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1.  Inleiding 

 
 
Sedert 2016 is de Tilburgse Sportraad (TSR) méér dan “een vereniging van Tilburgse 
sportverenigingen”. Als stichting met een bredere doelstelling behartigt de TSR nu de 
belangen van sport en sportbeoefening in Tilburg in de ruimste zin, zowel in 
verenigings- als in anders (of niet-) georganiseerd verband. De TSR onderhoudt 
daarvoor contacten 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 werk1. 
 
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. Dit alles met als doelstelling 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 verschillende 
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.  
 
Het Nationaal Sportakkoord Sport verenigt Nederland (2018) formuleert zes ambities 
voor het sportbeleid voor de komende jaren: 

 Inclusief sporten en bewegen: iedereen moet kunnen meedoen 

 Duurzame sportinfrastructuur: alle sportvoorzieningen moeten voldoen aan eisen 
van kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid 

 Vitale sport- en beweegaanbieders: met een toekomstbestendige en financieel 
gezonde organisatie 

 Positieve sportcultuur: iedereen moet met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos 
kunnen sporten 

 Van jongs af aan vaardig in bewegen: naar een betere motorische vaardigheid 
van kinderen. 

 Topsport die inspireert: uitbouwen van de inspirerende en maatschappelijk-
verbindende effecten van Nederlandse topsportprestaties en evenementen. 

Elk van deze ambities zal in de komende periode in brede samenwerkingsverbanden 
nadere uitwerking krijgen, met maatregelen die ook in Tilburg in een lokaal 
sportakkoord kunnen worden vastgelegd. 
 

                                                 
1 Onder de titel Traditionele sportraad verandert verscheen in februari 2018 in het magazine Sport en 
Gemeenten een artikel over de Tilburgse Sportraad als succesvol voorbeeld van deze herorientatie van 
een lokale sportraad. 



3 

 

Op provinciaal niveau kiest Noord-Brabant ervoor zich te richten op die terreinen 
waar sport direct bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven 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 lid van het samenwerkingsverband BrabantStad (met Breda, Eindhoven, 
Helmond en ’s-Hertogenbosch als partners) deelt Tilburg de gezamenlijke ambitie 
om aansprekende (inter)nationale topsportevenementen naar onze regio te halen. 
 

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 TSR-
bestuursleden met enige regelmaat sportwedstrijden -evenementen in de gemeente. 
Actuele informatie over de activiteiten en standpunten van de TSR is te vinden op de 
website www.tilburgsesportraad.nl. Naast de traditionele communicatie via email, 
briefcorrespondentie en persberichten, is de TSR verder actief op de social media 
Facebook, Twitter en LinkedIn. 

 
3. 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 TSR-
bestuur 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. 

http://www.tilburgsesportraad.nl/
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2.   Jaarverslag 2018 
 
 
Tilburgse Sportontmoeting 2018 
 
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 zijn gedaan voor het Tilburgse sportbeleid 
in de periode 2018-2022. Met het Sportmanifest, voortgekomen uit een 
discussiebijeenkomst met  vertegenwoordigers uit de volle breedte van de Tilburgse 
sportwereld (de eerste Tilburgse Sportontmoeting, april 2017) wilde de TSR de politieke 
partijen inspireren om zowel in hun verkiezingsprogramma’s als vervolgens in een 
coalitieakkoord aan het thema ‘sport en bewegen’ de belangrijke plaats te geven die het 
verdient.  
Op 23 maart 2018, direct na de gemeenteraadsverkiezingen, is de tweede Tilburgse 
Sportontmoeting gehouden. Voorbereid met een analyse van de ambities rond het 
thema sport en bewegen in de Tilburgse verkiezingsprogramma’s en met een aantal fact 
sheets over sportbeoefening en sportfaciliteiten in de gemeente Tilburg, bogen zo’n 40 
gespreksdeelnemers zich over de vraag welke concrete plannen op het gebied van 
sport en bewegen er naar de mening van de Tilburgse sportwereld in een nieuw college-
akkoord zouden moeten staan.  
De hieruit voortvloeiende wensenlijst van de Tilburgse sport voor 2018-2022 is in mei  
per brief aangeboden aan de Tilburgse gemeenteraad. De TSR vroeg daarbij aandacht 
voor twee algemene uitgangspunten: 

 Sport en bewegen zijn niet alleen ‘leuk om te doen’, maar dienen een veel breder 
maatschappelijk belang (gezondheid, sociale samenhang en participatie, opvoeding 
en onderwijs), en de Tilburgse sport staat ervoor open om aan zo’n maatschappelijk 
dienstbare rol inhoud te geven. Maar als er dankzij sport en bewegen in het sociaal 
domein aantoonbaar maatschappelijke winst wordt geboekt, mag ook een verruiming 
van de Tilburgse sportbegroting worden geëist. 

  In 2018 moet de gemeente een nieuwe Sportnota voorbereiden. De TSR heeft erop 
aangedongen om daarbij, in navolging van het Nationaal Sportakkoord, op basis van 
een open dialoog met samenwerkingspartners uit de Tilburgse samenleving tot een 
Tilburgs Sportakkoord 2018-2022 te komen. 

In juni 2018 heeft een delegatie van de TSR een (hernieuwd) kennismakingsgesprek 
gevoerd met de sportwoordvoerders in de nieuwe gemeenteraad en de wethouder.  
  
 
Naar een nieuwe Tilburgse Sportvisie 
 
Op 2 oktober heeft de gemeente bij wijze van kick off voor de ontwikkeling van een 
nieuwe Sportvisie een stadsgesprek georganiseerd, met onder de 100 aanwezigen een 
aantal bestuursleden van de TSR. In vervolg daarop zijn rond de jaarwisseling 
verdiepingsbijeenkomsten gehouden, onder meer over topsport en talentontwikkeling, 
sport in het sociaal domein, sport en onderwijs, sport in de openbare ruimte, en 
evenementen. TSR-bestuursleden hebben daarin actief geparticipeerd. 
  
 
 

https://www.tilburgsesportraad.nl/wp-content/uploads/2017/08/TSR-Manifest-A4-liggend-oblong-definitief.pdf
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Overige onderwerpen 
 
Hiernaast heeft de TSR in 2018 aandacht besteed aan tal van andere onderwerpen, 
waaronder: 

 Afbouw sportcomplex Spoordijk 

 Brede regeling Combinatiefuncties 

 Evaluatie van het Convenant TSR - gemeente Tilburg 

 Evenementenbeleid 

 Financiële situatie Were Di 

 Inventarisatie topsportbeleid van andere Nederlandse gemeenten 

 Jongeren op Gezond Gewicht 

 Locatie Voetbalacademie Willem II 

 Onderzoek toekomstbestendigheid Sportbedrijf 

 Onderzoeksvoorstel Tilburgse binnensportaccommodaties 

 Ontwikkeling ledenaantallen van de Tilburgse voetbalverenigingen 

 Raadsvoorstel Sporttarieven 2018-2019 

 Regels m.b.t. het feliciteren van Tilburgse sportkampioenen 

 Relevantie van de privacywetgeving voor de sport 

 Talentontwikkeling en het beleid rond RTC’s 

 Verbreding scope voor toekenning Mariska Lips Award 
 

en heeft de TSR inhoudelijk overleg gevoerd met: 
 

 Boulderhal Block013 

 Citymarketing Tilburg 

 FC Tilburg  

 F.E.E.S.T. (Friday Early Evenin’ Skate Tilburg) 

 Korfbalvereniging OJC '98 

 LTV Stobblek 

 Platform Topsportevenementen Tilburg 

 Project Verenigingsleiders van de toekomst 

 Sociale Raad Tilburg 

 Sportcafé en Team Verenigingsondersteuning Sportbedrijf 

 Sportcentrum Tilburg University 

 Tafeltennisverenigingen LUTO en Irene 

 Taskforce Kindermishandeling 

 Tennisvereniging Udenhout 

 Tilburg Trappers 

 Tilburgs Sportgala  

 TWC Pijnenburg 

 Vidar 

 Were Di 

 Werkgroep Positief Voetbalklimaat Tilburg 

 Willem II Betrokken 
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Themagroepen 
 
De TSR participeert in een aantal themagroepen - elk bestaand uit een of meer TSR-
bestuursleden, aan te vullen met externe deskundigen – die zich bezig houden met 
beleidsadvisering op een specifiek aandachtsgebied. We onderscheiden op dit moment 
de volgende thema’s: 

 Sportstimulering, gericht op de bevordering van (blijvende) sportdeelname door 12- 
tot 20-jarigen; 

 Accommodaties en voorzieningen, gericht op omvang, kwaliteit en benutting van het 
bestand aan sportaccommodaties in de gemeente Tilburg;  

 Topsport en Talentontwikkeling, gericht op bouwstenen voor een gemeentelijk 
Topsportbeleid; 

 Sportevenementen: een platform gericht op het naar Tilburg halen, resp. voor Tilburg 
behouden,  van grote (top)sportevenementen   

 Sport en bewegen in de openbare ruimte. 
 

 
Bestuurssamenstelling   (met functie, huidige zittingstermijn en belangstellingsgebied) 
 
Frans van de Ven, voorzitter (-2020) 
Theo van den Hoek, secretaris (-2021) topsport & talentontwikkeling 
Jan Bellemakers, penningm. (-2019)  accommodaties/voorzieningen 
Yvonne Visser, DB-lid (-2020)  sportstimulering; topsport & talentontwikkeling 
Marlies Barthel (-2021)   sportstimulering; accommodaties/voorzieningen 
Frans-Jan Bertens (-2020)   sportevenementen 
Ida Damen (-2019)    sportstimulering, accommodaties/voorzieningen 
Martijn Musters (-2019)   topsport & talentontwikkeling 
Maaike van Santvoort (-2021)  n.t.b. 
Max van Veen (-2021)   sportstimulering; topsport & talentontwikkeling 
Tony Weggemans (-2021)   sport en bewegen in de openbare ruimte 
 
In februari 2018 werd de TSR getroffen door het plotseling overlijden van ons 
medebestuurslid Jos Melief. 
 
Het bestuur is in 2018 vanuit de gemeente ambtelijk ondersteund door Melissa Kolhorn. 
  
      
Vergaderingen 
 
In 2018 zijn elf bestuursvergaderingen, gehouden op 10 januari, 21 februari, 13 maart, 4 
april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 30 oktober en 12 december. 
Daarnaast kwam het DB maandelijks bij elkaar. 
 
 
Jaarrekening 2018  
 
Er is in 2018 wat ingeteerd op de algemene reserve (een bedrag van ongeveer €  600), 
mede door een dotatie aan de reserve voor vervanging van de website over enkele 
jaren. 
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Exploitatierekening 

 
LASTEN Begroting  Werkelijk BATEN Begroting Werkelijk 

 
Bestuurskosten 

 
1250,00 

 
800,70 

 
Subsidie gem.Tilburg 

 
5000,00 

 
5141,00 

      

Algemene kosten:      

Sportontmoeting 1250,00 976,24    

Drukwerk 100,00 369,05    

Representatie 200,00 304,68    

Reservering website 2000,00 2000,00    

Bankkosten 100,00 119,14    

Kosten website struct. 100,00 1179,75    

      

Totaal 5000,00 5749,56 Totaal 5000,00 5141,00 

      

Afbouw regeling kleine 
subsidies 

- 6435,69 -6435,69    

 

Balans 
 
ACTIVA 31-12-2017 31-12-2018 PASSIVA 31-12-2017 31-12-2018 

      

Rekening courant 3144,40 1974,64 Algemene reserve 10817,21 10208,65 

ZKL Spaarrekening 9277,33 11786,61 Bestemmingsreserve 
Jubileum TSR 60 jaar 

1500,00 1500,00 

RC Reg. subsidies 220,68 0 Reservering regeling 
subsidies 

6442,06 0 

Spaarrekening 
regeling subsidies 

6215,01 0 Bestemmingsreserve 
website 

0 2000,00 

Rente 9,28 0    

Rente kl. subsidies 6,37 0 Nog te betalen 113,80 52,60 

      

Totaal 18873,07 13761,25  18873,07 13761,25 
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3.  Jaarwerkplan 2019 
 
 
Totstandkoming nieuwe Tilburgse Sportvisie 
 
In de loop van 2019 zal 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. Te verwachten valt dat de contouren 
van de nieuwe Tilburgse Sportvisie in het voorjaar van 2019 duidelijk zullen worden, en 
dat deze Sportvisie, naar het patroon van een lokaal sportakkoord, in de tweede helft 
van 2019 in de vorm van uitwerkingsplannen zal moeten worden geconcretiseerd. 
De TSR is van plan om, in samenspraak met de gemeente, in het najaar van 2019 de 
Tilburgse Sportontmoeting 2019 geheel aan de concretisering van deze 
uitwerkingsplannen te wijden. 
 
 
Overige onderwerpen 
 
Tot de onderwerpen waarop de TSR zich in 2019 zal richten behoren verder in ieder 
geval: 

 de rapportages van de themagroepen met de daaruit voortvloeiende vervolgacties 

 het uitbreiden en versterken van de themagroepen met externe deskundigen 

 het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over voor het gemeentelijk 
sportbeleid relevante onderzoeksrapporten, analyses en beleidsdocumenten 
waaronder in ieder geval het beleid inzake de Tilburgse sportaccommodaties, de 
publieke bekendheid van het Tilburgse sportbeleid en  sportaanbod en 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 

 
 
Inhoudelijk overleg met externe contacten 
 
De TSR zal ook in 2019 contact onderhouden met in Tilburg actieve maatschappelijke 
organisaties, met de Sociale Raad Tilburg, en met instellingen op het gebied van 
gezondheidszorg en onderwijs.  
Het  TSR-bestuur zal ook in 2019 maandelijks ‘op locatie’ in de Tilburgse sportwereld 
vergaderen.  
 
 
Bestuurssamenstelling 
 
In juni 2019 zal het TSR-bestuur voorzien in de herbezetting van ontstane vacatures, 
door eventuele herbenoeming van in 2019 periodiek aftredende leden  en/of benoeming 
van een of meer nieuwe leden. 
 
 
Vergaderingen 
 
De bestuursvergaderingen zijn/worden in 2019 gehouden op: 
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 woensdag 9 januari 

 woensdag 6 februari 

 maandag 11 maart 

 woensdag 3 april 

 woensdag 1 mei 

 woensdag 5 juni 

 woensdag 3 juli 

 woensdag 7 augustus (onder voorbehoud) 

 woensdag 4 september 

 woensdag 2 oktober 

 woensdag 6 november 

 woensdag 4 december 
 
Welke van deze vergaderingen tevens het karakter van een overlegvergadering met de  
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 het 
bestuur van de TSR plaats vindt. 
Ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen is er een maandelijkse vergadering 
van het DB van de TSR. 
 
 
Begroting 2019 
 
 
LASTEN Werkelijk 

2018 
Begroting 

2019 
BATEN Werkelijk 

2018 
Begroting 

2019 

 
Bestuurskosten 

 
800,70 

 
850,00 

 
Subsidie gem.Tilburg 

 
5141,00 

 
5288,00 

   Rente  3,00 

Algemene kosten:      

Sportontmoeting 976,24 921,00    

Drukwerk 369,05 100,00    

Representatie 304,68 100,00    

Reservering website 2000,00 2000,00    

Bankkosten 119,14 120,00    

Kosten website struct. 1179,75 1200,00    

      

Totaal 5749,56 5291,00 Totaal 5141,00 5291,00 

 

 
 
  


