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1. Inleiding

In 2016 is de Tilburgse Sportraad (TSR) omgevormd van “een vereniging van Tilburgse
sportverenigingen” tot een stichting met een bredere doelstelling. De TSR behartigt nu
de belangen van sport en sportbeoefening in Tilburg in de breedste zin, zowel in
verenigings- als in anders (of niet-) georganiseerd verband. De TSR zoekt daarvoor
contact met zowel amateur- als topsportclubs, met individueel of in informeel verband
sportende Tilburgers en met maatschappelijke organisaties in de sfeer van onderwijs,
gezondheidszorg en sociaal werk.
De TSR is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeenteraad en het college van
B&W op het gebied van sport en bewegen gevraagd en ongevraagd adviseert over de
hoofdlijnen van het sportbeleid van de gemeente. De adviezen kunnen op alle
aandachtsgebieden betrekking hebben, waaronder in elk geval sportinfrastructuur,
sportaanbieders, bevordering van sportparticipatie, maatschappelijke en promotionele
waarde van sport, sport en onderwijs, sport en gezondheid, sportevenementen en
topsport. De TSR bewerkstelligt daarmee dat kennis, ervaring en standpunten van de
Tilburgse sportwereld in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de
ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.
Om deze taken optimaal te kunnen uitoefenen, richt de TSR zich op drie soorten
activiteiten:
1. De TSR houdt zich actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het sportbeleid
op nationaal, provinciaal en regionaal niveau en van ontwikkelingen in het
wetenschappelijk onderzoek naar sport en bewegen.
Belangrijke onderwerpen in het beleid van de rijksoverheid zijn bijvoorbeeld passend
sport- en beweegaanbod, uitblinken in sport, kennis en innovatie en sport en
integriteit. In het regeerakkoord 2017-2021: Vertrouwen in de toekomst ligt de focus
op diversiteit in de samenstelling van sportbonden, meer aandacht voor topsport en
sportevenementen, en de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en
misbruik in de sport. In de Sport Toekomstverkenning 'Een Sportiever Nederland'
verkennen het SCP en het RIVM de toekomst van sport en bewegen in Nederland.
Het Kenniscentrum Sport concludeert dat flexibiliteit in ruimte en tijd, het
ongebonden karakter van de activiteiten en het gebruik van de openbare ruimte
steeds grotere trends in sportbeoefening worden.
Op provinciaal niveau kiest Noord-Brabant ervoor zich te richten op die terreinen
waar sport direct bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven met de focus op
sociale veerkracht, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling (Sportagenda
Brabant beweegt 2016-2019). Om hieraan bij te dragen zet de provincie in op vier
aandachtspunten: Aangepast sporten, Talentontwikkeling, Evenementen en
Innovatie en technologie.
Als zesde stad van het land, in Brabant behorend tot de B5 (met Breda, Eindhoven,
Helmond en ’s-Hertogenbosch) is het voor Tilburg een uitdaging om in het
gemeentelijk sportbeleid rekening te houden met deze verschillende perspectieven
op sport en in te spelen op de ontwikkelingen op nationaal en provinciaal niveau.
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2. De TSR houdt op verschillende manieren voeling met wat leeft in de Tilburgse
sportwereld.
De maandelijkse vergadering van het TSR-bestuur wordt zo veel mogelijk ‘op locatie’
bij een - telkens andere - Tilburgse sportvereniging of sportaanbieder gehouden. De
vereniging of organisatie waar de TSR te gast is, krijgt zo de gelegenheid ons bij te
praten over het wel en wee van de vereniging, over ervaringen, wensen en
eventuele knelpunten in het contact met de gemeente en over problemen waarvoor
de TSR wellicht aan een oplossing kan bijdragen. De TSR krijgt hierdoor inzicht in
wat er aan de basis leeft en onderhoudt zo de binding met de georganiseerde sport,
zowel in verenigingsverband als de commerciële sport.
Daarnaast organiseert de TSR jaarlijks een discussiebijeenkomst voor sportend
Tilburg (de Tilburgse Sportontmoeting) over een actueel thema, en bezoeken TSRbestuursleden met enige regelmaat sportwedstrijden en – evenementen in de
gemeente. De TSR is voor sportend Tilburg altijd bereikbaar via de website
www.tilburgsesportraad.nl en is daarnaast actief op Twitter en Facebook.
3. Ook het contact met de gemeente wordt door de TSR op verschillende manieren
onderhouden. Bij convenant is de afspraak vastgelegd dat de portefeuillehouder
sport in het college van B&W minimaal twee keer per jaar het overleg van het TSRbestuur bijwoont; zo nodig vindt er daarnaast ook tussentijds overleg plaats. Ook is
er contact met de woordvoerders sport in de gemeenteraad en is de TSR alert op de
agenda van de commissie Leefbaarheid. Over de uitvoering van het sportbeleid zijn
er nauwe contacten met het Sportbedrijf, met name met het team
Verenigingsondersteuning.
De TSR wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van de afdeling Sociaal
van de gemeente Tilburg. De ambtelijk ondersteuner bereidt rapportages en
adviezen voor, notuleert de vergaderingen en verzorgt een groot deel van de
correspondentie. De ondersteuner vormt zo de verbindende schakel tussen
gemeente en TSR, hetgeen ervoor zorgt dat enerzijds de TSR op tijd betrokken
wordt bij beleidsontwikkelingen en hierover kan adviseren, en anderzijds het
gemeentelijk apparaat op de hoogte blijft van wat er in de TSR en in de Tilburgse
sportwereld aan opvattingen en wensen over het sportbeleid leeft.
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2.

Jaarverslag 2017

Sportmanifest 2018-2022
In 2017, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, heeft de Tilburgse
Sportraad een sportmanifest uitgebracht, waarin onder het motto “Wat gaat er goed?
Maar wat kan er nog beter?!” aanbevelingen worden gedaan voor het Tilburgse
sportbeleid in de periode 2018-2022. Het Sportmanifest, gevoed door een
discussiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit de volle breedte van de Tilburgse
sportwereld (de eerste Tilburgse Sportontmoeting, april 2017) is in september 2017
aangeboden aan sportwethouder Hans Kokke. Met het manifest wil de TSR de politieke
partijen inspireren om zowel in hun verkiezingsprogramma’s als straks in een
coalitieakkoord aan het thema ‘sport en bewegen’ de belangrijke plaats te geven die het
verdient.
In het Sportmanifest 2018-2022 staan drie thema’s centraal: ‘Sportstimulering’,
‘Sportaccommodaties en sportvoorzieningen’, en ‘Topsport, talentontwikkeling en
evenementen’. Sportstimulering draagt bij aan het verhogen van de sportdeelname door
alle bevolkingsgroepen, zowel in georganiseerd verband als individueel in de openbare
ruimte. Iedereen moet kunnen sporten en bewegen zonder belemmeringen. Daarvoor is
het nodig dat de sportaccommodaties en voorzieningen voldoende en op orde zijn.
Aandacht voor topsport, talentontwikkeling en evenementen is zowel op nationaal en
provinciaal niveau als lokaal in Tilburg van belang. Indirect dragen deze thema’s ook bij
aan sportstimulering en goede sportvoorzieningen in de stad, en aan de
aantrekkelijkheid van Tilburg als een stad waar het goed wonen, leven en werken is.

Overige onderwerpen
Daarnaast heeft de TSR zich in 2017 gericht op de volgende onderwerpen:
 Startnotitie Onderzoek toekomstbestendigheid Sportbedrijf
 Communicatiebeleid TSR: website, social media en protocol
 Financiële afwikkeling oude TSR en Subsidieregeling kleine evenementen
 Evaluatie Convenant TSR - gemeente Tilburg
 Herinvoering Schoolzwemmen
 Sport en sociaal domein
 Onderzoek jeugd-sportdeelname
 Toekomstvisie amateurvoetbal en discussie Tarievenstructuur
 KISS-rapportage 2016
 Gezondheidsrisico’s Kunstgrasvelden
 Verenigingsmonitor 2017
 Thema ‘sport en bewegen’ in verkiezingsprogramma’s voor GR-verkiezingen 2018
 Locatie Voetbalacademie Willem II
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Inhoudelijk overleg met externe contacten
















Refugee Team Tilburg
Sportcentrum Tilburg University
Federation of Student Sports Tilburg (FOSST)
Hockeyclub Tilburg
IJsclub Tilburg
Tilburg Trappers
Deelname aan Sportcafé-bijeenkomsten
Hall of Fame
Neoli Performance Center
Sportcentrum Reeshof
Willem II Betrokken
Netwerkbijeenkomst Armoedebestrijding onder kinderen
Werkconferentie Verbinding Social Domein & Sport en Bewegen
Platform Topsportevenementen Tilburg
Tilburgs Sportgala

Bestuurssamenstelling (jaar waarin huidige zittingstermijn eindigt)
Frans van de Ven, voorzitter
Theo van den Hoek, vicevoorzitter
Jan Bellemakers, secretaris-penningmeester
Marlies Barthel
Frans Jan Bertens
Ida Damen
Jos Melief († 9-2-2018)
Martijn Musters
Max van Veen
Yvonne Visser (maart)

(2020)
(2018)
(2019)
(2018)
(2020)
(2019)
(2018)
(2019)
(2018)
(2020)

Het bestuur is in 2017 vanuit de gemeente ambtelijk ondersteund door respectievelijk
Annick Hacking (januari-april), Thom de Kruijf (mei-augustus) en Melissa Kolhorn
(september-).

Vergaderingen
In 2017 zijn elf bestuursvergaderingen gehouden, op 4 januari, 1 februari, 1 maart, 29
maart, 10 mei, 5 juli, 31 juli, 6 september, 4 oktober, 8 november en 6 december.
Daarnaast kwam het DB maandelijks bij elkaar.
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Themagroepen
In het najaar van 2017 zijn drie themagroepen geformeerd - elk bestaand uit enkele
TSR-bestuursleden, op termijn aan te vullen met externe deskundigen – die zich bezig
houden met een nadere uitwerking van beleid op een specifiek aandachtsgebied:
 de themagroep Sportstimulering richt zich op de bevordering van (blijvende)
sportdeelname door 12- tot 20-jarigen; huidige deelnemers: Yvonne Visser, Marlies
Barthel, Max van Veen en Ida Damen;
 de themagroep Accommodaties en voorzieningen richt zich op omvang, kwaliteit
en benutting van het bestand aan sportaccommodaties in de gemeente Tilburg;
huidige deelnemers: Jan Bellemakers en Marlies Barthel;
 de themagroep Topsport en Talentontwikkeling richt zich op de mogelijke
bouwstenen voor een gemeentelijk Topsportbeleid; huidige deelnemers: Yvonne
Visser, Martijn Musters, Theo van den Hoek en Max van Veen.
De themagroepen zullen in het voorjaar van 2018 een eerste rapportage uitbrengen.

Jaarrekening 2017
In 2017 heeft de TSR de grootste uitgaven gehad aan de ontwikkeling van een nieuwe
website (€ 11.000), het ontwikkelen en drukken van het sportmanifest (€ 1.600) én de
daartoe benodigde Tilburgse Sportontmoeting bij HC Tilburg (€ 1.150).
Bij de ‘reguliere uitgaven’ zijn de bestuursvergaderingen met € 950 de grootste
kostenpost. De uitgaven bedroegen in totaal € 15.060.
In 2017 ontving de TSR inkomsten uit rente, de reguliere subsidie (€ 5.000), een
transitiesubsidie (€ 10.000) en een erfenis (€ 600). In totaal € 15.610 aan inkomsten.
Hierdoor ontstaat over het boekjaar 2017 een kleine winst van € 550. Dit bedrag is
toegevoegd aan de algemene reserve. De balanspositie van de TSR is met € 10.800
eigen vermogen goed.
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3. Jaarwerkplan 2018

Follow-up Tilburgs Sportmanifest 2018-2022
Een belangrijk eerste speerpunt voor 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart: een goed moment om sport en bewegen bij de gemeentelijke politiek structureel
onder de aandacht te brengen. Direct na de verkiezingen, op vrijdag 23 maart,
organiseert de TSR daarom de tweede Tilburgse Sportontmoeting: een
discussiebijeenkomst met mensen uit de volle breedte van de Tilburgse sport om op
basis van het Tilburgs Sportmanifest 2018-2022 met elkaar te bespreken welke
concrete plannen op het gebied van sport en bewegen in een nieuw college-akkoord
voorrang zouden moeten krijgen.
In de loop van 2018 zal ook een nieuwe gemeentelijke Sportnota het licht zien. Als
proactief opererend adviesorgaan streeft de TSR ernaar in de totstandkoming hiervan
van meet af aan een actieve inbreng te hebben. Naast de uitkomsten van de Tilburgse
Sportontmoeting, zullen ook de rapportages die de themagroepen Sportstimulering,
Accommodaties & Voorzieningen en Topsport & Talentontwikkeling in het voorjaar van
2018 uitbrengen, daarvoor een belangrijke input leveren.

Overige onderwerpen
Tot de onderwerpen waarop de TSR zich in 2018 zal focussen behoren in ieder geval:
 de rapportage van de themagroep Sportstimulering, met de daaruit voortvloeiende
vervolgacties
 de rapportage van de themagroep Sportaccommodaties en –voorzieningen, met de
vervolgacties die daaruit voortvloeien
 de rapportage van de themagroep Topsport en Talentontwikkeling, als input voor
een (nieuw) gemeentelijk topsport- en evenementenbeleid
 het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over, voor het gemeentelijk
sportbeleid relevante onderzoeksrapporten, analyses en beleidsdocumenten
waaronder in ieder geval de gemeentelijke begroting
 de jaarlijkse evaluatie van het convenant met de gemeente, en van de wijze waarop
aan de TSR door de gemeente ondersteuning wordt gegeven
 het uitbreiden en versterken van de themagroepen met externe deskundigen.

Inhoudelijk overleg met externe contacten
De TSR zal ook in 2018 contact onderhouden met in Tilburg actieve maatschappelijke
organisaties, en met instellingen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.
Verkend zal worden of met de Sociale Raad, een met de TSR vergelijkbaar
adviesorgaan, een meer structurele samenwerking zinvol is.
Het TSR-bestuur vergadert maandelijks ‘op locatie’ in de Tilburgse sportwereld.
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Communicatiematrix (social) media
Doel / kanaal

Website

Basisinformatie
verstrekken
Input ophalen voor
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Adviezen beschikbaar
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Communiceren over
adviezen
Vragen
beantwoorden
Overig nieuws
bekendmaken
Evenementen van
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Aanwezigheid bij
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Twitter
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•
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•
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Persbericht
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•

•
•

•
•
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•

Bestuurssamenstelling
In juni 2018 zal het TSR-bestuur voorzien in de herbezetting van ontstane vacatures,
door eventuele herbenoeming van in 2018 periodiek aftredende leden en/of benoeming
van een of meer nieuwe leden.

Vergaderingen
De bestuursvergaderingen zijn/worden in 2018 gehouden op:
 woensdag 10 januari
 woensdag 21 februari
 dinsdag 13 maart
 woensdag 4 april
 woensdag 2 mei
 woensdag 6 juni
 woensdag 4 juli
 woensdag 1 augustus (onder voorbehoud)
 woensdag 5 september
 woensdag 3 oktober
 woensdag 7 november
 woensdag 5 december
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Welke van deze vergaderingen tevens het karakter van een overlegvergadering met de
(nieuwe) wethouder Sport zal hebben, is onderwerp van nader overleg. Zoals
afgesproken in het convenant woont de portefeuillehouder sport in het college van B&W
minimaal twee keer per jaar het overleg bij dat tussen vertegenwoordigers van de
gemeente en (minimaal) het bestuur (DB) van de TSR plaats vindt.
Ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen is er een maandelijkse vergadering
van het DB van de TSR.

Begroting 2018
De kosten voor drukwerk worden lager ingeschat dan 2017, terwijl de overige reguliere
kosten (onder andere bestuursvergaderingen en de Tilburgse Sportontmoeting)
ongeveer gelijk worden gehouden. Wel zal een substantieel bedrag van € 2.000 jaarlijks
worden gereserveerd ten behoeve van de reserve nieuwe website (gezien de snelheid
van technologische ontwikkelingen). De inkomsten bestaan enkel uit de reguliere
subsidie van € 5.000 waarmee de begrote kosten precies gedekt worden.
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