Triathlonvereniging Weert heeft in november 2015 door de bond benoemd als ‘opleidingsvereniging’. 
Doel is dat de vereniging in een straal van circa 50 kilometer nieuwe jeugdleden werft en de talenden 
binnen deze groep vervolgens optimaal begeleidt.  
 
 
7.7. Conclusies 
 
‐ Sinds 2007 is er veel gebeurd op het gebied van talentontwikkeling. Er zijn 3 RTC’s gerealiseerd 

binnen de sporttakken basketbal, volleybal en handboogschieten. De komst van de RTC’s is het 
gevolg van een combinatie van factoren. De aanwezigheid van topsporters en trainers, goede 
accommodaties en de aanwezigheid van de Topsport Talentschool. Met de komst van de 
waterskibaan is voor de NWWB de mogelijkheid ontstaan om een Nationaal Trainingscentrum 
(NTC) te realiseren.  
 

‐ Er is geen sprake van een hechte samenwerking tussen de RTC’s, de verenigingen en de 
topsportorganisaties. Bij het basketbal is er (logischerwijs) wel een nauwe relatie tussen het RTC 
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en de vanuit het RTC opgerichte vereniging BAL. Deze nieuwe vereniging echter geen directe  
verbinding meer met de topsportorganisatie Stichting BSW (eredivisie basketbal).  

 
‐ Vanuit de RTC’s liggen er vragen voor een verdere  financiële ondersteuning in de vorm van een 

lagere zaalhuur en een bijdrage in de investeringskosten van een goede buitenbaan voor het 
handboogschieten. Op deze vragen dient een antwoord te komen.  
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Hoofdstuk 8 Topsportevenementen 
 
8.1. Inleiding 
 
Sinds 2007 zijn er diverse topsportevenementen georganiseerd in Weert. In deze paragraaf worden 
deze op een rijtje gezet, alsmede de ondersteuning die aan deze evenementen is geboden door de 
gemeente Weert. Ook wordt ingegaan op de promotionele en economische waarde van deze 
evenementen voor Weert.  
 
8.2. Ontwikkeling evenementen  
 
8.2.1. Stadstriathlon Weert 
 
Ontwikkeling van het evenement 
Dit evenement wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd door Stichting Total Sports Weert (TSW), 
inmiddels opgevolgd door Stichting Stadstriathlon Weert.  Deze stichting is aangesloten bij zowel de 
Nederlandse Triathlon Bond  (NTB)  als de European Triathlon Union (ETU). Het doel van de stichting 
is de triathlon sport in de brede zin des woords  te stimuleren voor zowel de recreant als de 
professionele triathleet. Het evenement is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot een driedaags evenement met 
een landelijke aantrekkingskracht binnen de 
triathlonwereld. Het evenement kent een breed 
programma met zowel wedstrijden voor de 
(internationale) toptriathleten als voor de triathleten die 
de sport op een lager niveau beoefenen, mogelijkheden 
voor iedereen om kennis te maken met de 
triathlonsport, waaronder een aparte kennismaking voor 
scholen. Daarnaast is het evenement sinds 2014 
gekoppeld aan de Singelloop georganiseerd door 
Atletiekvereniging Weert en de Color Fun Run, 
georganiseerd door een particulier initiatiefnemer.  De 
organisatie heeft de ambitie om de  Stadstriathlon Weert 
te laten uitgroeien tot één van de grootste triathlon 
evenementen in Nederland met een plaats op de 
kalender van de NTB en de ETU. De stappen op weg naar 
realisatie van dit doel zijn vastgelegd in de ‘Roadmap 
2024’. In 2014 is al een belangrijke stap gezet. Toen is 
het Nederlands Kampioenschap voor de Olympische 
afstand én een Europese kwalificatiewedstrijd voor 
Jeugd Olympische Spelen aan het evenement 
verbonden. Het Nederlands Kampioenschap is ook in 
2015 weer aan het evenement gekoppeld.  

    Impressie Stadstriathlon 2015 
Steun gemeente en provincie 
Bij de start van het evenement in 2010 is met de gemeente een financiële ondersteuning voor een 
periode van 3 jaar overeengekomen. Het betrof een afnemend subsidiebedrag van € 4.000,-,  
€ 3.000,- en € 2.000,-.  Hierna werd uitvoering zonder subsidie voorzien. In 2010 was er echter nog 
geen zicht op de opschaling van het evenement tot nationaal en uiteindelijk internationaal niveau.  
Deze opschaling vormde voor de gemeente aanleiding om in 2014 wederom een subsidie te 
verstrekken.  Het evenement is door de gemeente opgenomen als één van de speerpunten  binnen 
het programma van de viering van ‘Weert 600 jaar Stad’. De totale subsidie bedroeg ruim € 29.000,- 
Dit is inclusief een bijdrage van de provincie Limburg. De provincie verstrekte een bijdrage van  
€ 100.000,- voor het programma ‘Weert 600 jaar Stad’ waarvan € 15.000,- bestemd was voor de 
Stadstriathlon.  
Voor het jaar 2015 is er door zowel de gemeente als de provincie een subsidie van € 15.000,- 
verleend. Van de gemeentelijke subsidie is € 6.000,- gedekt uit het budget voor topsportsubsidie en 
€ 9.000,- uit het budget voor de uitvoering van beleid voor combinatiefunctionarissen / 
sportstimulering (besluit B&W d.d. 3-2-2015). 
Op 3 november 2015 is door de raad besloten om een subsidie van € 15.000,- te verlenen voor de 
Stadstriathlon in 2016 gekoppeld aan provinciale subsidie. Deze vroege besluitvorming was voor 
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Stichting Stadstriathlon Weert nodig om het contract voor de wedstrijd te kunnen tekenen 
(financiële zekerheid).  

8.2.2. Kings of Archery 
 
Ontwikkeling van het evenement 
Kings of Archery is een 2-daags internationaal handboogtoernooi. Het toernooi wordt sinds 2011 
jaarlijks georganiseerd door de Weerter Stichting Promotie en Ontwikkeling Handboogsport 
(STIPOH). Het toernooi is in 2011 gestart in het clubgebouw van handboogvereniging De Batavieren 
Treffers uit Weert. Wegens groei is het toernooi in 2013 verplaatst naar sporthal St. Theunis.  
Het toernooi wordt zowel door nationale en internationale topschutters, de Nederlandse 
Handboogbond (NHB) en internationale handboog bond World Archery (WA) hoog gewaardeerd. Veel 
(inter)nationale topschutters, waaronder Europese en Wereldkampioenen nemen deel aan het 
toernooi.  De NHB stimuleert deelname van de leden van de nationale selecties.  
Het is geen toernooi waarmee schutters punten kunnen behalen voor hun (inter)nationale ranking. 
Hierdoor is een andere opzet van het toernooi mogelijk die voor schutters zeer aantrekkelijk is.  
Bijzonder element hierbinnen is de dat het toernooi ook open staat voor handboogschutters die de 
sport op een lager niveau beoefenen. Zij schieten zij aan zij in dezelfde competitie.  Topsport en 
breedtesport worden hierdoor echt met elkaar verbonden. Een andere element is de uitkering van 
prijzengeld. Soortgelijke toernooien vinden plaats in Las Vegas, Berlijn en Nice. Het toernooi in Weert 
heeft zich binnen 4 jaar in deze rij heeft weten te scharen. Het prijzengeld is bij ‘Kings of Archery’ 
pas in 2013 geïntroduceerd en heeft nog een bescheiden karakter. STIPOH streeft een verdere 
professionalisering, groei en verbreding (o.a. toegankelijkheid voor mindervalide schutters) van 
Kings of Archery na.  Dit is alleen haalbaar als extra financiële middelen kunnen worden verworven.   
 
Steun provincie en gemeente.  
STIPOH heeft voor de organisatie van dit evenement tot 2013 geen subsidies aangevraagd. Het 
toernooi is in 2014 nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de gemeenten Weert en de provincie 
Limburg. De provincie heeft toen voor de editie 2014 een subsidie van € 2.500,- toegekend. Dit met 
name als waardering dat een evenement van dit hoge sportieve niveau in korte tijd van de grond is 
getild en doorontwikkeld door vrijwilligers.  
Voor het jaar 2015 is voor de eerste keer een aanvraag voor subsidie ingediend door STIPOH. Er is 
een bedrag van € 2.150,- toegekend op grond van de subsidieregeling voor evenementen (B&W-
besluit d.d. 22 september 2015). Er is ook een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie.  

  
8.2.3. Nederlands Kampioenschap Handboogschieten 
 
In 2014 werd in Weert het Nederlands Kampioenschap Outdoor handboogschieten (NK Outdoor 
2014) georganiseerd. Ook hier was de Weerter Stichting promotie en Ontwikkeling handboogsport 
(STIPOH) de organisator. Dit maal in samenwerking met de Nederlandse Handboog Bond (NHB). De 
viering van Weert 600 jaar stad vormde mede de stimulans om het evenement in Weert te 
organiseren. De voorrondes van het 2-daagse evenement vonden plaats op sportpark St. Theunis. 
De finales werden geschoten in de Weerter binnenstad. De setting naast de St. Martinuskerk was 
hiervoor prachtig decor en een bijzondere ervaring voor de schutters. De sport kon zo bij een breder 
publiek worden gebracht.  Het streven van de NHB is om het concept van finales in een binnenstad 
te handhaven. STIPOH heeft vooralsnog geen ambities om vaker een Nederlands Kampioenschap te 
organiseren. De stichting wil zich voorlopig concentreren op een verdere ontwikkeling van het RTC 
en het evenement Kings of Archery. Wel zal STIPOH in dit kader kennis overdragen.  
Voor het NK outdoor 2014 is door de gemeente Weert een subsidie van € 6.000,- beschikbaar gesteld 
(subsidieregeling evenementen). 
 
8.2.4. Nederlands Kampioenschap Kleiduivenschieten 
 
In 2014 is in Weert het Nederlands Kampioenschap Kleiduivenschieten georganiseerd. Ook hier 
vormde de viering van Weert 600 jaar stad een stimulans. Het evenement vond plaats op  schietbaan 
de Wildenberg (International Shooting Range De Wildenberg). Voor dit toernooi is door de gemeente 
Weert een bijdrage van € 2.000,- gedaan.  
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8.3. Promotionele en economische waarde 
 
De promotionele waarde van een evenement hangt in hoofdzaak samen met de mate van media-
aandacht. Voor de Stadstriathlon Weert is deze waarde in 2014 berekend. Het evenement had  een 
indicatieve mediawaarde van circa € 205.000,-, waarvan € 18.000,- in de vorm van printuitingen en 
€ 187.000,- in de vorm van radio/TV/online uitingen. Het grootste aandeel binnen de  
publiciteitswaarde is gekoppeld aan de NOS Studio Sport uitzending (€ 175.000). 
De economische waarde betreft de bestedingen van deelnemers en bezoekers. Het evenement heeft 
er voor gezorgd dat de hotelaccommodaties in en rond Weert volledig bezet zijn geweest. Het aantal 
bezoekers en deelnemers heeft ook geleid tot extra bestedingen (horeca, detailhandel, straatverkoop 
e.d.) in de stad Weert. De economische waarde is nooit volledig in beeld te brengen. Op basis van 
diverse onderzoeken kunnen wel schattingen worden gedaan. Onderzoek van de gemeente Zwolle 
in 2010 resulteert bijvoorbeeld in een gemiddelde uitgave van bijna €24,- per bezoeker. Bij het 
geschatte aantal van 10.000 bezoekers, zou dan aan de Stadstriathlon in 2014 geschatte 
economische waarde van € 240.000,- kunnen worden verbonden.  
Het Kings of Archery toernooi heeft in 2014 ook geleid tot bezetting van hotelaccommodatie in Weert. 
Alleen al bij het Golden Tulip Hotel werden 40 kamers afgenomen, gedeeltelijk voor 2 dagen. Ook 
zocht een deel van de 200 deelnemers vertier in de binnenstad. Dit evenement is door Midden 
Limburg Actueel live in beeld gebracht (online). Publiek is bij dit evenement beperkt.   
Voor het NK handboogschieten is in 2014 een economische waarde van € 26.000,- geschat.    

 
 

8.4. Verzoek om structurele ondersteuning 
 
Gezien de ambities van zowel Stichting Stadstriathlon Weert als STIPOH hebben deze organisaties 
aan de gemeente en de provincie gevraagd de evenementen de komende jaren te ondersteunen oor 
middel van subsidie. Dit pas binnen de ambities van de provincie zoals verwoord in de brief van 
december 2014 betreffende samenwerking met e gemeente Weert (zie toelichting in paragraaf 3.3.2 
en bijlage 1).  
Stichting Stadstriathlon Weert heeft voor het jaar 2016 al op korte termijn behoefte aan zekerheid 
over voldoende middelen. De inschrijving bij de bonden dient uiterlijk op 25 september 2015 te 
gebeuren. De financiële haalbaarheid dient hierna op korte termijn te kunnen worden aangetoond.  
Zij heeft de gemeente en de Provincie daarom gevraagd om zo spoedig mogelijk (oktober 2015) een 
besluit te nemen over subsidie voor het jaar 2016.  

 
 

8.5. Conclusies 
 
‐ Sinds 2007 hebben diverse topsportevenementen plaatsgevonden in Weert.  

 
‐ Twee topsportevenementen zijn structureel van aard. Dit zijn Stadstriathlon Weert (sinds 2010) 

en Kings of Archery (sinds 2011). Beide organisaties hebben ambitie om verder te groeien in 
omvang en kwaliteit. Zij willen hun positie op de internationale kalender van de betreffende 
sporttakken verder versterken.  

 
‐ Beide evenementen worden gesteund door de provincie Limburg. De provincie wil samen met de 

gemeente Weert de mogelijkheden voor structurele ondersteuning onderzoeken (zie toelichting 
in paragraaf 3.3.2..  
 

‐ De evenementen dragen bij aan de promotie van Weert. Via media-aandacht voor deze 
evenementen komt Weert op een positieve manier in beeld. Ook hebben zij een economische 
waarde voor Weert. Ondernemers genereren extra inkomsten door de organisatie van de 
evenementen.  
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Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen uitgewerkt. Dit hoofdstuk start met algemene 
conclusies over de ontwikkelingen van de topsport in Weert die de basis vormt voor de uitgewerkte 
aanbevelingen. In de hoofdstukken 5 t/m 8 zijn per onderdeel al specifieke conclusies opgenomen. 
Deze conclusies worden hier niet herhaald. Zij zijn wel betrokken bij de uitwerking van de 
aanbevelingen. 
 

 
9.1. Conclusies 
 
9.1.1. Goede voorwaarden voor topsportontwikkeling  
 
De sport ontwikkelt zich in Nederland op basis van een gezamenlijke inzet / beleid in de diverse 
sectoren. De sportwereld zelf is de belangrijkste pijler hierbinnen, maar bij de mate waarin deze 
sector zich kan ontwikkelen zijn randvoorwaarden die worden geschapen door andere partijen van 
belang. Hier spelen overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven een belangrijke rol.  
Breedtesport neemt binnen de keten van de sport de grootste plaats in en is op elk lokaal niveau 
vertegenwoordigd. Topsport en talentontwikkeling vormen een kleiner aandeel binnen de keten. 
Vandaar dat op dit gebied sprake is van clustering van activiteiten. Deze activiteiten vinden 
uiteindelijk weer plaats in een lokale setting, maar zijn dus niet op elk lokaal niveau 
vertegenwoordigd. Waar deze activiteiten zich ontwikkelen hangt samen met de omstandigheden op 
lokaal en regionaal niveau. Bij bundeling van krachten ontstaan gunstige omstandigheden.  
In Weert is topsport al enkele decennia vertegenwoordigd. De laatste 10 jaar is er sprake van een 
duidelijke uitbreiding van de activiteiten. De topsportorganisaties voor basketbal en volleybal hebben 
al een lange historie. Na 2007 heeft de talentontwikkeling een flinke impuls gekregen met de komst 
van 3 Regionale Talenten Centra. Door de komst van de waterskibaan bij de IJzeren Man is Weert in 
beeld gekomen als locatie voor een Nationaal Trainingscentrum voor waterskiën. Ook de 
paardensport timmert op alle fronten aan de weg net als veel sportverenigingen. Tot slot hebben 
zich een aantal topsportevenementen ontwikkeld met internationale uitstraling. Dit rechtvaardigt de 
conclusie dat er in Weert sprake is van gunstige omstandigheden en er dus sprake is van een goede 
krachtenbundeling. Deze krachtenbundeling ziet er als volgt uit:  
  
‐ Veel organisaties in Weert zijn actief op het gebied van de topsport, talentontwikkeling en 

topsportevenementen. Het sterke verenigingsleven (breedtesport) vormt een belangrijke basis 
voor deze activiteiten. Ook de Topsport Talent School moet niet worden vergeten. Deze heeft de 
faciliteiten voor (top)sporters sinds 2006 sterk ontwikkeld en wil haar aanbod de komende jaren 
verder gaan verbreden. De doorgroei naar een breed ‘Performance Centre’ (zie hoofdstuk 6) 
biedt potentie om ondersteuning te bieden in de ontwikkeling van sport over de hele keten van 
breedtesport, talentontwikkeling en topsport. 

‐ De gemeente Weert voert al jarenlang een actief sportbeleid. Veel accommodaties van goede 
kwaliteit zijn gerealiseerd en worden  tegen gunstige tarieven beschikbaar gesteld. In combinatie 
met subsidiemogelijkheden zijn dit goede randvoorwaarden voor sportorganisaties om te kunnen 
ontwikkelen.   

‐ Ook de Ppovincie Limburg voert een actief sportbeleid. De provincie gelooft in de positieve 
waarden van sport over de gehele keten en is bereid hierin te investeren.  
 

9.1.2.  Potenties voor een verdere ontwikkeling 
 
De beschrijving in de hoofdstukken 4 t/m 8 maakt één ding duidelijk. Er is in Weert volop potentie 
voor behoud en een verdere ontwikkeling van de topsportactiviteiten: 
‐ De topsportorganisaties en RTC’s willen graag verder. Er is ook potentie voor de vestiging van 

een NTC. 
‐ De organisatoren van de evenementen hebben grote ambities.  
‐ De paardensport trappelt.  
‐ Weert heeft veel sportvoorzieningen en daardoor veel potentie voor de ontwikkeling van nieuwe 

(top)sportactiviteiten. Het KMS-terrein biedt hiervoor in de toekomst wellicht extra 
mogelijkheden.   
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‐ De provincie Limburg blijft aan de sportieve weg timmeren en ziet potentie in Weert als 
ontwikkeling tot knooppunt in de provinciale topsport infrastructuur.  
 

9.1.3. Ontwikkelpunten 
 
Naast mogelijkheden liggen er ook ontwikkelpunten.  
 
Financiën topsportorganisaties 
In de eerste plaats hebben de topsportorganisaties het erg moeilijk. Het economische klimaat leidt 
tot problemen bij het verwerven van voldoende  financiële middelen. Presteren op topniveau wordt 
hierdoor lastiger. Het (sportieve) imago komt onder druk te staan. 
 
Verbinding breedtesport – topsport - talentontwikkeling 
Een ander punt dat aandacht vraagt is de verbinding tussen de breedtesport, de talentontwikkeling 
en de topsport. Binnen de sporten basketbal, volleybal en handboogschieten is er in Weert sprake 
van invulling van alle drie de elementen. Er is echter nog geen sprake van een optimale verbinding 
tussen deze elementen.  
Zoals beschreven in de hoofdstukken 5 en 7 ontstond er in 2012 onvrede tussen het Regionaal 
Talenten Centrum (RTC)  basketbal en de vereniging BSW over de samenwerking. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een nieuwe structuur waarbij breedtesport en talentontwikkeling met elkaar 
zijn verbonden, maar waarbij een goede verbinding met de topsport ontbreekt. Doel is wel deze 
verbinding te herstellen, maar dit is nog niet gerealiseerd.    
Bij het volleybal zijn de vereniging VC Weert / VCB en de topsportorganisatie  met elkaar verbonden. 
De samenwerking met de tussenliggende schakel voor talentontwikkeling, het RTC, kan worden 
verbeterd. Ook volleybalvereniging Stravoc (Stramproy) speelt op een hoger niveau net als de 
verenigingen Peelpush (Meijel) en Ledub (Budel). Een goede samenwerking op regionale schaal biedt 
potentie om de verankering van topvolleybal in Weert en de regio te borgen.    
Bij de handboogsport is er geen sprake van een lokale topsportorganisatie. Handboogschieten is 
primair een individuele sport. Er zijn binnen de verenigingen daarom geen aparte topsportafdelingen.  
De bestuurders van STIPOH, de exploitant van het RTC, zijn deels handboogschutters, die in 
verenigingsverband actief zijn bij de Weerter handboogvereniging Batavieren Treffers.  De 
activiteiten zijn echter gescheiden. Wel brengen de activiteiten van STIPOH, ook organisator van het 
evenement Kings of Archery de handboogsport nadrukkelijk in beeld en kunnen hiermee bijdragen 
aan bevordering van de breedtesport. Bij het handboogschieten kenmerkt de breedtesportstructuur 
in de regio zich door een veelheid aan kleine verenigingen, waarbij er nog maar in beperkte mate 
sprake is van onderlinge samenwerking. 
 
9.1.4. Kiezen voor ondersteuning van topsport 
 
Om te komen tot nieuwe gemeentelijke beleidskaders voor de topsport, is het van belang dat de 
keuze voor een actief topsportbeleid duidelijk is gefundeerd. Hiervoor dient de vraag te worden 
beantwoord wat de topsport Weert biedt. Draagt topsport bij aan de ambities die Weert heeft als 
stad? Het antwoord hierop is ja. De gemeente Weert wil een bloeiende stad blijven. Een van de 
speerpunten binnen deze ambitie is om een aantrekkelijke woongemeente te zijn voor jonge 
gezinnen. Dit zorgt voor behoud van een evenwichtige leeftijdsopbouw, waardoor Weert ook 
aantrekkelijk blijft voor de vestiging van winkels en bedrijven. Sport is één van de elementen die 
bijdraagt aan een aantrekkelijk woonklimaat. Sporten en bewegen is voor de Nederlander van 
toenemende waarde en juist in de doelgroep jonge gezinnen is er sprake van een hoge 
sportparticipatie. Topsport, waaronder ook topsportevenementen hebben binnen de keten sport een 
hoge promotionele waarde. Topsport kan hiermee dus prima worden ingezet om Weert naar buiten 
toe neer te zetten als een stad met een keur aan mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen. 
Door het goed verbinden van topsport met breedtesport, kan topsport op haar beurt weer bijdragen 
aan de versterking van de breedtesport in Weert. Ten aanzien van de topsportevenementen geldt 
ook nog de economische waarde.  
Op grond van bovenstaande waarden verdient de topsport in Weert het om te worden ondersteund 
en is het stimuleren van een verdere ontwikkeling gewenst. In de volgende paragrafen worden 
aanbevelingen gedaan voor de invulling van dit beleid.  
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9.2. Aanbevelingen 
 
Aanbevolen wordt om binnen het topsportbeleid de volgende keuzes te maken: 
1. Voortzetten ondersteuning van de topsportorganisaties voor basketbal en volleybal. 
2. Voortzetten ondersteuning van de RTC’s voor basketbal, volleybal en handboogschieten. 
3. Invulling geven aan een structurele waardering van individuele topsporters. 
4. Ondersteuning van de evenementen Stadstriathlon Weert en Kings of Archery. 
 
Naast bovenstaande keuzes is het college in 2015 in overleg getreden met de provincie Limburg om 
te komen tot een samenwerking met als doel de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van 
Weert als topsportregio te onderzoeken.  Het proces om deze samenwerking vorm te geven is 
inmiddels actief opgepakt. Dit proces draagt tevens bij aan het ondersteunen van de realisatie van 
de bovenstaande aanbevelingen genoemd bij de punten 1, 2 en 4.  
 
Onderstaand worden de aanbevelingen nader toegelicht en ingevuld. Ook wordt het proces voor 
samenwerking met de provincie Limburg nader toegelicht.   
  
 

 
                  De dames van VC Weert in actie in het seizoen 2014-2015, Foto Wim Heijnen 
 
 
9.2.1. Ondersteuning van de topsportorganisaties basketbal en volleybal 
 
Subsidie 

 
a. Alleen jaarlijkse subsidie voor topbasketbal en topvolleybal 

In hoofdstuk 5 werd het brede kader van de huidige subsidieregeling als beperking aangegeven. 
Verleende subsidies aan andere organisaties dan basketbal en volleybal in de afgelopen jaren 
hebben ook niet geleid tot blijvende activiteiten. Daarom wordt geadviseerd om in het nieuwe 
beleid geen brede regeling meer op te nemen maar een keuze te maken in welke activiteiten 
worden ondersteund. Voorgesteld  wordt te kiezen voor heren basketbal.  
Het basketbal en volleybal hebben een lange historie met topsportbeoefening. Mede hierdoor zijn 
voor deze takken van sport ook RTC’s gerealiseerd in Weert. Zoals aangegeven in paragraaf 
9.1.3. is het wel van belang dat de verbinding tussen de breedtesport-talentontwikkeling-
topsport wordt verbeterd, zodat verankering van deze takken van sport  en behoud van een goed 
niveau in de toekomst kan worden geborgd. Daarom willen wij integrale planontwikkeling door 
de betrokken organisaties stimuleren / faciliteren binnen het traject ontwikkeling ‘Sportzone 
Weert’ (zie toelichting in paragraaf 9.2.5.). Bij de keuze voor subsidiering dient rekening te 
worden gehouden met de actuele situatie:   



Conceptnota Topsportbeleid 2015-2020                                   Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen 

‐35- 
 

‐ Bij basketbal is handhaving in de eredivisie geborgd, mits voldoende financiële middelen 
beschikbaar blijven. Er is geen sprake van degradatie in de eredivisie. Zoals beschreven in 
hoofdstuk 5 bestaat de eredivisie sinds enkele jaren uit twee competities: de reguliere 
competitie (Dutch Basketball League) en een competitie voor spelers tot 24 jaar (Dutch 
Talent League). Een vereniging dient aan beide competities deel te nemen.  Voorgesteld 
wordt de subsidie van BSW, conform de huidige situatie, te koppelen aan het spelen van 
eredivisie basketbal (beide competities). Subsidieverlening kan net als nu blijven 
plaatsvinden per kalenderjaar.  

‐ Volleybal vindt momenteel plaats op het niveau van de eerst divisie (twee niveaus onder de 
eredivisie). Terugkeer naar de eredivisie wordt nagestreefd. De eerste stap, terugkeer naar 
de topklasse (één niveau onder de eredivisie) in het seizoen 2016-2017 lijkt op basis van de 
resultaten tot op heden haalbaar. Een direct opvolgende promotie naar de eredivisie in het 
seizoen 2017-2018 is geen gemakkelijke opgave. Het spelen in de topklasse biedt echter ook 
meerwaarde voor Weert. Het is een hoog spelniveau, wat van belang is voor de ontwikkeling 
van talenten in de regio. Samen met de verenigingen uit de regio (Stravoc Stramproy, 
Peelpush Meijel en Ledub Budel) zijn er dan volop mogelijkheden voor talenten om zich in de 
regio te ontwikkelen. Voorgesteld wordt daarom aan SWT in het seizoen 2016-2017 subsidie 
te verlenen, mits promotie naar de topklasse daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Vervolgens 
kan voor 2017 een nieuwe voorstel worden uitgewerkt voor ondersteuning na het seizoen 
2016-2017 op basis van de actuele ontwikkelingen. Het is van belang hierbij de resultaten 
van de integrale planontwikkeling te betrekken.  

 
De keuze voor basketbal en volleybal hoeft ondersteuning van nieuwe activiteiten niet volledig 
uit te sluiten. Bij nieuwe activiteiten kan separaat worden beoordeeld of steun in de vorm van 
subsidie gewenst is en in welke omvang.  
 

b. Hoogte van de subsidie 
Beide organisaties hebben gevraagd om een hogere jaarlijkse subsidie, bij voorkeur een 
verdubbeling van de huidige subsidie van € 11.000,- naar € 22.000,-. De vraag om een hogere 
subsidie is logisch in relatie tot het huidige economische tij. De vraag is of het reëel is dat de 
gemeentelijke bijdrage fors omhoog gaat terwijl de sponsorgelden dalen.  
Wij stellen voor om in de toekomst te kiezen voor een vast bedrag en het kostenniveau van de 
afgelopen jaren te betrekken bij de hoogte. Bij basketbal lag de begroting de afgelopen jaren 
gemiddeld rond de € 200.000,-, bij het volleybal was dit circa € 100.000,-. Momenteel ligt de 
begroting voor volleybal een stuk lager, maar het doel is om in enkele jaren weer te groeien naar 
een budget van € 100.000,- (gekoppeld aan spelen in de eredivisie).   
In dit licht stellen wij voor de subsidie voor het basketbal te verhogen naar € 22.000,- per jaar. 
Voor het volleybal dient de toekomstige ontwikkeling te worden betrokken bij het bepalen van 
de hoogte. Ter ondersteuning van de nagestreefde ambitie stellen wij voor de subsidie voor 
volleybal voor het seizoen 2016-2017 te bepalen op € 11.000,-, mits promotie naar de topklasse 
wordt gerealiseerd.   
 

c. De subsidievoorwaarden duidelijker uitwerken 
Aan de subsidie zijn nu de voorwaarden gekoppeld dat de activiteiten worden uitgevoerd richting 
talentontwikkeling en voorbeeldfunctie breedtesport en dat het beleid aansluit bij het 
gemeentelijke sportstimuleringsbeleid en de wensen van de sportverenigingen. De wijze waarop 
dit de laatste jaren is ingevuld, is te weinig concreet gemaakt. Voorgesteld wordt dit duidelijker 
uit te werken. Wij vinden het van belang dit in overleg te doen met de betrokken organisatie.  
Dit vergt enige tijd en kan worden meegenomen binnen de integrale planontwikkeling.  Voor het 
volleybal kan dit worden uitgewerkt voor de subsidie voor het seizoen 2016-2017. Voor het 
basketbal voor de subsidie voor het jaar 2017. Voor het jaar 2016 kunnen in overleg met BSW 
de inhoudelijke voorwaarden apart worden ingevuld.     
 

d. Strengere controle op financiën topsportorganisaties 
Momenteel is de subsidieverstrekking niet gekoppeld aan een controle op de financiële positie 
van de topsportorganisaties. Er wordt subsidie verstrekt op basis van een sluitende begroting. 
Er heeft tot op heden weinig controle plaatsgevonden op de realiteit van de opgevoerde posten 
(subsidie op basis van vertrouwen). Zoals beschreven in hoofdstuk 6 is bij het  topvolleybal in 
de periode 2006 – 2015 drie keer een stichting failliet gegaan die de belangen behartigde. 



Conceptnota Topsportbeleid 2015-2020                                   Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen 

‐36- 
 

Daarom wordt voorgesteld de ingediende begroting en de financiële positie bij de 
subsidieverlening en de subsidievaststelling zeer goed te controleren. Als er geen sprake is van 
een gezonde financiële positie en/of de begroting voor het nieuwe jaar/seizoen niet realistisch is 
/ te veel risico bevat, wordt geen subsidie meer verstrekt. 
 

Facilitering accommodaties 

Voorgesteld wordt de huidige facilitering op het gebied van de accommodaties te handhaven. 
Concreet betekent dit: 
 
a. Accommodaties geschikt maken/houden voor de beoefening van de topsportactiviteiten 

In dit kader zijn op korte termijn de volgende investeringen gewenst: 
‐ Realisatie van een topsportvloer in de nieuw te bouwen sportzaal bij het RKEC. Geraamde 

kosten: € 40.000,-. 
‐ Realisatie van de aanpassing van de tribune en kantine in sporthal St. Theunis. Geraamde 

kosten: € 95.000,-. 
 

b. Gebruik accommodaties tegen het ‘verenigingstarief’ 
In het kader van de uitwerking van het traject ‘Kiezen met Visie’ wordt het ‘verenigingstarief’ 
met ingang van 2017 waarschijnlijk hoger (zie toelichting in paragraaf 9.3.4).  

 
c. Voorrang bij huur van de zaal  

Wel geldt dat er bij de toekenning van gebruik rekening wordt gehouden met de belangen van 
andere gebruikers. Als voorrang leidt tot onredelijke situaties voor andere gebruikers, kan 
hiervan worden afgeweken. In de praktijk wordt nu ook al zo gewerkt en is er slechts incidenteel 
sprake van een knelpunt.  

 
 
9.2.2. Ondersteuning van de RTC’s voor basketbal, volleybal en handboogschieten 
 
Subsidie 
 
Subsidie voor de combinatiefunctionaris 
Voorgesteld wordt om voor de komende jaren 1,1 fte te reserveren voor de RTC’s samen tegen een 
verdeling van 0,5 fte voor basketbal, 0,5 fte voor volleybal en 0,1 fte voor handboogschieten. Dit 
dient te worden verwerkt in het beleid voor de combinatiefunctionarissen. De fte-verdeling stemt 
overeen met de omvang van de activiteiten. De hoogte van de subsidie bedraagt 40%. Dit betekent 
dat de gemeente alleen de rijkssubsidiegelden beschikbaar stelt.   
De combinatiefunctionaris mag voor 60% worden ingezet voor het uitvoeren van taken van het RTC 
conform het beleids- en uitvoeringsplan. De overige 40% dient te worden ingezet voor het verder 
uitbouwen van het RTC en het onderhouden van contacten met partners van het RTC en andere 
partners in de sport.   
 
Facilitering accommodaties 
Voorgesteld wordt de huidige facilitering op het gebied van de accommodaties te handhaven. 
Concreet betekent dit: 
 
a. Accommodaties geschikt maken/houden voor activiteiten van de RTC’s 

In dit kader is op korte termijn de volgende investering gewenst:  
Realisatie van een goede en veilige buitenbaan realiseren op sportpark St. Theunis (zie 
toelichting in paragraaf 7.2). De geraamde kosten bedragen € 108.295,-. Het is voor het RTC 
niet mogelijk deze investeringslasten zelf te dragen. Exploitatie van de voorziening vormt in 
financieel opzicht geen knelpunt.  
 

b. Gebruik tegen het ‘verenigingstarief’ 
Aan de RTC’s wordt voor het gebruik van de sportaccommodaties het reguliere maatschappelijke 
tarief in rekening gebracht. In 2015 bedraagt dit € 15,- per uur voor een basketbal- of 
volleybalveld. De RTC’s hebben gevraagd om de accommodaties, net als de verenigingen en de 
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topsportorganisaties, te mogen gebruiken tegen het ‘verenigingstarief’. Dit tarief bedraagt in 
2015 € 8,- per uur.  
De topsportorganisaties ontvangen al jaren het verenigingstarief omdat het feitelijk de hoogste 
verenigingsteams zijn. Het bieden van dit tarief aan de RTC’s is een logisch vervolg. De 
activiteiten zijn niet direct als verenigingsactiviteiten aan te merken, maar ze vormen wel een 
onderdeel van de activiteiten in de keten van de verenigingssport.  De totale huurkosten van de 
RTC’s basketbal en volleybal circa € 22.000,- per jaar (tarief 2015). Bij huur tegen het 
verenigingstarief wordt de huur circa € 10.000,- lager. Deze keuze leidt voor de gemeente tot 
lagere inkomsten. Hierbij dient te worden aangetekend dat de komst van de RTC’s in de eerste 
plaats tot hogere huurinkomsten hebben geleid. Een logische ingangsdatum voor het nieuwe 
tarief is 1 januari 2016.   
In het kader van de uitwerking van het traject ‘Kiezen met Visie’ wordt het ‘verenigingstarief’ 
met ingang van 2017 waarschijnlijk hoger (zie toelichting in paragraaf 9.3.4).  
 

c. Voorrang bij huur van de zaal 
In september 2014 is er door de raad een motie aangenomen die het College van B&W opdraagt 
om bij de toewijzing van het gebruik van de sportaccommodaties voorrang te verlenen aan de 
RTC’s. Deze voorrang geldt nu al voor de topsportorganisaties. Momenteel wordt gebruik door 
RTC’s zoveel als mogelijk naar wens ingepast. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de 
belangen van andere gebruikers. Wij stellen voor deze werkwijze te handhaven. Als voorrang 
leidt tot onredelijke situaties voor andere gebruikers, kan hiervan worden afgeweken.  Door goed 
overleg kan dit veelal worden ondervangen en is er voldoende ruimte voor alle gebruikers.       

 
 
9.2.3. Waardering van individuele topsporters 
 
Wij stellen voor individuele topsporters op de volgende wijze te ondersteunen:  
 
Uitbreiden waardering 
Wel stellen wij voor de waardering voor topsporters uit te breiden. Deze beperkt zich nu tot felicitatie. 
Dit kan worden uitgebreid door deel te nemen aan de lokale jaarlijkse huldiging die sinds 2014 op 
grond van het Sport- en beweegbeleid 2.0. is gestart. De huldiging wordt georganiseerd door de 
Weerter Sportraad in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven. Voor de financiering wordt 
ingezet op eigen budgeten en sponsoring. De organisatiekosten worden gedrukt door uitvoering op 
basis van vrijwillige inzet. Zoals beschreven in hoofdstuk 6 maakt de huldiging onderdeel uit van een 
avond met een breder programma. De organisatiekosten van de huldiging / waardering van de 
sporters is begroot op € 6.000,-. Hiervan gaat € 5.000,- in geldelijke vorm naar de sporters toe. 
Hierin zijn de kosten van felicitatie gedurende het jaar direct na een behaalde prestatie meegerekend. 
Voorgesteld wordt een jaarlijkse bijdrage te verlenen van € 2.500,-.   
 
Andere (financiële) gemeentelijke ondersteuning voor individuele topsporters wordt niet aanbevolen. 
De structuur van Topsport Limburg biedt, aangevuld met de diensten van de stichting Gaan voor 
Goud, voldoende mogelijkheden. Door de ontwikkeling van een ‘High Performance Center’ (zie 
toelichting in paragraaf 6.2.) zal het aanbod verder verbeteren. Deze ontwikkeling kan binnen de 
kaders van de samenwerking met de provincie (zie toelichting in paragraaf 9.5.) worden gesteund.  
Sommige gemeenten verstrekken subsidie aan sporters gekoppeld aan specifieke output voor de 
gemeente, bijvoorbeeld promotie van Weert. Het is moeilijk om hiervoor sluitende subsidiecriteria te 
formuleren. Tevens is uitvoering arbeidsintensief, waarbij de kosten uiteindelijk niet in verhouding 
staan tot de hoogte van de bijdragen.   
 
 
9.2.4. Ondersteuning van topsportevenementen 

Jaarlijkse subsidie voor Stadstriathlon Weert en Kings of Archery 
Voorgesteld wordt om net als bij de ondersteuning van de topsportorganisaties ook een gerichte 
keuze te maken bij de ondersteuning van topsportevenementen. De evenementen gaan dan echt bij 
Weert horen. Op deze wijze zal het meer bijdragen aan het imago van Weert als Sportstad dan bij 
de ondersteuning van ‘losse evenementen’ die eventueel opkomen.  
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Zoals beschreven in hoofdstuk 8 zijn er 2 evenementen in Weert die structureel van aard zijn en 
mikken op de internationale top. Dit zijn Stadstriathlon Weert en Kings of Archery. De organisatoren 
hebben de ambitie om in Weert te blijven en de evenementen verder uit te bouwen.  
Voorgesteld wordt om deze 2 evenementen de komende jaren structureel te ondersteunen, 
gekoppeld aan een provinciale steun (zie toelichting in paragraaf 9.2.5.). De voorwaarden en de 
hoogte van de subsidie dienen in overleg met de provincie te worden uitgewerkt. Voorgesteld wordt 
voorlopig een budget te reserveren van € 17.500,- per jaar.  Dit budget is gebaseerd op de in 2015 
verleende maximale subsidies van € 15.000,- voor de Stadstriathlon Weert en € 2.500,- voor Kings 
of Archery.   
Zoals aangegeven in paragraaf 8.4. heeft Stichting Stadstriathlon Weert op korte termijn behoefte 
aan zekerheid over subsidie van gemeente en provincie in 2016. Met de verleende subsidie in de 
afgelopen 2 jaar door zowel provincie en gemeente is de organisatie in staat geweest te bouwen aan 
haar ambities. Gezien bovenstaande aanbeveling stellen is voorgesteld om vooruitlopend op een 
besluit over de definitieve nota  een subsidie van maximaal € 15.000,- voor het jaar 2016 te verlenen. 
Wel gekoppeld aan een minimaal gelijke provinciale subsidie. Bij besluitvorming in de definitieve 
nota conform dit voorstel, kan de subsidie dan vanaf 2017 worden voortgezet.   
 

 
  Concentratie van schutters bij het evenement Kings of Archery  
 
 
9.2.5. Verdere ontwikkeling van topsport in samenwerking met de provincie  
 
In hoofdstuk 3 is het actuele sportbeleid van de provincie Limburg in beeld gebracht.  Voor de 
uitvoering van de beleidsaccenten wil de provincie meer gaan samenwerken met de gemeenten.  
Belangrijke onderdelen binnen het provinciale beleid zijn het verder uitrollen van het concept 
‘Sportzone Limburg’ en de ontwikkeling van een evenementenvisie. In Weert ziet de provincie veel 
kansen. In december 2014 heeft de provincie de gemeente daarom een brief gestuurd met het 
voorstel samen de mogelijkheden te onderzoeken om Weert verder te ontwikkelen als 
(top)sportregio.  
Topsportbeleid overschrijdt het lokale beleid en een samenwerking met partners op regionaal en 
provinciaal niveau is daarom een logische stap.  Ten aanzien van het traject voor de samenwerking 
hebben al gesprekken plaatsgevonden. Doelstelling is om op korte termijn te komen tot een 
samenwerkingsovereenkomst. De doelen voor de samenwerking zijn vastgelegd in de matrix op de 
volgende bladzijde.  Deze matrix vormt de basis voor vervolgoverleg over een definitieve 
samenwerkingsovereenkomst.  
Ook is gesproken over een provinciale bijdrage voor de investeringen in de accommodaties die op 
korte termijn zijn gewenst zoals benoemd in paragraaf 9.2.1. (facilitering accommodaties punt b) 
en 9.2.2. (facilitering accommodaties punt a). Dit heeft in juli 2015 geresulteerd in een verzoek om 
cofinanciering (ambtelijk). Dit verzoek is op 25 november formeel ingediend door B&W.  
 
In de inspraak is door Turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert, Triathlonvereniging Weert, 
Cableskivereniging ENTC en de Topsport Talent School vragen gesteld over de mogelijkheden van 
ondersteuning ten behoeve van bestaande of te ontplooien activiteiten op het gebied van 
talentontwikkeling / evenementen. Deze onderwerpen passen binnen de doelstellingen van de 
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samenwerkingsovereenkomst en worden in dit traject beoordeeld. Voor de inhoud van de vragen 
wordt verwezen naar het ‘Inspraakverslag conceptnota Topsportbeleid 2015-2020’ in bijlage 4.     
 

Intentie tot samenwerking op de volgende onderdelen in de periode 2015-2017 
 
 Doelstellingen Inhoud samenwerking Partners 

1 Behoud en doorontwikkeling 
van de gevestigde RTC’s 
basketbal, volleybal en 
handboogschieten. 
 

Afstemming over structurele 
ondersteuning van de RTC’s. 

RTC’s. 

2 Vestiging van nieuwe RTC’s. 
 

Mogelijkheden onderzoeken voor de 
vestiging nieuwe RTC’s.  
Bij realisatie afstemming over de 
structurele ondersteuning. 
 

Initiatiefnemers, 
sportbonden en Topsport 
Talent School. 

3 Versterking 
ondersteuningsstructuur 
talentontwikkeling 
 

Ondersteuning bieden bij de 
realisatie van een High Performance 
Centrum gekoppeld aan de Topsport 
Talentschool. 
 

Initiatief voor ontwikkeling 
ligt primair bij Topsport 
Talent School en Topsport 
Limburg. 

4 Brede ontwikkeling hippische 
sport 

Voorwaarden scheppen voor 
ontwikkeling van de hippische sport 
in het gebied tussen 
Nelissenhofweg- IJzerenmanweg – 
Kazernelaan. 

In ieder geval: 
Ondernemers binnen de 
hippische sport, 
onderwijsinstellingen, 
sportbond, Hippisch Center 
of Excellence, Stichting 
Limburg Paardensport. 
 

5 Verbeteren en aanpassen 
accommodaties ten behoeve 
van talentontwikkeling 

Uitwerking plan realisatie 
turnaccommodatie voor dames en 
heren turnen met regionale functie 
(op basis van in 2015/2016 uit te 
voeren onderzoek). 
 

Turnverenigingen (regio), 
sportbond, gemeenten 
Midden-Limburg. 

Brede inventarisatie 
accommodatievraagstukken in 
relatie tot talentontwikkeling 
 

Sportverenigingen, 
sportbonden. 

6 Versterking verbinding  
breedtesport-
talentontwikkeling-topsport 

Stimuleren en indien nodig 
faciliteren van een Integrale 
planontwikkeling basketbal en 
volleybal gericht op versterking van 
de verbinding. Doel is een blijvende 
verankering van deze sporttakken in 
Weert en versterking van alle 
niveaus. Financiële positie 
topsportorganisaties is 
aandachtspunt. 
 

Organisaties op gebied 
basketbal en volleybal 
(breedtesport-
talentontwikkeling-
topsport). 

7 Topsportevenementen met 
(inter)nationale uitstraling 
verankeren. 

Onderzoeken gezamenlijke 
structurele ondersteuning van 
topsportevenementen in Weert.  In 
ieder geval de bestaande 
evenementen ‘Stadstriathlon Weert’ 
en Kings of Archery. 
 

Organisatoren evenementen 

Gerelateerd aan bovenstaande punten is de toekomst van het KMS-terrein. Afhankelijk van de voortgang en 
uitkomst van het lopende traject van de aankoop van het KMS-terrein kan dit terrein mogelijk een rol 
spelen bij de inpassing van functies voortvloeiende uit de te realiseren doelstellingen in het kader van de 
verdere ontwikkeling van Weert als topsportstad/ topsportregio.  



Conceptnota Topsportbeleid 2015-2020                                   Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen 

‐40- 
 

Toelichting punt 6 uit de matrix 
Een van de conclusies van de beleidsevaluatie is dat er nog geen optimale verbinding is tussen de 3 
elementen breedtesport- talentontwikkeling – topsport. Momenteel zijn er 3 takken van sport waar 
de hele keten is vertegenwoordigd. Bij het handboogschieten is nog maar een recente ontwikkeling. 
Het basketbal en volleybal hebben een langere historie en zijn groot in omvang. Wij achten het 
daarom gewenst dat de betrokken organisaties komen tot integrale toekomstplannen voor deze 
takken van sport gericht op het versterken van deze verbinding. Doel moet zijn dat deze takken van 
sport op basis van een goede samenwerking sterk verankerd blijven in Weert en samen naar een 
hoger niveau gaan. Het verbeteren van de (financiële) positie van de topsportorganisaties dient hierin 
ook een aandachtspunt te zijn.    
 
 
9.3.  Financiën 
 
9.3.1. Inzet beschikbare budgeten 2015-2020 
 
In de meerjarenbegroting is voor de uitvoering van het topsportbeleid een bedrag van in totaal  
€ 56.000,- opgenomen. Hiervan is een bedrag van € 28.000,- sinds 2007 structureel beschikbaar. 
Sinds 2014 is een aanvullend budget van € 28.000,- opgenomen, waaraan de voorwaarde is 
verbonden dat structurele inzet pas plaatsvindt op basis van een door de raad geaccordeerd 
topsportbeleid. Voor het jaar 2015 geldt dat het beschikbare budget met € 9.000,- neerwaarts is 
bijgesteld naar € 47.000,-. Dit in verband met een tussentijdse bezuinigingsronde in 2015.  

Voorgesteld wordt met ingang van 2015 het budget als volgt in te zetten:   
 
Inzet budget 2015 
 
 Uitgevoerd:  
1 Subsidie Stichting BSW  € 11.000,00 
2 Subsidie Stichting Volleybal Promotion Weert € 5.500,00 
3 Subsidie Stadstriathlon 2015 € 6.000,00 
 Uit te voeren op basis besluitvorming raad 03-11-2015:  
4 Subsidie Stichting Weerter Topvolleybal € 3.966,00 
 Uit te voeren op basis besluitvorming definitieve nota (27-01-2016):  
5 Dekking kosten lagere zaalhuur RTC’s voor het jaar 2016 € 10.000,00 
 Totaal € 36.199,00  

 
Toelichting: 
1. Conform huidig beleid. 
2. Conform huidige beleid (zie toelichting in paragraaf 5.3.2.). 
3. Conform besluitvorming B&W d.d. 3-2-2015. (zie toelichting in paragraaf 8.2.1.). 
4. De raad heeft op 3 november besloten om voor het competitiejaar 2015-2016 aan de nieuwe 

Stichting Weerter Topvolleybal een subsidie te verlenen van € 7.932,-. Hiervan heeft € 3.966,- 
betrekking op het jaar 2015 (periode september t/m december). Uitvoering door het college van 
B&W dient nog plaats te vinden.  

5. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.2. Voorgesteld wordt de kosten voor het jaar 2016 te dekken uit 
het beschikbare budget voor topsportsubsidie in 2015 (overheveling budget).  In het kader van 
‘Kiezen met Visie’ geldt een te realiseren bezuinigingstaakstelling van € 200.000,- op de 
onderdelen subsidies vrijwilligersorganisaties en tarieven sportaccommodaties samen, ingaande 
1 januari 2017. De lagere tariefstelling voor RTC’s dient bij de uitwerking te worden 
meegenomen.   
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Inzet budget 2016 
 
 Uit te voeren op basis besluitvorming raad d.d. 3-11-2015:  
1 Subsidie evenement Stadstriathlon Weert € 15.000,00 
 Uit te voeren op basis besluitvorming definitieve nota (27-01-2016):  
2 Subsidie Stichting BSW  € 22.000,00 
3 Subsidie Stichting Weerter Topvolleybal € 9.466,00 
4 Subsidie waardering individuele topsporters en talenten € 2.500,00 
5 Subsidie evenement Kings of Archery  € 2.500,00 

 Totaal  € 51.466,00 
 
Toelichting: 
1. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.4. 
2. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.1. 
3. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.1. De raad heeft op 3 november besloten om voor het 

competitiejaar 2015-2016 aan de nieuwe Stichting Weerter Topvolleybal een subsidie te verlenen 
van € 7.932,-.  Hiervan heeft € 3.966,- betrekking op het jaar 2016 (periode januari t/m juni). 
Bij promotie naar de topklasse in het seizoen 2015-2016 geldt een subsidie van € 11.000,-. Voor 
de tweede helft van het jaar 2016 geldt dan een subsidie van € 5.500,-. De totale maximale 
subsidie voor het jaar 2016 komt dan uit op € 3.966,- + € 5.500,- = € 9.466,-.  

4. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.3. 
5. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.4. 
 
 
Inzet budget 2017 t/m 2020 
 
 Uit te voeren op basis besluitvorming definitieve nota (januari 2016):  
1 Subsidie Stichting BSW  € 22.000,00 
2 Subsidie topvolleybal € 11.000,00 
3 Subsidie waardering individuele topsporters en talenten € 2.500,00 
4 Subsidie Stadstriathlon en Kings of Archery  € 17.500,00 

 Totaal  € 53.000,00 
 
Toelichting: 
1. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.1. 
2. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.1. Bedrag is ‘reservering’ voor subsidie topvolleybal.  In 2017 

wordt een voorstel uitgewerkt voor ondersteuning topvolleybal op basis van de ontwikkelingen.     
3. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.3. 
4. Aanbeveling uit paragraaf 9.2.4. 
 
 
9.3.2. Dekking lasten gewenste investeringen in accommodaties in 2016 
 
In de aanbevelingen die zijn opgenomen in paragraaf 9.2.1. (facilitering accommodaties punt b) en 
9.2.2. (facilitering accommodaties punt a) worden de volgende investeringen voorgesteld.  
 
 Voorgestelde investeringen 

 
Kosten 

1 Topsportvloer sportzaal RKEC € 40.000,00 
2 Sportomgeving St. Theunis 

‐ Aanpassingen sporthal 
‐ Buitenbaan handboogschieten 

 
€ 95.000,00 

€ 108.295,00 
 Totaal € 143.295,00 

 
In de begroting 2016 van de gemeente Weert is een bedrag van € 100.000,- opgenomen voor de 
sportomgeving St. Theunis (prioriteitenbudget). Voor het resterende bedrag van € 143.295,- is 
cofinanciering gevraagd bij de provincie Limburg (zie toelichting in paragraaf 9.2.5). De provincie 
neemt naar verwachting in het 4e kwartaal van 2015 een besluit. Dan staat vaststelling van een 
nieuwe provinciaal afwegingskader voor de ondersteuning van sportaccommodaties gepland.  
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9.3.3. Kosten samenwerking provincie Limburg 
 
Aan de samenwerking met de provincie zijn vooralsnog geen kosten verbonden. De nagestreefde 
doelen hebben deels betrekking op samenwerking op onderdelen waarvoor het gemeentelijke budget 
van € 56.000,- wordt ingezet. Uitvoering van de samenwerking vindt plaats binnen de bestaande 
personele capaciteit.  
De samenwerking kan leiden tot resultaten waardoor behoefte aan aanvullende gemeentelijke 
middelen ontstaat. Dekking zal op dat moment moeten worden bezien. Indien dit niet mogelijk is 
binnen bestaande middelen dan wordt dit door separate besluitvorming aan de raad voorgelegd. Ook 
de provincie koppelt op voorhand geen budget aan eventuele resultaten die voortvloeien uit de 
samenwerking.   
 

9.3.4. Relatie ‘Kiezen met Visie’ 
 
In juli 2015 zijn door uw raad keuzes gemaakt voor te realiseren bezuinigingen in het kader van het 
traject ‘Kiezen met Visie’. Een van deze keuzes is het realiseren van een bezuiniging op de subsidies 
aan vrijwilligersorganisaties in combinatie met een verhoging van de tarieven voor het gebruik van 
de gemeentelijke sportaccommodaties. Met ingang van 2017 dient een structurele bezuiniging van 
€ 200.0000,- te zijn gerealiseerd op de subsidies en de tarieven samen. Uitwerking van deze opdracht 
vindt plaats in 2015 en 2016.  De topsportsubsidie (budget van € 56.000,-) valt ook onder deze 
opdracht (subsidies aan vrijwilligersorganisaties). Daarnaast heeft een tariefverhoging voor de 
sportaccommodaties effect op alle gebruikers van deze accommodaties, dus ook de 
topsportorganisaties en de RTC’s.  
Bij het vaststellen van de conceptnota is voorgesteld niet te kiezen voor het op voorhand uitsluiten 
van bezuinigingen op de subsidies/tarieven voor topsport wegens vaststelling van nieuw beleid.   
Dit geldt nog steeds, maar op grond van de lagere  taakstelling stellen wij voor zeer kritisch zijn op 
de bezuinigingen op het budget. Het budget hiervoor is in relatieve zin beperkt. Ook heeft de  
topsport positieve effecten voor de breedtesport. Steun voor topsport is dus indirect ook steun voor 
breedtesport.  
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Bijlage 1  Brief provincie Limburg  
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Bijlage 2 Ontwikkelingen paardensport 
 
Weert is naast een echte sportstad ook een paardenstad. In Weert en in de directe omgeving zijn 
veel bedrijven en verenigingen actief op het gebied van paardensport (hippische sport). De regio 
herbergt enorm veel bedrijven met hoogwaardige kennis en dienstverlening met betrekking tot de 
paardensport en herbergt tevens veel sporttalent. De laatste jaren is er geïnvesteerd in de verdere 
ontwikkeling van Weert als Centrum voor paarden(sport). Vier belangrijke ontwikkelingen worden in 
deze paragraaf beschreven.  
 
1. Limburgs Paardensportplan 
 
In 2010 is op initiatief van de provincie Limburg het Limburgs Paardensportplan uitgewerkt. Het plan 
is een toekomstvisie met als doel de infrastructuur voor paardensport in Limburg te versterken. Het 
plan is uitgewerkt door de provincie Limburg samen met onder andere Huis voor de Sport Limburg, 
Topsport Limburg, de LLTB (Limburgse Land en Tuinbouw Bond) vakgroep Paardenhouderij en KNHS 
(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond) Regio Limburg. Het uitvoeringsprogramma omvat 7 
thema’s, waaronder:   
‐ Versterking hippisch ondernemerschap 
‐ Instroom en doorstroom van jeugd en talenten 
‐ Limburgs Hippisch Talentencentrum en Limburgs Sportpaardenfonds 
‐ Moderne en duurzame paardensportomgevingen 
‐ Positionering, Limburg als centrum van de internationale paardensport. 
Het streven is om in Limburg verspreid over de provincie een aantal ‘koploper omgevingen’ te creëren 
op het gebied van de paardensport. Dit zijn omgevingen met een duurzaam en toekomst bestendig 
karakter met een bovenlokale functie.   
De provincie, de KNHS Regio Limburg en de LLTB vakgroep Paardenhouderij hebben zich als  
‘founding partners’ inhoudelijk en financieel gecommitteerd aan de uitvoering. Recent is de uitvoering 
overgenomen door de nieuw opgerichte Stichting Limburg Paardensport.  Belangrijk resultaat is dat 
er met de KNHS overleg is opgestart over de realisatie van een Limburgs Hippisch Talentencentrum.  
De uitvoering van Het Limburgs Paardensportplan heeft in Weert geresulteerd in de ontwikkelingen 
die zijn beschreven bij de punten 2 en 3.  
 
2. Hippisch Center of Excellence 
 
Het Hippisch Center of Excellence (HCE) is een organisatie (stichting) die zich profileert als hét 
kenniscentrum voor ruiters en paard. Het HCE is in 2012 opgericht om de ruiters, de eigenaren van 
paarden, fokkers én de trainers te ondersteunen. Dit gebeurt door het samen brengen van 
multidisciplinaire kennis en ervaring in één actief netwerk. De ondersteuning van ruiters is gericht 
op de volle breedte: van de recreatieve ruiters tot aan ruiters met topsportambities. Het HCE werkt 
via 3 loketten: 
‐ Een trainingscentrum voor het praktisch trainen van pony’s en paarden. 
‐ Een kenniscentrum voor de beantwoording van vragen van ruiters. 
‐ Een innovatiecentrum voor monitoring van ontwikkelingen die kunnen worden ingezet voor 

verbetering van trainingsprogramma’s.  
Innovatie is de pijler die zich richt op het toepassen van in eigen beheer ontwikkelde innovaties, of 
innovaties ontwikkeld voor de topsporters en de breedtesport. De deelnemers aan de 
(beloften)training (tweede pijler) vormen de testomgeving van de innovaties. Zo kunnen de 
innovaties ruiter en paard niet alleen een stap verder helpen, maar kan de feedback ook de innovaties 
verbeteren en breed toegankelijker maken. Het praktijkonderwijs (derde pijler) is de voedingsbodem 
voor leerlingen die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van paardenmanagent en van 
toekomstige hippische ondernemers. 
In 2012 is aan het HCE een projectsubsidie verleend door de gemeente Weert en GOML 
(Gebiedsontwikkeling Midden Limburg) voor het realiseren van innovatie in de hippische sport. Deze 
subsidie loopt door tot 2018  
 
3. Uitwerking Paardensportplan Weert 
 
In 2013 en 2014 is het Paardensportplan Weert uitgewerkt. Het plan is uitgewerkt door organisaties 
binnen de Weerter paardensport sector onder begeleiding van het Huis voor de Sport Limburg. 
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Aanleiding was een gezamenlijke behoefte om de lokale paardensportsector te versterken en deze 
steviger op de kaart zetten.  In het plan is vrij vertaald de volgende doelstelling geformuleerd: 
Komen tot ‘Paardenstad Weert’. Deze kenmerkt zich door een goed paardensportklimaat voor de 
breedtesport met sterke paardensportorganisaties en goede voorzieningen, faciliteiten en 
activiteiten.    
Het uitvoeringsprogramma omvat 6 thema’s: 
‐ Oprichting Stichting Paardenstad Weert. 
‐ Realisatie van een paardensportcentrum met indoor- en outdoor voorzieningen en een 

voorziening voor evenementen als hart van Paardenstad Weert. 
‐ Passend sportaanbod voor alle doelgroepen. 
‐ Versterking paardensportverenigingen. 
‐ Positionering Paardenstad Weert. 
‐ Fokpaardendag Weert als podium voor de paardensector. 
Het plan is primair gericht op ontwikkeling van de breedtesport. Toch kan het een belangrijke schakel 
vormen in het realiseren van de doelstellingen op het gebied van topsport die door de provincie en 
het HCE worden nagestreefd. Het plan zorgt voor een bredere, betere  en sterkere basis van 
activiteiten en voorzieningen. Dit biedt zowel goede voorzieningen als instroom van jeugd. Beiden 
van belang voor talentontwikkeling en topsportbeoefening.  
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Bijlage 3 Toelichting topsport statussen 
 
Onderstaand een overzicht van de topsport statussen die door NOC*NSF worden gehanteerd. De 
sportbonden kennen de statussen toe aan de sporters. De statussen RS1 en RS2 zijn aanvullend aan 
de statussen van het NOC*NSF en worden toegekend door topsport Limburg.   
 
 
Status 
 

Betekenis 

A Sporters (senioren) die minstens tot de besten in Nederland behoren. 
Criteria: sporters die lid zijn van senioren selectie van de sportbond / 
sporters die prestaties leveren op het niveau van (minimaal) de 'Top 8 van 
de wereld'. 

B Sporters (senioren) die minstens tot de besten in Nederland behoren. 
Criteria: sporters die lid zijn van senioren selectie van de sportbond / 
sporters die prestaties leveren op het niveau van (minimaal) de 'Top 16 
van de wereld'. 

IT 
Internationaal talent  

Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogste landelijke 
prestatieniveau in hun leeftijdscategorie. 
Criteria: internationaal, individueel top 16 of team top 10 van de 
leeftijdscategorie senioren -1 / wereldranglijst top 16 leeftijdscategorie 
senioren -1 / lid nationale selectie. 

NT 
Nationaal Talent 

Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogste landelijke 
prestatieniveau in hun leeftijdscategorie. 
Criteria: internationaal, individueel top 16 of team top 10 van de 
leeftijdscategorie senioren -1 en senioren -2 / lid nationale selectie. 

Belofte Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogst landelijke 
prestatieniveau in hun leeftijdscategorie. 
Criteria: lid nationale selectie / nationale top 5 leeftijdsgroep. 

RS1 
Regio Status 1 

Sporters (senioren / jeugd) die minstens tot de besten van Nederland 
behoren. 
Criteria: sporters die lid zijn van de landelijke bondsselectie / sporters die 
op individuele basis uitkomen op Worldcups / sporters die uitkomen in de 
hoogste landelijke senioren competitie / sporters die deelnemen aan 
E(J)K en W(J)K. 

RS2 
Regio Status 2 

Sporters (jeugd) die binnen hun leeftijdscategorie op regionaal niveau tot 
de beteren behoren. 
Criteria: sporters die uitkomen op het hoogste niveau van de landelijke 
jeugdcompetitie / sporters die lid zijn van een regionale selectie van de 
bond / sporters die lid zijn van districtsselecties / sporters die deelnemen 
aan door de bond erkende talentencentra. 
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Bijlage 4: Inspraakverslag conceptnota Topsportbeleid 2015-2020 
 
 
Inleiding 
 
Op de conceptnota  ‘Topsportbeleid 2015-2020’  is in de periode van 4 november 2015 t/m 2 
december 2015 inspraak verleend. In genoemde periode heeft eenieder de gelegenheid gehad om 
een schriftelijke zienswijze in te dienen.  
 
Belanghebbenden en sportverenigingen zijn per brief of per e-mail geïnformeerd over de 
inspraakperiode. Ook heeft een publicatie gestaan in Weekblad 1 Weert 
 
In totaal hebben 5 organisaties verzocht om een gesprek. Eén organisatie heeft een schriftelijke 
zienswijze ingediend. Ook met deze organisaties is een gesprek gevoerd. Het gaat om de volgende 
organisaties:  
 
 Turn- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert      
 Triathlonvereniging Weert         
 Cableski vereniging ENTC          
 Stichting LVO / Topsporttalentschool       
 Volleybalvereniging Stravoc         
 
In dit verslag zijn de gespreksverslagen opgenomen. Per verslag is de reactie van B&W aangegeven 
en is aangegeven of er aanleiding is voor wijzigingen in de nota. 
 
Het college van B&W heeft dit verslag op 15 december 2015 vastgesteld.  
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Verslag overleg Turn- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert d.d. 10 
november 2015 
 

Aanwezig  
‐ Namens Jan van Weert: Dhr. H Kremers (voorzitter) 
‐ Namens de gemeente Weert: Mevr. C. van der Kraan, afdeling OCSW 
 
Verslag 
‐ Verslag gemaakt op 24 november 2015 door Mevr. C. van der Kraan, gemeente Weert.  
‐ Verslag op 24 november goedgekeurd door dhr. H. Kremers.   
 
Inleiding 
Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van vragen van dhr. Kremers over het nieuwe 
topsportbeleid. Dhr. Kremers brengt onder de aandacht dat Jan van Weert als vereniging veel doet 
aan talentontwikkeling en hiervoor hoge kosten heeft.  
 
Situatie Jan van Weert 
De wedstrijdturnsters trainen mimimaal 5 en maximaal 9 uur per week. Minimaal 5 uur is nodig om 
op voldoende niveau te krijgen om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. Om te kunnen 
doorstromen naar een hoger niveau moet het aantal trainingsuren worden uitgebreid. Jan van Weert 
biedt deze uitbreiding tot maximaal 9 uur per week. In de directe omgeving is er geen specifieke 
brede talentopleiding waar de turnsters makkelijk naar toe kunnen. De vereniging biedt dit daarom 
zelf aan. Dit beleid is ook effectief. In het verleden hebben meerdere turnsters van Jan van Weert 
de landelijke top bereikt. Een voorbeeld is Vera van Pol. Zij is in de leeftijd van 4  t/m 11 jaar opgeleid 
door Jan van Weert. Haar niveau was toen zo hoog dat zij is doorgestroomd naar een 
topsportfaciliteit. Momenteel is zij 18 jaar oud en lid van de nationale damesselectie. In 2013 en 
2015 werd zij Nederlands Kampioen op de meerkamp. In 2015 ook Nederlands kampioen op de 
onderdelen sprong en vloer.  
De kosten voor de talentopleiding zijn hoog en worden volledig door de vereniging gedragen. De 
kosten moeten daarom volledig worden doorbelast naar de turnsters. Momenteel betalen de turnsters 
die 5 uur per week trainen € 460,- op jaarbasis. Bij meer uren loopt dit verder op tot maximaal  
€ 828,-. Hiernaast worden ook nog wedstrijdkosten doorbelast en moeten de turnsters zelf zorgen 
voor kleding.  
De hoogste kosten zijn de kosten voor de trainsters. Voor alle groepen van Jan van Weert (44 uur 
per week: kleutergym, recreatief turnen, wedstrijd turnen en MBVO) bedragen de kosten op jaarbasis 
circa € 70.000,-. De kosten voor wedstrijd turnen zijn het hoogst. In totaal zijn circa 25 trainsters 
verbonden aan Jan van Weert. Voor circa de helft van deze trainsters kan gewerkt worden met een 
onbelaste vrijwilligersvergoeding (max. € 150,- per maand is toegestaan). Voor de overige trainsters 
is dit niet mogelijk (te veel uren). Voor hen geldt een dienstverband (belastingplicht).  Daarnaast 
betaalt de vereniging jaarlijks circa  € 8.000,- aan de bond (KNGU). De kosten van 
accommodatiehuur bij de gemeente zijn circa € 18.000,- per jaar. Voor de jeugdleden ontvangt Jan 
van Weert van de gemeente jaarlijks een subsidie van ruim € 7.000,- (€ 26,- per lid).  
De vereniging heeft van de KNGU het certificaat opleidingsbedrijf gekregen. De trainsters begeleiden 
daarom ook stagiaires. Jan van Weert wil graag onderzoeken hoe de huidige talentontwikkeling 
verbreed kan worden. Samenwerking met andere verenigingen uit de regio is hierbij van belang. 
Gezien de hoge kosten voor de trainsters is een bijdrage van derden in de kosten ook zeer gewenst 
/ noodzakelijk om de talentopleiding op de huidige wijze te kunnen voortzetten. Ook een goede 
accommodatie is van belang. De huidige gymzaal is te klein en hier kunnen niet alle facetten van de 
sport worden beoefend. Tevens is er geen mogelijkheid voor uitbreiding van uren (de zaal is op de 
bruikbare tijdstippen vol). Bij een grotere accommodatie kunnen alle onderdelen worden ingepast. 
Ook kunnen dan meer turnsters gelijktijdig trainen. Dit biedt ruimte om de activiteiten verder uit te 
breiden. Ook bevordert een goede accommodatie het aantrekken van trainers.  
 
Reactie gemeente 
Het bieden van het hoge aantal trainingsuren per week overstijgt het niveau van breedtesport. Er is 
zeker sprake van talentontwikkeling. Gemeente en Provincie willen topsport en talentontwikkeling in 
Weert bevorderen op basis van samenwerking. Voor talentontwikkeling wordt ingezet op steun van 
Regionale Talenten Centra (RTC’s). Voor initiatieven op dit gebied wordt gezamenlijke ondersteuning 
onderzocht. De steun van de gemeente richt zich primair op het bieden van huisvesting tegen een 
maatschappelijk tarief. De Provincie heeft op basis van haar beleid de mogelijkheid om bij te dragen 
in de exploitatiekosten van de RTC’s.  
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Ten aanzien van een nieuwe turnaccommodatie is de gemeente een onderzoekstraject gestart. Jan 
van Weert en tensor Turnen zijn hierbij betrokken. Medio 2016 moet duidelijk zijn wat de 
mogelijkheden zijn. Binnen dit onderzoek  wordt het aspect ‘betaalbaarheid’ voor de verenigingen 
nadrukkelijk meegenomen.  
 
Gemaakte afspraken op 10 november 
‐ De gemeente en provincie starten in december het overleg om te komen tot het formaliseren 

van de voorgenomen samenwerking. Ook Topsport Limburg en de Topsport Talent School worden  
hierbij betrokken. De gemeente brengt de huidige talentopleiding van Jan van Weert en de 
ambitie om dit te verbreden (regio) in dit overleg in. Onderzocht wordt of er in dit verband steun 
kan komen. Als er mogelijkheden zijn, dan wordt in overleg met Jan van Weert bekeken welke 
stappen nodig zijn om dit verder in te vullen. Tensor Turnen wordt ook in dit traject betrokken. 

‐ De gemeente doet een eerste verkenning bij de KNGU. Hoe staan zij tegenover de ambitie van 
Jan van Weert? Een afspraak met de KNGU (dhr. G. Naus)  is gepland op 16 november i.v.m. 
het onderzoek naar de nieuwe turnaccommodatie. Hier kan dit worden besproken.  

 
Actualiteit 
‐ Een eerste overleg met de provincie, Topsport Limburg en de Topsport Talent School is gepland 

op woensdag 9 december.  
‐ In het overleg met dhr. G. Naus (KNGU) op 16 november is door hem aangegeven dat de KNGU 

niet structureel locaties aanwijst voor talentontwikkeling (Regionaal Talenten Centrum). Deze 
ontstaan ‘vanzelf’ op locaties waar zich kansen voor doen (combinatie van aanwezigheid van 
accommodatie en beschikbaarheid van trainers). De bond heeft ook geen standaard beleid voor 
ondersteuning van deze locaties. In overleg met andere partijen (o.a. gemeenten en provincies) 
wordt besproken wie welke bijdrage kan leveren.   

‐ Op 17 november heeft Jan van Weert een brief ontvangen van de Technische Commissie Turnen 
Dames Limburg (TCTD). Hierin is aangegeven dat op initiatief van Topsport Limburg een RTC 
voor turnen wordt gerealiseerd in Schinnen. Startdatum is september 2016. Financiering vindt 
plaats door de Provincie en de gemeentes Sittard/Geleen, Schinnen en Beek. Alle verenigingen 
uit de regio Limburg zijn uitgenodigd voor een , nog te plannen, informatieavond.   

‐ De gemeente betrekt de ontwikkeling in Schinnen in het overleg met de Provincie, Topsport 
Limburg en de Topsport Talent School. Wat betekent dit voor de ambitie om in Weert de 
bestaande talentopleiding te verbreden?  

 
Reactie B&W 
 
Wij kunnen instemmen met de reactie (ambtelijk) zoals opgenomen in het verslag onder het kopje 
‘Reactie gemeente’ en de voorgestelde acties genoemd onder de kopjes ‘Gemaakte afspraken d.d. 
10 november 2015’ en ‘Actualiteit’.  
 
Wijzigingen in de nota 
 
In paragraaf 9.2.5. van de nota opnemen dat het onderwerp van de inspraak (talentontwikkeling) 
past binnen de doelstellingen die worden nagestreefd in de te realiseren samenwerking tussen 
gemeente en provincie voor de ontwikkeling van ‘Sportzone Weert’. De mogelijkheden voor 
ondersteuning / verdere ontwikkeling worden binnen dit traject beoordeeld. 
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Verslag overleg Triathlon Vereniging Weert d.d. 10 november 2015 
 

Aanwezig 
‐ Namens Triathlon Vereniging Weert: Dhr. S. Mestrom (penningmeester), dhr. M. Verhaegen 

(voorzitter).  
‐ Namens de gemeente Weert: Mevr. C. van der Kraan, afdeling OCSW 
 
Verslag 
‐ Verslag gemaakt op 24 november 2015 door Mevr. C. van der Kraan , gemeente Weert.  
‐ Verslag op 3 december goedgekeurd door dhr. M. Verhaegen.  
 
Inleiding 
Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van vragen van Triathlon Vereniging Weert (TV Weert) over 
het nieuwe topsportbeleid en het nieuwe subsidiebeleid. De vereniging maakt zich zorgen over de 
gevolgen van subsidieverlaging. Daarnaast vraagt de vereniging aandacht voor ontwikkelingen 
binnen de verenigingen op het gebied van topsport. Deze sluiten aan bij de doelstellingen in het 
gemeentelijke topsportbeleid.   
 
Subsidiebeleid 
TV Weert maakt zich zorgen over het eventueel wegvallen van de gemeentelijke subsidie / verhoging 
tarieven zwembad. De vereniging krijgt momenteel circa € 10.000,- subsidie van de gemeente. Als 
deze wegvalt heeft dit voor de vereniging met circa 100 leden, waarvan 15 jeugdleden grote 
gevolgen. Het zal een negatief effect hebben op de uitvoering van het beleidsplan dat is gericht op 
het vergroten van de jeugdafdeling. TV Weert vraagt wanneer er duidelijkheid is over de gevolgen.  
 
Reactie gemeente 
De subsidie van TV Weert bestaat uit jeugdledensubsidie en subsidie voor gebruik van het zwembad. 
De jeugdledensubsidie is beperkt (€ 390,-) omdat de vereniging weinig jeugdleden heeft. De rest 
van de subsidie is subsidie voor gebruik van het zwembad. Deze subsidie is hoog omdat het zwembad 
een ‘kostendekkend’ tarief berekend. De gemeente compenseert dit via subsidie naar een 
‘maatschappelijk tarief’, dat ver onder de kostprijs ligt.  In 2015 is het ‘kostendekkende tarief’  € 
135,- per uur en het ‘maatschappelijk tarief’ op € 37,10. Het verschil van € 97,90 krijgt de vereniging 
dus uitbetaald in de vorm van subsidie. Per saldo betaalt de vereniging dus het ‘maatschappelijke 
tarief’ van € 37,10 per uur. Bij een tariefverhoging beoordeelt de gemeente of het ‘maatschappelijk 
tarief’ kan worden verhoogd. Het is nu niet aan te geven hoe dit uitvalt. Uitgangspunt is dat er sprake 
blijft van een ‘maatschappelijk tarief’. De hoogte van de tarieven in andere gemeenten (regio) 
worden betrokken bij het bepalen van de hoogte. Puur een rekenvoorbeeld: als de uitkomst is dat 
het ‘maatschappelijk tarief’ met 20% wordt verhoogd, dan betekent dit voor TV Weert dat zij per uur 
netto € 7,42 (20% van € 37,10) meer zal moeten betalen. Bij het huidige aantal gebruiksuren is dit 
een kostenstijging van circa € 750,- per jaar. Een exacte uitkomst is nog niet te geven, maar de 
vereniging hoeft zich geen zorgen te maken dat de subsidie volledig wegvalt. Het huidige 
contributieniveau van de vereniging is op dit moment laag. Meer inzicht ontstaat voor de zomer van 
2015. Definitieve duidelijkheid is er pas na besluitvorming door de raad. Dit is het najaar van 2015.  
 
Topsportbeleid 
De Triathlon Sport is een relatief kleine sport. De sport wordt in hoofdzaak beoefend door volwassen. 
Het aandeel kinderen is nog klein. Landelijk momenteel 500 jeugdleden versus 27.000 volwassenen. 
Het is wel een opkomende sport. TV Weert heeft een eigen beleidsplan opgesteld. Meer jeugd is het 
devies, naast het realiseren van een wedstrijdteam op niveau. Kinderen kunnen vanaf circa 8 jaar 
instromen in de vereniging.  
De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) timmert ook aan de weg en heeft als doel het aantal jeugdige 
triatleten in enkele jaren tijd te vergroten naar 2.000 en hierbinnen talent goed te begeleiden. Ter 
ondersteuning van de ambitie zijn er verspreid over het land 3 RTC’s en 1 NTC. Het NTC ligt in Sittard 
en heeft tevens de functie van RTC. Daarnaast heeft de bond verspreid over Nederland nog 5 
verenigingen als ‘opleidingsvereniging’ benoemd.  Omdat de ambities van TV Weert en de NTB goed 
bij elkaar aansluiten is TV Weert in november 2015 als opleidingsvereniging benoemd. Hier is een 
voorbereidingstraject van circa 1 jaar aan voorafgegaan. TV Weert is de enige opleidingsvereniging 
in Zuid-Nederland. Voorwaarde voor de benoeming als opleidingsvereniging is ook de aanwezigheid 
van een evenement in de gemeente. Hierin is in Weert voorzien door de Stadstriathlon, waar TV 
Weert één van de partners is bij de invulling van het breedtesportprogramma.  
Als opleidingsvereniging zal TV Weert in een straal van circa 50 kilometer nieuwe jeugdleden werven 
en deze vervolgens optimaal begeleiden. TV Weert doet dit op basis van een plan dat is opgesteld in 
overleg met de NTB. De activiteiten worden vooralsnog ingepast binnen de reguliere 



Conceptnota Topsportbeleid 2015-2020                                                                                   Bijlagen 

‐52- 
 

verenigingstrainingen. Voor elke discipline (zwemmen, fietsen, hardlopen) beschikt TV Weert zowel 
over een jeugdtrainer als een trainer voor volwassenen. De NTB steunt de opleidingsverenigingen 
o.a. door de organisatie van ‘talentendagen’. In 2016 wordt er ook in Weert een ‘talentendag’ 
georganiseerd. Omdat triathlonsport mede een teamsport is, is het van belang dat talenten zich 
kunnen ontwikkelen binnen een vereniging. De opleidingsverenigingen vormen daarom een 
belangrijke schakel binnen de structuur voor talentontwikkeling in Nederland.  
TV Weert heeft behoefte aan financiële ondersteuning om de doelstellingen van opleidingsvereniging 
op een goede wijze te kunnen invullen. Er is 4 maanden geleden een hoofdtrainer aangesteld 
bovenop de reguliere trainers die er zijn voor de 3 disciplines (zwemmen, fietsen en hardlopen). Dit 
kost op jaarbasis circa € 2.500,-. Verder zou de vereniging graag meer uren afnemen in het 
zwembad. De uren die TV Weert nu huurt (2 uur per week) zijn eigenlijk te vol. Het huren van meer 
uren is financieel echter nog niet haalbaar. Ook is er gebrek aan ruimte in het zwembad. Trainen in 
de ochtend van 7.00 – 8.00 uur is wellicht een optie, maar op dit moment worden deze uren dagelijks 
gebruikt door zwemvereniging De IJsberen (recreatief). Ook is er nog geen financiële ruimte om 
extra fietsen aan te schaffen. Dit is wel van belang om instroom van jeugd te bevorderen. Als er 
direct een fiets moet worden aangeschaft is de drempel om in te stromen erg hoog.  
Mevr. Van der Kraan vraagt of er samenwerking is met verenigingen die zich richten op de 
afzonderlijke disciplines (zwemmen, fietsen, hardlopen). Er is al sprake van samenwerking met de 
Rog. Met de atletiekvereniging vindt nog geen samenwerking plaats. Voor de wielersport is er in 
Weert geen vereniging die zich richt op wedstrijdsport.  
 
Reactie gemeente 
Gemeente en Provincie willen topsport en talentontwikkeling in Weert bevorderen op basis van 
samenwerking. Voor talentontwikkeling wordt ingezet op steun van Regionale Talenten Centra 
(RTC’s). Voor initiatieven op dit gebied wordt gezamenlijke ondersteuning onderzocht. De steun van 
de gemeente richt zich primair op het bieden van huisvesting tegen een maatschappelijk tarief. Dit 
wordt ingevuld via het gebruik van het atletiekcomplex en het zwembad. De Provincie heeft op basis 
van haar beleid de mogelijkheid om bij te dragen in de exploitatiekosten van RTC’s. De vraag is of 
de status opleidingsvereniging voldoende is voor ondersteuning vanuit de provincie. Voor de 
beoordeling zal de samenhang met de RTC’s / het NTV van belang zijn. In dit kader is overleg met 
de bond gewenst.    
Geadviseerd wordt om de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking met De Rog op de 
agenda te plaatsen. Mogelijk kan de behoefte aan uitbreiding van zwemuren samen goedkoper 
worden ingevuld of kan er anderszins worden samengewerkt. Als er behoefte is aan gebruik van het 
zwembad  tussen 7.00 en 8.00 uur ’s ochtends, kan zeker overleg plaatsvinden met De IJsberen. 
Enkele maanden wordt er ook buiten gezwommen. Dan is er meer ruimte beschikbaar.  
Verder word geadviseerd ook contact te zoeken met AV Weert inzake mogelijkheden tot 
samenwerking. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de voorzitter, dhr. Harry Peeters.  
In het kader van samenwerking is een bezoek van de bijeenkomst over het project ‘Open Clubs’ op 
25 november interessant. De vereniging heeft hierover informatie ontvangen. Voor inlichtingen kan 
TV Weert contact opnemen met Lisette Sickmann van de gemeente Weert. l.sickmann@weert.nl.      
 
Gemaakte afspraken op 10 november 
‐ De gemeente en provincie starten in december het overleg om te komen tot het formaliseren 

van de voorgenomen samenwerking. Ook Topsport Limburg en de Topsport Talent School worden  
hierbij betrokken. De gemeente brengt de ontwikkelingen bij TV Weert in dit overleg in. 
Onderzocht wordt of er in dit verband steun kan komen. Als er mogelijkheden zijn, dan wordt in 
overleg met TV Weert bekeken welke stappen nodig zijn om dit verder in te vullen. Indien in dit 
kader overleg met de NTB gewenst is, zal TV Weert dit initiëren.  

‐ TV Weert stuurt de gemeente de vandaag getoonde PowerPoint presentatie betreffende het 
beleidsplan van TV Weert.   

 
Actualiteit 
Een eerste overleg met de provincie, Topsport Limburg en de Topsport Talent School is gepland op 
woensdag 9 december.  
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Reactie B&W 
 
Wij kunnen instemmen met de reactie (ambtelijk) zoals opgenomen in het verslag onder het kopje 
‘Reactie gemeente’ en de voorgestelde acties genoemd onder het kopje ‘Gemaakte afspraken d.d. 
10 november 2015’. 
 
 
Wijzigingen in de nota 
 
In paragraaf 9.2.5. van de nota opnemen dat het onderwerp van de inspraak (talentontwikkeling) 
past binnen de doelstellingen die worden nagestreefd in de te realiseren samenwerking tussen 
gemeente en provincie voor de ontwikkeling van ‘Sportzone Weert’. De mogelijkheden voor 
ondersteuning / verdere ontwikkeling worden binnen dit traject beoordeeld. 
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Verslag overleg cableskiclub ENTC  d.d. 13 november 2015 
 

Aanwezig  
‐ Namens cableskiclub ENTC: Dhr. M. van de Waarsenburg (penningmeester) en dhr. J. de Leijer 

(bondscoach Cableski NWWB en lid ENTC) 
‐ Namens de gemeente Weert: Mevr. C. van der Kraan, afdeling OCSW 
 
Verslag 
‐ Verslag gemaakt op 26 november 2015 door Mevr. C. van der Kraan, gemeente Weert.  
‐ Verslag op 27 november goedgekeurd door dhr. M. van de Waarsenburg.  
 
Inleiding 
Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van vragen van het bestuur van ENTC over de concept-nota 
topsportbeleid. ENTC wil vanaf 2016 invulling geven aan talentontwikkeling en vragen hierbij 
ondersteuning te bieden.  
 
Situatie ENTC 
De vereniging ENTC is opgericht in Tilburg op 29-08-1979 en bestaat dus al ruim 35 jaar. De 
vereniging is actief op het gebied van cable skiën, ofwel waterskiën en wakeboarden op een 
‘kabelbaan’.  De laatste 5 jaar heeft de vereniging geen eigen locatie gehad. In 2015 heeft de 
vereniging haar eigen  baan, die jaren opgeslagen heeft gelegen, overgedragen aan de gemeente 
Weert. Deze baan wordt nu door zwembad De IJzeren Man geëxploiteerd voor recreatief gebruik. 
Aan ENTC zijn vaste uren toegewezen voor verenigingsgebruik. De vereniging heeft momenteel circa 
50 leden. Dit  is relatief laag wegens het ontbreken van een eigen locatie in de afgelopen jaren. De 
vereniging wil groeien naar minimaal 100 leden. Dit aantal leden kan worden ingepast binnen de 
bestaande verenigingsuren. Verdere uitbreiding is mogelijk in overleg met zwembad/gemeente. De 
vereniging dient de baan dan meer uren te kunnen gaan gebruiken. In 2015 heeft de vereniging al 
enkele nieuwe leden uit de regio kunnen begroeten (o.a. uit Weert en  Budel).  
Binnen ENTC kunnen de sporten waterskiën en wakeboarden worden beoefend. Het waterskiën 
bestaat uit 3 ‘klassieke disciplines’: figuurskiën, slalomskiën en springen (schans). Deze sporten 
kennen momenteel weinig beoefenaars. Het wakeboarden is erg populair. Het aantal beoefenaars 
neemt jaarlijks toe.  
De Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond (NWWB) heeft op 1 november 2015 aan ENTC het 
predicaat Nationaal Trainings Centrum Cableski (NTC) toegekend. Dit predicaat is verleend op grond 
van de goede trainingsfaciliteiten en het sportprogramma van ENTC. Dit programma kent 3 pijlers: 
promotie van het cableskiën, ontwikkeling van breedtesport en ontwikkeling van topsport. In 
Nederland is nu nog geen NTC. Ook zijn er geen RTC’s (Regionale Trainings Centra).  
Aan ENTC is het nu de uitdaging om invulling te gaan geven aan het NTC programma. Op het gebied 
van waterskiën behoort Nederland nu niet tot de nationale top. Om dit wel te realiseren dient meer 
jeugd te starten met deze sport. Dit is de belangrijkste focus voor het jaar 2016. Via een goed 
begeleidingsprogramma ENTC deze jeugd breed de vaardigheden van waterskiën en wakeboarden 
aanleren. Van hieruit wordt talent geselecteerd dat uiteindelijk een intensiever programma krijgt 
aangeboden. Uiteraard wordt ook aan bestaand talent faciliteiten aangeboden. Naast vaste  trainers 
is begeleiding door (inter)nationale toppers van belang. Dit kan worden ingevuld door het bieden van   
trainingskampen en clinics. Binnen het wakeboarden kent Nederland reeds enkele internationale 
toppers (senioren).   
ENTC verwacht een periode van 5 jaar (2016 – 2020) nodig te hebben om te komen tot een 
volwaardig programma voor topsporters en talenten. In overleg met Topsport Limburg is gestart met 
de uitwerking van een plan/programma.    
Naast invulling van het NTC wil de vereniging ook graag komen tot een jaarlijks internationaal 
topsport evenement. Dit dient meerdere doelen: 1. promotie van de sport én van de baan in Weert. 
2. versterking van het opleidingsprogramma van het NTC. De deelnemers aan de wedstrijd kunnen 
rondom het evenement worden ingezet voor clinics aan de talenten. Net als bij de invulling van het 
programma voor het NTC wordt voor de invulling van het evenement ingezet op groei. Inzet voor 
2016 is de organisatie van een International Cable Tour wedstrijd (een wedstrijd die op de kalender 
staat van de internationale waterski en wakeboard bond ÏWWF”). Voor 2020 wordt ingezet op de 
organisatie van het wereldkampioenschap cable waterski met de 3 ‘klassiek disciplines’: figuurskiën, 
slalomskiën en schansspringen.  
Het invullen van bovenstaande ambities kost veel geld. Voor een goede invulling zijn bijdragen van 
derden vereist. Concrete vraag is daarom of de gemeente op grond van het topsportbeleid financiële 
steun kan bieden. Structurele steun van topsportevenementen en ondersteuning van RTC’s zijn als 
ambities opgenomen in de concept-nota topsportbeleid.  
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Reactie gemeente 
De gemeente en de provincie willen topsport en talentontwikkeling in Weert bevorderen op basis van 
samenwerking. Overleg over het formaliseren van deze samenwerking start naar verwachting in 
december. Het onderzoeken van realisatie en ondersteuning van nieuwe RTC’s en het verankeren 
van topsportevenementen met een (inter)nationale uitstraling staan in ieder geval op de agenda. 
Hierbinnen moeten mogelijk wel keuzes worden gemaakt.  
Bij talentontwikkeling richt de steun van de gemeente zich primair op het bieden van huisvesting 
tegen een maatschappelijk tarief. De gemeente heeft geïnvesteerd in de realisatie van de baan, 
waardoor de ontwikkeling van het NTC mogelijk wordt.  Als uitbreiding van uren nodig is, zal in 
overleg met het zwembad bepaald moeten worden hoe dit kan worden ingevuld.  De provincie heeft 
op basis van haar beleid de mogelijkheid om bij te dragen in de exploitatiekosten van RTC’s/NTC’s. 
Wel werkt zij hiervoor momenteel aan nieuwe subsidiekaders.  
Het steunen van evenementen gebeurt ook op basis van samenwerking. In de nota wordt voorgesteld 
om meerjarig in ieder geval te kiezen voor de ‘Stadstriathlon’ en ‘Kings of Archery’, evenementen 
die al enkele jaren door gemeente en provincie worden gesteund.  
 
Gemaakte afspraken op 13 november 
‐ De gemeente en de provincie starten in december het overleg om te komen tot het formaliseren 

van de voorgenomen samenwerking. Ook Topsport Limburg en de Topsport Talent School worden  
hierbij betrokken. De gemeente brengt de ambities van ENTC en de vraag om ondersteuning in 
dit overleg in. Gezien de ambitie om in 2016 de activiteiten op te starten zal snel worden 
teruggekoppeld naar ENTC of er voor 2016 mogelijkheden zijn.  

 
Actualiteit 
‐ Een eerste overleg met de provincie, Topsport Limburg en de Topsport Talent School is gepland 

op woensdag 9 december.  
 

Reactie B&W 
 
Wij kunnen instemmen met de reactie (ambtelijk) zoals opgenomen in het verslag onder het kopje 
‘Reactie gemeente’ en de voorgestelde acties genoemd onder het kopje ‘Gemaakte afspraken d.d. 
13 november 2015’.   
 
Wijzigingen in de nota 
 
In paragraaf 9.2.5. van de nota opnemen dat het onderwerp van de inspraak (talentontwikkeling 
en topsportevenement) past binnen de doelstellingen die worden nagestreefd in de te realiseren 
samenwerking tussen gemeente en provincie voor de ontwikkeling van ‘Sportzone Weert’. De 
mogelijkheden voor ondersteuning / verdere ontwikkeling worden binnen dit traject beoordeeld. 
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Verslag overleg LVO Weert / Topsport Talent School d.d. 27 november 2015 
 

Aanwezig 
‐ Namens LVO Weert / Topsport Talent School: Dhr. J. Wilms (coördinator Topsport Talent 

School, locatie Kwadrant).  
‐ Namens de gemeente Weert: Mevr. C. van der Kraan, afdeling OCSW 
 
Verslag 
‐ Verslag gemaakt op 1 december 2015 door Mevr. C. van der Kraan.   
‐ Verslag op 1 december goedgekeurd door Dhr. J. Wilms.   
 
Inleiding 
Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van vragen van LVO Weert / Topsport Talent School over 
de concept-nota topsportbeleid. De conclusie is dat in het nieuwe beleid steun wordt verleend aan 
veel organisaties, maar dat geen steun wordt verleend aan de Topsport Talent School. Concreet 
verzoek is de toewijzing van een combinatiefunctionaris.  
 
Situatie Topsport Talent School 
Dhr. Wilms brengt de activiteiten van de Topsport Talent Scholen in Weert (alle locaties van LVO 
Weert) in beeld. De basistaak van de TTS is om te zorgen dat de leerlingen de beoefening van hun 
topsport goed kunnen combineren met school. Zij krijgen op school speciale faciliteiten aangeboden 
zoals flexibel lesrooster, vrijstelling van vakken, uitstel of aanpassing van toetsen en digitale 
begeleiding bij verblijf in het buitenland. 
De Topsport Talent School doet echter steeds meer, allemaal met als doel de talenten zo veel 
mogelijk de ruimte te bieden voor het verbeteren van hun sportprestaties. Zo wordt momenteel 
onderzocht of er aparte klassen (Topsport Talent Klassen)  kunnen worden gemaakt voor de Topsport 
Talent Leerlingen (TT-leerlingen). Het sport- en schoolprogramma kan dan ook in elkaar worden 
geïntegreerd. Dit voorkomt dat leerlingen te veel instructie missen. Ook kunnen in het 
schoolprogramma lessen gerelateerd aan topsportbeoefening worden opgenomen zoals 
voedingsleer. Het onderzoek vindt plaats in overleg met de RTC’s. Veel TT-leerlingen zijn deelnemers 
aan de RTC’s basketbal en volleybal. Voor het RTC basketbal geldt dat alle deelnemers verplicht les 
volgen aan de TTS in Weert. In Eindhoven en Zwolle wordt al gewerkt met dergelijke Topsport Talent 
Klassen. Hier zijn meer topsportleerlingen, waardoor invoering makkelijker is. 
Verder speelt de TTS zelf ook een steeds actievere rol in de bevordering van talentontwikkeling. 
Momenteel wordt in overleg met de hockeyvereniging gekeken of er een  hockeyklas tot stand kan 
komen voor de kinderen die goed kunnen hockeyen. Dit zijn ook kinderen die (nog) niet in 
aanmerking komen voor deelname in een RTC. Ook deze kinderen krijgen dan de kans om zich verder 
te ontwikkelen. Het kan uiteindelijk de vereniging naar een hoger niveau tillen. Doelstelling is om dit 
ook voor andere takken van sport te initiëren. Tennis heeft op dit gebied ook potentie. Bij deze sport 
stelt de bond erg hoge eisen voor deelname aan de talentenprogramma’s. Hierdoor vallen talenten 
soms buiten de boot.  
Het reguliere programma voor bewegingsonderwijs biedt de mogelijkheid om talenten te signaleren. 
Soms hebben kinderen aanleg voor sporten die zij niet beoefenen. Deze signaalfunctie zou binnen 
de TTS verder kunnen worden ontwikkeld.  
Een TTS krijgt geen aparte gelden voor het programma dat zij de TT-leerlingen biedt. Alle kosten 
komen voor rekening van de TTS. In die zin is de vraag of ondersteuning door de gemeente mogelijk 
is. De inzet van een combinatiefunctionaris biedt de TTS meer ruimte om te komen tot ontwikkeling 
van de nagestreefde doelen. 
 
Reactie gemeente 
Gemeente en Provincie willen topsport en talentontwikkeling in Weert bevorderen op basis van 
samenwerking. Op het gebied van talentontwikkeling zijn Topsport Limburg en de TTS hierbij 
belangrijke partners. Als doelstellingen voor de samenwerking zijn o.a. het steunen van de bestaande 
RTC’s, het steunen van nieuwe RTC’s en het verbeteren van de ondersteuningsstructuur voor de 
talenten zoals nu geboden door de TTS en Topsport Limburg benoemd. Afgelopen jaar is door de TTS 
en Topsport Limburg ook gesproken over de realisatie van een High Performance Centrum gekoppeld 
aan de TTS. Dit hebben wij als ontwikkeling opgenomen in de nota.  
De samenwerking tussen gemeente en provincie dient nog te worden geformaliseerd. Op 9 december 
vindt hiertoe een eerste bijeenkomst plaats. Hierbij zijn ook Topsport Limburg en de TTS 
vertegenwoordigd. Zij zijn belangrijke partijen bij de invulling van de doelstellingen. De nagestreefde 
ontwikkeling van de TTS hoort thuis in dit overleg. Gezamenlijk kan worden beoordeeld welke steun 
partijen kunnen bieden bij de verdere invulling. De gemeente heeft een beperkt budget beschikbaar 
voor topsport. Dit budget is voor de komende jaren nagenoeg ingevuld. Inzet van een CF kan worden 
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onderzocht. Momenteel is de beschikbare capaciteit voor de CF van 9,3 FTE  ingevuld, maar de 
keuzes zijn momenteel gemaakt tot medio 2016. Toewijzing van een CF kan worden meegewogen 
in de keuzes die vanaf 2016 worden gemaakt. Een goed plan is hiervoor van belang. 
Het te starten traject van samenwerking vormt een goede basis om te komen tot de uitwerking van 
een dergelijk plan.  
 
Gemaakte afspraken op 27 november 
De gemeente en de provincie starten op 9 december het overleg om te komen tot het formaliseren 
van de voorgenomen samenwerking. Ook Topsport Limburg en de TTS worden hierbij betrokken. De 
TTS kan in dit overleg de ambities op het gebied van talentontwikkeling inbrengen. Gezamenlijk kan 
worden beoordeeld welke steun de diverse partijen kunnen bieden bij de verdere invulling. Van 
hieruit kan de gemeente beoordelen of de inzet van een CF bij de TTS in de toekomst mogelijk is.   

 
Reactie B&W 
 
Wij kunnen instemmen met de reactie (ambtelijk) zoals opgenomen in het verslag onder het kopje 
‘Reactie gemeente’ en de voorgestelde acties genoemd onder het kopje ‘Gemaakte afspraken d.d. 
27 november 2015’.   
 
Wijzigingen in de nota 
 
In paragraaf 9.2.5. van de nota opnemen dat het onderwerp van de inspraak (talentontwikkeling 
en ondersteuning structuur talentontwikkeling) past binnen de doelstellingen die worden 
nagestreefd in de te realiseren samenwerking tussen gemeente en provincie voor de ontwikkeling 
van ‘Sportzone Weert’. De mogelijkheden voor ondersteuning / verdere ontwikkeling worden binnen 
dit traject beoordeeld. 
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Verslag overleg volleybalvereniging Stravoc d.d. 2 december 2015 
 

Aanwezig:  
‐ Namens volleybalvereniging Stravoc : Mevr. E. Camp (voorzitter), mevr. M. Agterberg 

(secretaris), dhr. T. Tindemans (bestuurslid).   
‐ Namens de gemeente Weert: Mevr. C. van der Kraan, afdeling OCSW 
 
Verslag 
‐ Verslag gemaakt op 1 december 2015 door Mevr. C. van der Kraan, gemeente Weert.  
‐ Verslag op 8 december goedgekeurd door mevr. M. Agterberg. 

 
Inleiding 
Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van de schriftelijke inspraakreactie van volleybalvereniging 
Stravoc d.d. 4 november 2015 betreffende de concept-nota topsportbeleid. Stravoc heeft er moeite 
mee dat de gemeente veel geld steekt in het topvolleybal in Weert, terwijl Stravoc geen steun 
ontvangt. Zij vindt dit in de huidige situatie ook zeker niet redelijk meer.  
 
Toelichting op standpunt door Stravoc en situatie Stravoc 
Stravoc begrijpt niet dat de gemeente wederom subsidie verstrekt aan Stichting Weerter 
Topvolleybal voor het eerste damesteam van VC Weert. Dit gezien de eerdere faillissementen. Als er 
geen goede financiële basis is, zou de gemeente niet moeten blijven steunen. Tevens speelt het team 
nu op het niveau van de eerste divisie. Dit is hetzelfde niveau als Stravoc. Stravoc speelt al 4 jaar 
op dit niveau en krijgt hiervoor geen subsidie. De vereniging voelt zich hierdoor tekort gedaan. Het 
eerste team is gewoon onderdeel van de vereniging, ook financieel. Het is voor Stravoc ook een forse 
uitdaging om het spelen in de eerste divisie financieel rond te krijgen. Zij realiseert dit zonder extra 
steun van de gemeente. De speelsters van het eerste team betalen ook gewoon contributie aan de 
vereniging. De vereniging onderneemt zoveel mogelijk acties, zoals deelname aan het Samen Sterker 
Fonds van de Rabobank, om de zorgen dat de club de activiteiten op een financieel gezonde basis 
kan blijven uitvoeren.  
Op de vraag naar de ambities voor de komende jaren, antwoordt Stravoc dat zij graag in de eerste 
divisie wil blijven spelen, maar dat niet zeker is of dit haalbaar is. Om te kunnen blijven spelen op 
dit niveau is bijvoorbeeld een goede trainer vereist. Mogelijk moet de vereniging extra kosten gaan 
maken om dit in de toekomst goed te kunnen blijven invullen. Het is van belang dat de vereniging 
financieel gezond blijft. Dit belang is groter dan het spelniveau hoewel een stap terug natuurlijk 
jammer zou zijn.  
 
Reactie gemeente op keuze voor subsidieverlening 
Er is begrip voor de reactie van Stravoc. Het besluit om toch subsidie te verlenen aan Stichting 
Weerter Topvolleybal is ook best een lastig besluit geweest. Een nieuw faillissement is zeker niet 
acceptabel. De gemeente pakt haar rol hierin en heeft strenge voorwaarden gekoppeld aan de 
financiën en zal hier ook op controleren.   
De reden dat er gekozen is voor subsidie is het nagestreefde doel binnen het gemeentelijke 
topsportbeleid om onderscheidend te blijven op de takken basketbal en volleybal. Hier wil Weert 
graag de historie van topsportbeoefening voortzetten. VC Weert speelt inderdaad op hetzelfde niveau 
als Stravoc, maar het team was geformeerd op basis van spelen in de topklasse. Door het 
faillissement kan het team nu niet in deze klasse spelen. Zonder faillissement was op grond van het 
geldende beleid subsidie verleend aan hetzelfde team voor het spelen in de topklasse. De gemeente 
heeft vooraf ook contact gehad met de Nevobo. Deze heeft bevestigd dat het team potentie heeft 
om promotie naar de topklasse te realiseren. De Nevobo heeft met het toekennen van het speelrecht 
in de eerste divisie ook willen bijdragen aan behoud van topvolleybal in de regio. Hoewel Stravoc in 
de brief van 4 november sceptisch was over het spelniveau van Weert wordt nu beaamd dat het 
team kansrijk is voor promotie naar de topklasse.  
 
Toekomst 
De gemeente gaat in samenwerking met de Provincie een traject van samenwerking in om de 
talentontwikkeling en topsport in Weert te verbreden en verbeteren. Op 9 december vindt een eerste 
overleg plaats over de invulling van dit traject. Een van de onderwerpen is het realiseren van een 
goede verbinding tussen breedtesport-topsport-talentontwikkeling voor de sporten volleybal en 
basketbal. Alle onderdelen zijn in Weert aanwezig, maar voor behoud hiervan in de toekomst is het 
beter verbinden van deze onderdelen van belang, is de conclusie in de nota. Dit kan ook Stravoc 
helpen om op hoog niveau te blijven spelen.  Er is nu geen sprake van gestructureerde 
samenwerking.  Wel kan talentvolle jeugd uit Stramproy extra trainingen volgen bij VC Weert, wat 
ook gebeurt.  Door een gestructureerde samenwerking zou dit effect kunnen worden geoptimaliseerd 
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en geborgd naar de toekomst. De gemeente zou daarom graag zien dat alle partijen (breedtesport, 
talentontwikkeling, topsport) samen komen tot een plan over hoe dit kan worden ingevuld. De 
financiële situatie van de topsportbeoefening is hierbij nadrukkelijk als aandachtspunt benoemd. Het 
behoud van eredivisie bij Stravoc kan van belang zijn om een sterke keten te realiseren. Talenten 
kunnen bijvoorbeeld spelervaring opdoen in de eerste divisie in Stramproy. Als zij dit niveau 
ontstijgen, kunnen ze doorstromen naar de topklasse/eredivisie in Weert. Vice versa is ook mogelijk. 
Speelsters die een stapje terug willen doen kunnen vanuit Weert naar Stramproy. Ook Ledub (Budel) 
is partij die in het overleg kan worden betrokken. Vanuit een gezamenlijk plan kan ook worden 
gekeken naar het gezamenlijk steunen van de partijen die onderdeel uitmaken van dit plan. De 
gemeente vindt het van belang dat de partijen hier samen aan werken maar wil wel met de provincie 
bespreken welke rol beide overheden hierin kunnen spelen (faciliterend, stimulerend, ondersteunen). 
Het RTC volleybal en Stichting Weerter Topvolleybal hebben al aangegeven open te staan voor 
overleg hierover. Het bestuur van Stravoc beaamt dat de activiteiten in Weert ook voor Stravoc 
positieve effecten hebben gehad en geeft aan ook open te staan voor overleg. Zij hoopt dat Stravoc 
dan als onderdeel van een breder geheel ook kan worden gesteund. 
    
Gemaakte afspraken op 2 december 
‐ De brief van Stravoc d.d. 4 november wordt schriftelijk beantwoord en wordt samen met het 

verslag van dit overleg opgenomen in het inspraakverslag. 
‐ De gemeente neemt in 2016 contact op met de vereniging ten aanzien van de doelstelling te 

komen tot een overleg tussen de volleybalorganisaties die actief zijn in de regio Weert.   
 
 
Reactie B&W 

 
Wij kunnen instemmen met de reactie (ambtelijk) zoals opgenomen in het verslag onder het kopje 
‘Reactie gemeente’ en de voorgestelde acties genoemd onder het kopje ‘Gemaakte afspraken d.d. 
2 december 2015’.   
 
Wijzigingen in de nota 
 
De reactie sluit aan bij de wijziging in de nota ten aanzien van de ondersteuning van topsport 
volleybal. Een verdere aanpassing op grond van de inspraakreactie is niet nodig.   
 

 
 
 
 
 




