
 
 
 
 
 
 
         2013 
December 2012 

 
 
 

Jaarverslag 2020 
 
 

Jaarwerkplan 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilburg, februari 2021 
 
 

 
 
 
 
 
          



2 

 

 

1.  De Tilburgse Sportraad 

 
De Stichting Tilburgse Sportraad (TSR) behartigt de belangen van sport en sportbeoefening in 
Tilburg in de ruimste zin, zowel binnen als buiten verenigingsverband. De TSR onderhoudt 
daartoe contacten met sportverenigingen en andere sportaanbieders, 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. 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.  

2. De TSR houdt op verschillende manieren voeling met wat leeft in de Tilburgse sportwereld: 

 Het TSR-bestuur houdt zijn vergaderingen zo veel mogelijk op locatie bij een Tilburgse 
sportvereniging of sportaanbieder. De gastheer krijgt zo de gelegenheid ons bij te praten 
over het eigen wel en wee, over ervaringen 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. 

 Daarnaast organiseert de TSR in principe jaarlijks een discussiebijeenkomst (de 
Tilburgse Sportontmoeting) over een actueel thema, en bezoeken TSR-bestuursleden 
met enige regelmaat sportwedstrijden en -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, 
briefwisseling en persberichten, is de TSR actief op de social media Facebook, Twitter 
en LinkedIn. 

3. Ook het contact met de gemeente Tilburg 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. 
Daarnaast 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 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 2020 
 
Veel van de aandacht van de TSR is in 2020 uitgegaan naar drie grote onderwerpen: 
 
Nieuwe gemeentelijke sportnota 
 
De beleidsnota Sport en Bewegen: Meedoen is winnen is in februari 2020 door de Tilburgse 
gemeenteraad vastgesteld. De nota formuleert drie pijlers waarop het gemeentelijk sportbeleid 
in de periode 2020-2024 moet rusten: de bevordering van sportstimulering en sportparticipatie 
(‘voorkomen en activeren’), de zorg voor een hoogwaardig, breed toegankelijk aanbod aan 
accommodaties met inbegrip van de openbare ruimte (‘ruimte benutten en creëren’), en de 
aandacht voor talentontwikkeling, topsport en sportevenementen (‘om trots op te zijn’). 
Aansluitend op de nota is een Uitvoeringsprogramma opgesteld met een opsomming en tijdpad 
van de voorgenomen acties, en een Afwegingskader geformuleerd voor het nemen van 
verantwoorde investeringsbeslissingen over accommodaties en voorzieningen.  
Bij de behandeling van de nieuwe sportnota is vanuit de gemeenteraad daarnaast nog het 
initiatief genomen voor de oprichting van #TeamTilburg: een platform voor de promotie en 
facilitering van topsport en talentontwikkeling in Tilburg, met financiële ondersteuning vanuit een 
nieuw gecreëerd Topsportfonds. In november 2020 heeft het gemeentebestuur in de vorm van 
een ‘sportbrief’ een eerste voortgangsrapportage over het beleid op het gebied van sport en 
bewegen uitgebracht.  
De TSR is als adviesorgaan zowel bij de voorbereiding als bij de nadere uitwerking en follow up 
van de sportnota actief betrokken geweest. 
 
Tilburgs Sportakkoord 
 
Onder regie van ‘sportformateur’ Dave Schoonen heeft de TSR samen met gemeente, sport- en 
beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven gewerkt aan de 
voorbereiding van een Tilburgs Sportakkoord, gericht op concrete projecten rond vier thema’s: 

 Sport- en beweegstimulering voor 12- tot 18-jarigen 

 Sport en bewegen als middel tegen eenzaamheid 

 Sport en bewegen als middel voor het versterken van bestaanszekerheid 

 Sport en bewegen als middel voor de vitaliteit van werknemers. 
TSR en sportformateur hebben daartoe op 3 maart 2020 een bijzondere editie van de jaarlijkse 
Tilburgse Sportontmoeting georganiseerd: een druk bezochte bijeenkomst in de LocHal met niet 
alleen deelnemers uit de Tilburgse sportwereld en de gemeentelijke organisatie, maar ook uit de 
sfeer van onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijk werk en gezondheidszorg.  
Tijdens die bijeenkomst zijn in werksessies samenwerkingsafspraken gemaakt voor 13 ambities: 
1. Samenwerking tussen buurtsportcoaches en vaksecties LO in het voortgezet onderwijs 
2. Organiseren van beweegactiviteiten aan de rand van de schooldag 
3. Inzetten van ‘bewegend leren’ in het voortgezet onderwijs 
4. Inzetten van sport als instrument voor integratie 
5. Doorontwikkeling van het programma voor citytrainers 
6. Inzetten van sport en bewegen in activeringsprojecten voor jongeren 
7. Inzetten van sport en bewegen in dagbestedingsprogramma’s voor jongeren die uitvallen 
8. Beweegactiviteiten in wijken 
9. Uitrollen van Old stars en Football Memories 
10. Uitrollen van de Nationale Diabetes Challenge in Tilburg 
11. Het programma Fietsmaatjes 
12. Beter zichtbaar maken van het Tilburgse sport- en beweegaanbod 
13. Bevorderen van werknemersvitaliteit door beweegactiviteiten op de werkvloer. 
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In april 2020 zijn de afspraken vastgelegd in het ‘Tilburgs Sportakkoord: (0)13 ambities voor 
013’, dat door 55 deelnemende partijen (ambitie-eigenaren en partners) is ondertekend. Het 
Tilburgs Sportakkoord is vanuit de rijksoverheid ondersteund met een uitvoeringsbudget van 
€120.000. In de loop van 2020 zijn verder beslissingen genomen over de organisatiestructuur 
van het gehele project, met een breed samengestelde Stuurgroep en met als centrale 
coördinator een regisseur, voor welke rol SSNB-directeur Brigitte Musters is aangesteld. De 
deelprojecten gaan in 2021 van start. De TSR heeft bij de voorbereiding en nadere uitwerking 
van het Tilburgs Sportakkoord een actieve begeleidende rol gespeeld, en zal dat, 
vertegenwoordigd in de Stuurgroep, ook in de uitvoeringsfase blijven doen. Want het Tilburgs 
Sportakkoord belichaamt een kerngedachte uit ons Sportmanifest 2018-2022: “Sport en 
bewegen is niet alleen leuk om te doen, maar levert ook een wezenlijke bijdrage aan de 
gezondheid, de leefbaarheid en de onderlinge verbondenheid van Tilburg en zijn inwoners”.  
 
Corona 
 
De coronacrisis heeft de Tilburgse sportwereld diep getroffen. Verenigingen en andere 
sportaanbieders zijn geconfronteerd met financiële problemen, o.a. ten gevolge van niet-gebruik 
van accommodaties, gemiste kantine-inkomsten en teruglopende leden- en abonnementen-
aantallen. Veel van deze problemen zijn gelukkig verlicht door huurkwijtschelding en 
inhoudelijke ondersteuning door de gemeente en door steunpakketten van de landelijke 
overheid, maar de tijd zal moeten leren of, en waar, de georganiseerde sport in Tilburg door 
corona misschien toch blijvend aan vitaliteit zal hebben ingeboet. De TSR is van plan hiernaar in 
2021 gericht onderzoek te doen. 
Ook voor het functioneren van de TSR zelf heeft corona in 2020 natuurlijk gevolgen gehad. Van 
de gewoonte om bestuursvergaderingen op locatie bij een sportaanbieder te houden kon maar 
vijf keer gebruik worden gemaakt; andere vergaderingen van bestuur en DB vonden 
noodgedwongen online plaats. 
 
Naast deze onderwerpen heeft de TSR in 2020 aandacht besteed aan onder meer: 

 Beleid inzake (top)sportevenementen 

 Sport en bewegen in de openbare ruimte 

 Halfjaarlijkse evaluatie van het Jaarwerkplan 

 Herinrichting Speelplekken 

 Onderzoek sportdeelname jeugd 

 Sportvriendelijke inrichting van Landschapspark Pauwels 

 Sportkosten minima (verkenning Tilburgse “sportpas”) 

 Startbijeenkomst #TeamTilburg 

 Urban Sports & Culture 

 Veilig sportklimaat  

 Vernieuwing website TSR 
 
en inhoudelijk overleg gevoerd met: 

 Atletiekvereniging Attila 

 Collega-sportraden (online, via NOC*NSF) 

 Duikverenigingen Wijkevoort 

 Hall of Fame 

 Hockeyclub Tilburg 

 Outrex (Stadsbos 013) 

 Rabobank Verenigingsondersteuning 

 Sportbedrijf (sectie Verenigingsondersteuning) 

 Sportcentrum Tilburg University 

 Tilburg Road Runners 

 Volley Tilburg 

 Zwemvereniging TBR-RES 
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Themagroepen 
 
De TSR werkt met 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, meer in het 
bijzonder 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 topsport- en 
sportevenementen-beleid;   

 Sport en bewegen in de openbare ruimte. 
 
 

Bestuurssamenstelling in 2020   (met functie, huidige zittingstermijn en aandachtsgebied) 
 
Frans van de Ven, voorzitter (-2023) 
Theo van den Hoek, secretaris (-2021) topsport & talentontwikkeling 
Jan Bellemakers, penningmeester (-2022)  accommodaties/voorzieningen 
Yvonne Visser, DB-lid (-2023)  sportstimulering; topsport & talentontwikkeling 
Marlies Barthel (-2021)   sportstimulering; accommodaties/voorzieningen 
Frans-Jan Bertens (-2023)   topsport en evenementen 
Martijn Musters (-2022)   topsport & talentontwikkeling en evenementen 
Maaike van Santvoort (-2021)  topsport en evenementen 
Frederik Theuwis (ultimo 2020 afgetreden) sport en bewegen in de openbare ruimte 
Max van Veen (-2021)   sportstimulering; topsport & talentontwikkeling 
Tony Weggemans (-2021)   sport en bewegen in de openbare ruimte 
 
Het bestuur is in 2020 vanuit de gemeente ambtelijk ondersteund door Melissa Kolhorn (tot mei) 
en Dave Schoonen (vanaf mei). 
  
      
Vergaderingen 
 
In 2020 zijn tien bestuursvergaderingen gehouden: op 8 januari, 5 februari, 4 maart, 6 mei, 3 
juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. Daarnaast kwam het DB 
maandelijks bij elkaar.  
De vergadering op 1 juli is bijgewoond door wethouder Rolph Dols. Bij die gelegenheid is 
herbevestigd dat het in 2016 gesloten convenant tussen gemeente en TSR tot wederzijdse 
tevredenheid functioneert. 
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Jaarrekening 2020  
 
In 2020 zijn weinig fysieke bestuursvergaderingen gehouden en hebben bovendien niet alle 
sportaanbieders waar vergaderd werd, daarvoor kosten in rekening gebracht. Daarnaast is de 
Sportakkoord-bijeenkomst van 3 maart gefinancierd door de gemeente Tilburg en dus niet als 
‘sportontmoeting’ ten laste van de TSR gekomen. 
Als gevolg van dit alles sluit de TSR het boekjaar af met een positief saldo van € 1.868,28, dat 
wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
 
 

LASTEN Begroting  Werkelijk BATEN Begroting Werkelijk 

Bestuurskosten:   Subsidie Tilburg 5400,00 5330,00 

Vergaderingen 650,00 70,35 Rente   

Deskundigheidsbev. 200,00 0    

Algemene kosten        

Sportontmoeting 930,00 0    

Drukwerk 70,00 0    

Representatie 100,00 91,40    

Reservering website 2000,00 2000,00    

Bankkosten 150,00 120,22    

Communicatie/ICT 1300,00 1179,75    

Saldo naar Alg.Res.  1868,28    

Totaal 5400,00 5330,00 Totaal 5400,00 5330,00 
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3. Jaarwerkplan 2021 
 
 
Naar een nieuw Tilburgs Sportmanifest 2022-2026 
 
In 2017 heeft de TSR 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 bijeenkomst 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.  
Inmiddels zijn we vier jaar verder (in 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden), en dus heeft de TSR zich voorgenomen in het jaar 2021 opnieuw een Tilburgs 
Sportmanifest, nu voor de planperiode 2022-2026, uit te brengen. De Tilburgse 
sportontmoeting, die medio april 2021 zal worden gehouden, zal geheel in het teken staan van 
de totstandkoming van dat nieuwe manifest. 
Ter voorbereiding daarvan zet de TSR alvast de volgende stappen: 

 De TSR voert vooraf een evaluatie van het Sportmanifest 2018-2022 uit: welke van de 
aanbevelingen en wensen in het manifest hebben tot nu toe van gemeente en sportwereld 
aanwijsbaar aandacht gekregen, of zijn zelfs al concreet tot uitvoering gebracht? welke 
punten moeten een in nieuw manifest beslist terugkeren? welke nieuwe onderwerpen voor 
de Tilburgse sport verdienen in het post-corona tijdperk nadrukkelijk aandacht? 

 Omdat sport en bewegen naast de intrinsieke waarde van persoonlijk sportplezier en 
gezondheidsbevordering ook waardevolle instrumenten zijn om bredere maatschappelijke 
doelen te bereiken, zal de TSR vooraf verkennen of ook de Sociale Raad een inhoudelijke 
bijdrage aan de Sportontmoeting zou kunnen leveren. 

 Nadenken over de toekomst van de Tilburgse sport kan niet zonder de ‘sportbestuurders van 
morgen’ daarin een prominente rol te geven. De TSR wil daarom enkele jonge bestuurders 
uit de Tilburgse sportwereld nauw bij de voorbereiding van een nieuwe sportmanifest 
betrekken.  

De TSR streeft ernaar het Tilburgs Sportmanifest 2022-2026 in juli 2021 uit te brengen, 
daarmee alle politieke partijen de gelegenheid gevend de aanbevelingen nog in hun 
verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen van 2022 mee te nemen. 

 
Overige onderwerpen 
 
De onderwerpen die in 2020 veel aandacht van de TSR hebben gevraagd, zullen dat ook in 
2021 blijven doen: 

 De TSR zal de voortgang van de uitvoeringsprogramma’s van de gemeentelijke sportnota 
Sport en Bewegen: Meedoen is Winnen kritisch blijven volgen, met name waar het 
beslissingen over sportaccommodaties en de sport- en beweegvriendelijke inrichting van de 
openbare ruimte betreft1, en blijft daarnaast graag meedenken met #TeamTilburg over het 
beleid rond topsport, talentontwikkeling en evenementen. 

 De TSR zal, in het kader van de Stuurgroep en in regelmatig contact met de regisseur 
Brigitte Musters, de voortgang en onderlinge samenhang van de deelprojecten rond de 
dertien ambities van het Tilburgs Sportakkoord actief blijven volgen. 

                                                 
1 De bevindingen van het afwegingskader voor accommodaties keren periodiek als bespreekpunt op de 
TSR-agenda terug. Bij het geschikt maken van de openbare ruimte voor sport en bewegen (zoals MTB-
trajecten, wandel- en fietspaden en dergelijke) past de kanttekening dat een evenwichtige aanpak vereist 
is om veiligheidsrisico’s en mogelijke overlast voor andere gebruikers te vermijden. 
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Naar analogie van het Tilburgs Sportakkoord wordt in 2021 ook aan een Tilburgs 
Preventieakkoord gewerkt, gericht op het positieve belang van beweging, voeding en 
leefomgeving op de mentale en fysieke gezondheid van alle Tilburgers. De TSR zal de 
totstandkoming van het Tilburgs Preventieakkoord met actieve belangstelling volgen. 

 De TSR zal, zodra het sportleven na corona weer enigszins normaal kan worden hervat, in 
overleg met de sectie Verenigingsondersteuning van het Sportbedrijf zorgvuldig nagaan in 
hoeverre (en zo ja: waar in de gemeente en bij welke sporten) er door corona blijvende 
schade lijkt te zijn ontstaan en hoe die wellicht kan worden hersteld. De TSR maakt zich 
daarbij niet alleen zorgen over de effecten van corona op sportverenigingen en over een 
mogelijke verschraling van het sport- en beweegaanbod van andere aanbieders, maar zeker 
ook over het risico dat Tilburgers, van jong tot oud, een blijvende gedragsverandering ten 
aanzien van sport en bewegen kunnen gaan vertonen.  

 
Het eigen functioneren van de TSR 
 
De TSR zal ook in 2021 contact onderhouden met in Tilburg actieve maatschappelijke 
organisaties, met instellingen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, en 
vanzelfsprekend - o.a. door maandelijks op locatie te vergaderen - met de Tilburgse sportwereld.  
 
De TSR heeft bij de start als stichting (2016) gekozen voor een werkwijze met themagroepen 
per aandachtsgebied, elk bestaand uit een of meer TSR-bestuursleden, aangevuld met externe 
deskundigen. Van die aanvulling met externe leden is tot nu toe echter nog weinig terecht 
gekomen. De TSR wil  daarom in 2021 elke werkgroep alsnog versterken met een of meer 
externe deskundigen die - zonder zich aan de verplichtingen van een TSR-
bestuurslidmaatschap te hoeven committeren - een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
onze meningsvorming. De uiteindelijke beleidsadviezen van de TSR zullen ermee aan kwaliteit 
en draagvlak winnen.  
 
Tot de standaardonderwerpen waarmee de TSR zich in 2021 zal bezig houden behoren verder 
natuurlijk: 

 het gevraagd en ongevraagd adviseren 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. 

 
Het TSR-bestuur zal in 2021 voorzien in de herbezetting van ontstane vacatures, door de 
benoeming van een of meer nieuwe leden en/of de herbenoeming van in 2021 periodiek 
aftredende leden. 
 
De bestuursvergaderingen zijn/worden in 2021 gehouden op: 

 woensdag 6 januari 

 woensdag 3 februari 

 woensdag 3 maart 

 woensdag 7 april 

 woensdag 5 mei (onder voorbehoud) 

 woensdag 2 juni 

 woensdag 7 juli 

 woensdag 4 augustus (onder voorbehoud) 

 woensdag 1 september 

 woensdag 6 oktober 

 woensdag 3 november 

 woensdag 1 december. 
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Welke van deze vergaderingen tevens het karakter van een overlegvergadering met de  
wethouder Sport zullen hebben, is onderwerp van nader overleg.  
Ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen komt het DB van de TSR maandelijks bijeen. 
 
 
 
Begroting 2021 
 
In de begroting 2021 is rekening gehouden met alle kosten voor de digitale ondersteuning van 
de sportontmoeting in april (geraamd € 2.000) en een bedrag voor opmaak en drukwerk van het 
nieuwe sportmanifest (€ 500). Daarom sluit de TSR in 2021 af met een begroot verlies (= 
onttrekking aan de Algemene reserve) van € 1.400; een verlies dat de TSR, gelet op de balans, 
gemakkelijk kan dragen. 
 

LASTEN Werkelijk 
2020 

Begroot 
2021 

BATEN Werkelijk 
2020 

Begroot 
2021 

Bestuurskosten:   Subsidie Tilburg 5330,00 5400,00 

Vergaderingen 70,35 650,00 Rente 0 0 

Deskundigheidsbev. 0,00 200,00    

Algemene kosten        

Sportontmoeting 0 2000,00    

Drukwerk 0 500,00    

Representatie 91,40 100,00    

Reservering website 2000,00 2000,00    

Bankkosten 120,22 150,00    

Communicatie/ICT 1179,75 1200,00    

Saldo naar Alg.Res. 1868,28 0 Uit Alg. reserve: 0 1400,00 

Totaal 5330,00 6800,00 Totaal 5330,00 6800,00 

 


