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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Goudse
Sportraad (GSR). In 2021/2022 heeft een
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van
de gemeente, SPORT●GOUDA, VGSO, enkele
sportaanbieders en twee opvolgende externe
procesbegeleiders de oprichting van een Goudse
Sportraad als nieuw adviesorgaan voorbereid. Na
een sollicitatieprocedure hebben sinds mei 2022
acht Goudse vrijwilligers met diverse
achtergronden in de sport de taak op zich
genomen om de gemeente Gouda gevraagd en
ongevraagd te adviseren over strategische
ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van
sport en bewegen vanuit een breed en integraal
perspectief.

Als kersverse sportraad stond 2022 vooral in het teken van kennismaken. Met elkaar als
leden van de GSR, maar zeker ook met verschillende partners uit de stad. Zo heeft de
sportraad een kennismakingsronde gemaakt ‘langs de velden’ met onder andere de
wethouder sport, gemeenteraadsleden, SPORT●GOUDA, verschillende sportaanbieders en
andere adviesraden uit het sociale domein. Tijdens deze gesprekken zijn verwachtingen en
ideeën uitgewisseld en zijn thema’s opgehaald die leven in de stad. Al deze input is gebruikt
om een stevig fundament te leggen van waaruit de sportraad komende jaren een
constructieve bijdrage wil leveren aan het gemeentelijk sportbeleid.

Een ander hoofddoel voor de GSR in
2022 was het neerzetten van een stevig
fundament voor de organisatie. De
gemeente heeft brede kaders opgesteld
voor de sportraad, maar het stond de
sportraad vrij om binnen die kaders uit
te vinden hoe de organisatie vorm
gegeven zou gaan worden. Zo hebben
de leden van de GSR hun hoofd

gebogen over duidelijke spelregels en afspraken rondom de werkcultuur, een rooster van
aftreden, een taakverdeling voor lopende zaken (denk bijvoorbeeld aan beheer
communicatieplatforms en financiën), een overzicht van zijn stakeholders, een
communicatieplan en de herformulering van de missie en visie die door de gemeente zijn
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meegegeven. Hierdoor heeft de sportraad de nodige structuur en helderheid voor zichzelf
gecreëerd om uiteindelijk met de hoofdtaak aan de slag te gaan: het geven van goede,
gefundeerde adviezen aan de gemeente op het gebied van sport en bewegen.

Hoewel kennismaking het centrale doel was in
2022, stond de maatschappij uiteraard niet stil. De
oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft tot op de
dag van vandaag verstrekkende gevolgen die door
sportclubs in heel het land worden gevoeld.
Daarom heeft de GSR aan het einde van het jaar
een eerste advies uitgebracht aan de wethouder
Sport. Dit advies had betrekking op de regelingen
rondom de stijging van de energiekosten en de
verduurzaming van complexen en indexatie van
huren.

De eerste bouwstenen voor de adviesraad zijn nu gelegd. De GSR gaat echter ook komend
jaar verder met de kennismakingsronde. Daarnaast zal aan de hand van een nog te
publiceren jaarplan worden bepaald welke thema’s in het bijzonder aandacht gaan krijgen.
Duidelijk is al wel dat ‘verbinding’ een overkoepelend thema gaat zijn. Met de ontwikkelingen
van de afgelopen jaren in het achterhoofd houdt de GSR maatschappelijke trends
nauwlettend in de gaten en is flexibel als de actualiteit daarom vraagt. Zo gaat de
adviesraad ook in 2023 zijn steentje bijdragen aan het verbeteren van het sport- en
beweegklimaat in Gouda.
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01. De Goudse Sportraad
Missie, visie en waarden
De Goudse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies
geeft aan het College van B&W om het sport- en beweegklimaat in de stad te verbeteren.
De raad handelt vanuit het perspectief dat sport en bewegen goed zijn voor de fysieke en
mentale gezondheid en een belangrijke waarde hebben als het gaat om de vitaliteit, de
economie en de leefbaarheid in de stad.

De waarden die de raad hanteert bij het formuleren van adviezen zijn:
● Iedereen een leven lang in beweging
● Inclusief en betrokken
● Onafhankelijk en integer
● Vernieuwende en duurzame oplossingen en adviezen

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren zal de Goudse sportraad zich bij de adviezen
baseren op wat er in de Goudse samenleving speelt. Door dit te combineren met
onderbouwde, inhoudelijke kennis ontstaan gefundeerde adviezen aan het college met als
doel om iedere inwoner van Gouda een leven lang voldoende te laten bewegen en sporten.
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02. Kennismaken en bekend worden
Het jaar 2022 stond voor de GSR in het teken van kennismaken en bekend worden. Aan de
hand van een door ons opgesteld 100-dagenplan zijn de leden de stad in getrokken om
mensen te spreken en om te polsen welke thema’s er in de stad leven rondom sport en
bewegen. Ook heeft de GSR actief andere adviesraden opgezocht om te leren en inspiratie
op te doen en is in verschillende vormen in de media verschenen.

De GSR komt elke maand fysiek bijeen om te vergaderen. Deze vergaderingen vinden elke
maand bij een andere sportaanbieder plaats. Daarbij maakt de GSR kennis met (een
afvaardiging van) het bestuur/organisatie en haalt kennis op over de belangrijke thema’s van
de betreffende aanbieder.

De GSR heeft ook kennisgemaakt met de gemeente
en SPORT●GOUDA. Bij de gemeente heeft de GSR
een regulier overleg met de wethouder Sport en met
de beleidsmedewerker sport. Aan de hand van een
maandelijkse update houdt de beleidsmedewerker
sport de sportraad op de hoogte over actuele
ontwikkelingen. Met SPORT●GOUDA is in eerste
instantie uitgebreid kennis gemaakt met het
managementteam en is de wederzijdse intentie
uitgesproken elkaar goed te blijven informeren over
relevante ontwikkelingen. Daarnaast is er overleg

geweest met medewerkers over
bewegingsonderwijs en
buurtsportcoaches/een veilige
sportvereniging. Begin 2023 is het
eerste Driehoeksoverleg tussen
gemeente als beleidsmaker,
SPORT●GOUDA als uitvoerder en wij
als onafhankelijke adviesraad gepland.
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In 2022 is de GSR verder in gesprek geweest met, of heeft deelgenomen aan:

● Gemeenteraad Gouda
● Goudse Adviesraad Sociaal Domein

en de Goudse Cliëntenraad
● VGSO
● Vollingo
● Ruiterclub Bloemendaal
● Skatepark De Sluis - bewoners
● De Sportspullenbank Rotterdam
● Antoniuscollege -

bewegingsonderwijs
● Sportplatform Waddinxveen
● Bijeenkomst Sport- en

Preventie-akkoord Gouda
● Gouds Sportcongres
● IN Gouda - bijeenkomst armoede

● HvA Sports Leadership Programme
- nationale en internationale
speelveld sport

● NOC*NSF regiobijeenkomst lokale
sportraden / sportplatformen Zuid
Holland/Zeeland

● NOC*NSF online bijeenkomst
toekomst van sportraden

● Kennissessie Kenniscentrum Sport
& Bewegen in de week van de
motoriek

● Presentatie bundel ‘Jongeren en het
zorgen voor hun morgen’ met o.a.
de NL Sportraad

● Kaarsjesavond als stadhuis gast

Media

De GSR gebruikt bewust verschillende kanalen om informatie te delen. Zo is er met
www.goudsesportraad.nl een eigen website waarop algemene informatie valt te lezen en
waarop de adviezen worden gedeeld. Van de meer dagelijkse zaken zoals de bezoeken aan
de sportaanbieders geeft de GSR altijd een korte terugkoppeling via het eigen
LinkedIn-kanaal www.linkedin.com/company/goudse-sportraad .

Los van de eigen kanalen is de GSR in 2022 verschillende keren in de (lokale) media
verschenen. Zo heeft één van de leden centraal gestaan in een promotiefilmpje van
NOC*NSF over sportraden. Het filmpje is te bekijken via deze link. Daarnaast heeft de GSR
een bijdrage geleverd in een interview samen met de wethouder Sport bij RTV Gouwestad.
Tot slot zijn er twee artikelen verschenen in het Kontakt, de lokale Goudse krant.
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03. Adviezen
Hoewel 2022 vooral het jaar van opstarten was, heeft de GSR 30 november 2022 zijn eerste
‘formele’ advies gegeven aan de wethouder Sport. Daarbij heeft de sportraad enkele vragen
meegegeven ter overdenking. Een formeel advies van de GSR wordt altijd beantwoord door
het College. Ze zijn niet verplicht om het over te nemen, maar wel om te beargumenteren
als het advies niet wordt overgenomen. De totstandkoming van een formeel advies is
daardoor een secuur proces, waarbij vanuit een zo breed en integraal mogelijk perspectief
wordt gekeken naar het vraagstuk. Dit advies had betrekking op het zogenoemde
‘Winterplan’, een positief initiatief van de gemeente om maatschappelijke instanties
(waaronder sportclubs) financieel te ondersteunen als gevolg van de gestegen
energieprijzen en de bijkomende indexering van de huur. Het advies en de vragen zijn
behandeld door de gemeente en openbaar terug te lezen op de website van de GSR.

Ons eerste formele advies - een samenvatting

Aanleiding: In het najaar van 2022 heeft de gemeente Gouda een zogenoemd ‘Winterplan’
in werking gesteld met daarin een tijdelijke regeling om de sterk gestegen energiekosten
voor o.a. sportorganisaties zonder winstoogmerk te kunnen dragen. Daarnaast is er een
aanpassing in de indexering van de huurprijs van gemeentelijke huurders opgenomen.

Advies / overdenkingen Sportraad (30/11/2022):

● Zorg voor goede en toegankelijke informatie over mogelijkheden die er zijn voor de
sport over (subsidie)regelingen om de energiekosten terug te brengen en over
verduurzaming om energieverbruik te verlagen;

● Laat de indexatie van de huurprijs voor sportaanbieders in prijsniveau en periode
parallel lopen met de andere maatschappelijke huurders van de gemeente. De
indexatie voor sport vindt altijd plaats per 1/8. Voor de overige huurders van de
gemeente per 1/1.

Antwoord College (11/1/2023):

● Er is een uitgebreide informatiepagina gekomen op de website van SPORT●GOUDA;
● De indexatie van de huurprijs wordt niet gelijk getrokken over de voor sport eerste

huurperiode (08/2022 - 12/2022). De indexatie was toen ook aanzienlijk hoger dan
gewoonlijk. Of de huur voor sport op 1/8/2023 wederom geïndexeerd wordt en zo ja
met welk inflatiecijfer, of ‘bevroren’ blijft om parallel te trekken met de overige
huurders is nog niet bekend.
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Reactie Sportraad (24/1/2023)

● We krijgen graag een toelichting op de onderbouwing van het besluit over het niet
over te nemen advies m.b.t. de indexatie van de huur. Waarbij wij blijven pleiten voor
een gelijke behandeling bij lastenverhogingen van gemeentelijke huurders zoals ten
gevolge van de huurindexatie en bij tegemoetkoming in energiekosten.

● We spreken onze zorg uit voor het breed toegankelijk blijven van de sport gezien de
gestegen lasten. Belangrijk aandachtspunt bij een stijging van de lasten ten gevolge
van besluiten van de gemeente is om dit tijdig bekend te maken zodat organisaties
hun begroting / tarieven hierop kunnen aanpassen.
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04. Samenstelling
De sportraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 8 leden. De leden hebben affiniteit en/of
kunnen opkomen voor het belang van de verenigingssport, de (semi)commerciële sport, de
ongebonden individuele sporter, topsport, bewegingsonderwijs en gezondheid en welzijn in
relatie tot sport en bewegen door alle Gouwenaren.

Leden

Annejan Alberts

Ruud Broekhuizen

Kim Middendorp-Meister

Sabine Mul

Wilma Neefjes

Hassan Ouahabi

Paul Schermers

Eva van der Zanden- van Groningen Klik hier voor een uitgebreid voorstellen

Mutaties

De Goudse Sportraad heeft een rooster van aftreden opgesteld. In 2022 zijn er geen
vertrekkende of nieuwe leden te melden.

Bijeenkomsten

De Goudse Sportraad kwam in 2022 na een oprichtingsvergadering met de wethouder
zesmaal bijeen voor de maandelijkse vergadering. Deze vergaderingen vinden elke maand
bij een andere sportaanbieder plaats. Daarbij maakt de GSR kennis met (een afvaardiging
van) het bestuur/organisatie en haalt kennis op over de belangrijke thema’s van de
betreffende aanbieder. In 2022 is vergaderd op de volgende locaties:

● SportCity
● Goudse Mixed Hockey Club
● GC&FC Olympia

● De Goudse Manege
● Rugby Football Club Gouda
● Langlaufvereniging Gouda
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05. Financieel verslag
De Goudse Sportraad heeft jaarlijks een besteedbaar budget van €10.000,-. In 2022 heeft
de Sportraad minder uitgegeven omdat we pas halverwege het jaar actief waren. Bedragen
zijn inclusief btw.

Vergadering €0,-

Administratie €35,-

Communicatie €4.250,-*

Owl** €1.150,-

Totaal €5.435,-

*dit is inclusief een voorschot van €4200 voor 2023 t.b.v. een vernieuwde website.
**het is mogelijk de owl van ons te lenen voor een vergadering als sportaanbieder of
adviesraad in Gouda. Voor reserveren stuur graag een mail naar info@goudsesportraad.nl

Nawoord: vooruitblik 2023
Wat 2023 gaat brengen voor de Goudse sport blijft voor een gedeelte niet te voorspellen.
Deze lessen kunnen we inmiddels trekken na een Corona-crisis die zich liet opvolgen door
een oorlog met gevolgen voelbaar tot in de Nederlandse kleedkamers. De GSR stelt zich
daarom flexibel op als de maatschappij daarom vraagt. Maar daarbij blikt de sportraad wel
vooruit. Ook in 2023 zet de GSR verder in op kennismaking. Er zijn nog veel partijen die we
willen spreken en we graag ook enthousiast maken om ons input te gaan geven voor
adviezen. Synchroon aan dat proces zal 2023 in het teken staan van een eerste stap naar
een eigen koers van de GSR. Op moment van schrijven zijn alle leden druk bezig om te
bepalen welke thema’s zij vanuit de gevoerde gesprekken en vanuit hun eigen kennis en
expertise belangrijk achten. Deze thema’s zullen gebundeld worden tot een jaarplan. Het
thema ‘verbinding’ zal de rode draad vormen voor dit plan. Uiteindelijk wordt naar
verwachting eind maart het document opgeleverd. In dit jaarplan kunt u meer in detail lezen
waar de GSR zich in gaat mengen.

We zijn al even op weg in 2023. Maar goede wensen kunnen altijd: we wensen u een heel
prettig, gezond en vooral sportief 2023 toe! We houden u op de hoogte!

10



Contact

info@goudsesportraad.nl

www.goudsesportraad.nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/86357008/admin/
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