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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 onder andere op de volgende 
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 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 2021 
 
Veel van de aandacht van de TSR is in 2021 uitgegaan naar drie grote onderwerpen: 
 
Sportmanifest 2022-2026 
Na het ‘succes’ van het Sportmanifest 2018-2022, is in 2021 ook weer gewerkt aan een nieuw 
Sportmanifest. In dit manifest geven we de stand van zaken weer voor wat betreft het 
sportklimaat in Tilburg. Dit kan onder andere 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. Een dergelijk manifest kan alleen 
waarde hebben als het wordt samengesteld met input en draagvlak vanuit de 
sportgemeenschap. Hiervoor zijn in 2021 de volgende acties ondernomen: 
 
Evaluatie Manifest 2018-2022 
Al in 2020 is een start gemaakt met een analyse van het manifest 2018-2022: welke 
onderwerpen hebben aandacht gehad (van politiek, ambtelijke organisatie of sportaanbieders)? 
Tot welke resultaten heeft dat geleid? Hieruit bleek dat veel onderwerpen die in het manifest 
2018-2022 zijn genoemd, zijn opgepakt. Er zijn echter nog voldoende zaken waar nog geen 
prioriteit aan is gegeven. 
 
Overleg Sociale Raad 
Er hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met de Sociale Raad. Overlappingen en 
verschillen in zowel werkwijze als inhoud zijn besproken. De zienswijzen van de Sociale Raad, 
met name op het thema sportstimulering, zijn betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe 
manifest. 
 
Bijeenkomsten jonge sportbestuurders 
Er hebben drie sessies plaatsgevonden met jonge sportbestuurders. Een afvaardiging van de 
TSR. Is met diverse bestuurders van studentensportverenigingen, jonge bestuurders van 
‘reguliere verenigingen’ en jonge sportondernemers in overleg gegaan. Ook de input van deze 
sportbestuurders van de toekomst hebben een plek gekregen in het Manifest.  
 
Digitale Sportontmoeting 
Op woensdag 14 april heeft een sportontmoeting plaatsgevonden. In verband met de geldende 
Coronamaatregelen was dit een digitale bijeenkomst. Ondanks het gemis van fysiek contact, is 
hier toch veel informatie opgehaald bij de meer dan 50 deelnemers (sportbestuurders, 
ondernemers, ambtenaren en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld sociale raad) Een korte 
terugkoppeling van deze resultaten staat op onze website. 
 

 
 

https://www.tilburgsesportraad.nl/nieuws/2021/terugkoppeling-tilburgse-sportontmoeting.html
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Sportwoordvoerders 
Er is in mei een bijeenkomst geweest met de woordvoerders sport van de gemeenteraad over 
het manifest om nog input op te halen.  
 
Overleg binnen de TSR 
Binnen de bestuursvergaderingen, maar ook in bijeenkomsten van de verschillende  
themagroepen, zijn de diverse hoofdstukken van het manifest meerdere keren besproken. Input 
hierbij waren de resultaten van de diverse bijeenkomsten en ontmoetingen zoals hierboven 
beschreven. 
Het sportmanifest is door één lid van de TSR geredigeerd. Daarna heeft er nader overleg 
plaatsgevonden met een vormgever om de boodschap(pen) zo helder mogelijk te laten 
overkomen.   
 
Op 6 september is het Sportmanifest 2022-2026 aangeboden aan wethouder Dols en verstuurd 
naar de verschillende politieke partijen én naar alle betrokkenen die input hebben geleverd. Op 
20 september is het manifest ook nog aan de sportwoordvoerders van de politieke partijen in de 
gemeenteraad gepresenteerd.  
 

 
 
Tilburgs Sportakkoord 
De uitvoering van het in april 2020 ondertekende Tilburgs Sportakkoord is in 2021 gestart onder 
leiding van regisseur Brigitte Musters. In dit jaar is de uitvoering van alle 13 ambities gestart. De 
ontwikkeling van de ambities verschilt sterk. De oorzaak ligt deels in de beperkingen van de 
corona pandemie en deels in het vertrekpunt van de ambities. Uitkomst is dat alle ambities 
minimaal zijn opgestart en sommige zelfs gerealiseerd. Een mooi voorbeeld daarvan is het 
project De Uitblinkers. 
 
De TSR is gedurende dit proces vooral aan de organisatiekant betrokken geweest. Zo heeft het 
zitting in de adviescommissie van het Sportakkoord: een commissie die de regisseur adviseert 
over de ontwikkeling en hun netwerk betrekt bij het Sportakkoord. Daarnaast fungeert de TSR 
als klankbord voor de regisseur. Tussen beiden heeft er periodiek overleg plaatsgevonden over 
de voortgang van het Sportakkoord. Belangrijke besproken onderwerpen zijn de betrokkenheid 
van de sportverenigingen bij het Tilburgs Sportakkoord en de borging van de beweging op lange 
termijn. 
 
In 2021 is ook het tweede uitvoeringsjaar van het Tilburgs Sportakkoord gestart. Partners uit de 
stad konden plannen indienen om gebruik te maken van het beschikbare uitvoeringsbudget, wat 
eenmalig door de toevoeging van corona-herstelmiddelen was opgehoogd tot € 510.000. 
Aanvragen zijn door de regisseur beoordeeld in samenwerking met een onafhankelijk 

https://www.wii-betrokken.nl/artikel/de-uitblinkers-genomineerd-voor-maatschappelijk-project-eredivisie
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adviescommissielid. De beoordelingscriteria zijn opgesteld door de adviescommissie.  
De volgende ambities worden in het tweede uitvoeringsjaar (2021 – 2022) opgepakt: 
 
- Doorontwikkeling ambitie buurtsportcoach Voortgezet Onderwijs; 
- Opzetten sport- en beweegaanbod Voortgezet Onderwijs, waaronder: 

o Clinics Warandeloop 
o Supercharged Schoolsport (Volley Tilburg, High Five, Handball Tilburg); 

- Beweegtuin De Rooi Pannen / Tilburg-West; 
- Doorontwikkeling Open Badges en Citytrainers; 
- Nationale Diabetes Challenge; 
- Fietsmaatjes; 
- Vitaliteit op de werkvloer; 
- Zonder motivatie geen prestatie;  
- Uitbreiding Skatebaan Reeshof; 
- Sport Lokaal Campagne, #GewoonGaon 
 

 
 
Corona 
De coronacrisis duurt helaas nog voort en blijft impact hebben op de Tilburgse sportwereld. De 
wisselende maatregelen maken het voor sportaanbieders lastig om aandacht te geven aan 
besturen of ondernemen op de langere termijn, omdat de focus is gericht op het uitvoeren en 
handhaven van maatregelen. Voor sommige sporten zoals de binnensporten, is sporten sowieso 
een hele tijd niet mogelijk geweest. 
De ondersteuning door maatregelen vanuit het Rijk en door het gemeentelijk Sportbedrijf wordt 
gewaardeerd en zorgt voor (financiële) verlichting. Het is echter afwachten wat deze tijd 
betekent voor enerzijds de vitaliteit van sportaanbieders en anderzijds de sportdeelname van 
inwoners. Uit onderzoek blijkt namelijk dat juist de meer kwetsbare inwoners, minder zijn gaan 
sporten. De sociale ongelijkheid in sportdeelname is daarmee toegenomen. Dit betekent grote 
uitdagingen voor de toekomst.  
 
Ook voor het functioneren van de TSR zelf heeft corona in 2021 gevolgen gehad. Van de 
gewoonte om bestuursvergaderingen op locatie bij een sportaanbieder te laten plaatsvinden, 
kon maar vier keer gebruik worden gemaakt; andere vergaderingen van bestuur en DB vonden 
noodgedwongen online plaats. 
 
 
 

https://www.sportintilburg.nl/gewoongaon
https://www.mulierinstituut.nl/actueel/sociale-ongelijkheid-in-sportdeelname-toegenomen-in-coronatijd/
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Overige thema’s 
Naast deze onderwerpen heeft de TSR in 2021 aandacht besteed aan onder meer: 

• Adviestraject atletiekbaan 

• Sport en bewegen in de openbare ruimte 

• Halfjaarlijkse evaluatie van het Jaarwerkplan 

• Ontwikkelingen #TeamTilburg 

• Meegedacht met onderzoek Team Verenigingen 

• Input ontwerp sporthallen Willem II College 

• Preventieakkoord 

• Veilig sportklimaat 

• WBTR 
 
Inhoudelijk is er overleg gevoerd met: 

• Atletiekvereniging Attila 

• Collega-sportraden (online, via NOC*NSF en fysiek) 

• Discgolf 013 

• High Five 

• Nationale Sportraad 

• Sportbedrijf (sectie Verenigingsondersteuning) 

• Sportcentrum Tilburg University 

• Tilburg Road Runners 

• Tennisvereniging Biezenmortel 

• Voetbalclub Biezenmortel 
 
 
Uit de thema werkgroepen 
De TSR werkt met een aantal op specifieke thema gerichte werkgroepen - elk bestaand uit een 
of meer TSR-bestuursleden, eventueel aangevuld met externe deskundigen. Deze werkgroepen 
verdiepen de contacten met actoren in Tilburg die binnen dit thema actief zijn om te kijken welke 
vraagstukken en uitdagingen er liggen en hoe en door wie deze idealiter opgepakt zouden 
kunnen worden. Binnen de TSR zijn zij op het thema het eerste aanspreekpunt voor externen. 
Hun bevindingen worden betrokken bij de adviezen van de TSR 
 

• Sportstimulering, gericht op de bevordering van (blijvende) sportdeelname. In het bijzonder 
door 12- tot 20-jarigen; 

De werkgroep sportstimulering heeft geconstateerd dat er voor de doelgroep Tilburgse 
basisschoolkinderen al heel veel en goed samen gewerkt wordt door scholen, gemeente en 
sportaanbieders. Samenwerking gericht op frequente en regelmatige sportbeoefening door alle 
leerlingen. Helaas is dit in veel mindere mate goed georganiseerd voor leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. De focus van de themagroep heeft zich de laatste tijd dan ook met name 
gericht op de sportdeelname van 12- tot 20-jarigen. De ideeën en suggesties daarvoor zijn 
vastgelegd in het sportmanifest 2022-2026.  

 

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

De aandacht van de werkgroep sportaccommodaties heeft zich in 2021 vooral gericht op de 
ontwikkelingen rondom de atletiekbaan, de sportvoorzieningen in het Stappegoorgebied en de 
uitbreiding van de binnensportruimten bij het Koning Willem 2 college. Er is een schriftelijk 
advies opgesteld t.b.v. het onderzoek naar een geschikte locatie voor atletiek. Ook hebben er 
diverse gesprekken plaatsgevonden over wensen die er in de stad leven ten aanzien van 
sportvoorzieningen welke meegenomen zijn in het nieuwe sportmanifest. 
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• Topsport en Talentontwikkeling, gericht op bouwstenen voor een gemeentelijke topsport- 
en sportevenementenbeleid; 

De werkgroep topsport en talentontwikkeling heeft de ontwikkeling van #TeamTilburg en het 
bijbehorende topsportfonds nauwlettend gevolgd en dit initiatief gestimuleerd waar mogelijk. 
Dit mooie initiatief heeft ook een plek gekregen in het manifest 2022-2026, waar de werkgroep 
verder mee bezig is geweest het afgelopen jaar. Uit de gesprekken met het veld komen ook 
andere suggesties die terug te vinden zijn in het manifest. 

 

• Sport en bewegen in de openbare ruimte, gericht op ontwerp, inrichting en gebruik van de 
openbare ruimte voor sport en spel.  

De werkgroep openbare ruimte heeft een aantal kaders en suggesties opgesteld die in het 
Sportmanifest een plek hebben gekregen. Zij volgt actief een aantal ontwikkelingen in de 
openbare ruimte van Tilburg, onder andere het Reeshofpark, Piushaven/Stadsforum, 
Stadsbos013 en Pauwels Park.  

 
Daarnaast bestaat er een aparte werkgroep die zich bezighoudt met het kritisch bekijken en 
waar nodig aanpassen van de communicatiestrategie van de Tilburgse Sport Raad. 
 
Bestuurssamenstelling in 2021    
 

Naam Functie Termijn Aandachtsgebied 

Frans van de Ven Voorzitter 2023  

Yvonne Visser Secretaris 2023 sportstimulering; topsport & talentontwikkeling 

Jan Bellemakers Penningmeester 2022 accommodaties/voorzieningen 

Dion Sillen Agendalid DB 2024 accommodaties/voorzieningen, communicatie 

Marlies Barthel  2024 accommodaties/voorzieningen 

Frans-Jan Bertens  2023 topsport en evenementen 

Martijn Musters  2022 topsport & talentontwikkeling en evenementen, 
communicatie 

Maaike van Santvoort  2024 topsport en evenementen 

Max van Veen  2024 sportstimulering; topsport & talentontwikkeling, 
communicatie 

Tony Weggemans  2024 sport en bewegen in de openbare ruimte 

Dave Kuppens  2024 sport en bewegen in de openbare ruimte 

Michelle Reijven  2024 sportstimulering, communicatie 

Theo van den Hoek  sept 2021 afgetreden  

 
In 2021 heeft de secretaris, tevens vice -voorzitter, van de TSR zijn afscheid aangekondigd en 
in september, na afronding van het Sportmanifest, genomen. Het was zijn laatste termijn, hij  
vond het een mooi moment om een stap op zij te doen. De TSR is hem zeer dankbaar voor de 
vele jaren dat hij constructief en kundig bijgedragen heeft aan het werk van de vroegere en de 
huidige TSR. 
Frederik Theuwis is als externe deskundige (niet zijnde TSR bestuurslid) actief in de 
themawerkgroep Openbare Ruimte. 
Dave Schoonen heeft in 2021 de ambtelijke ondersteuning van de TSR voor zijn rekening 
genomen. 
 
Vergaderingen 
In 2021 zijn elf bestuursvergaderingen gehouden:   

• 6 januari (online),  

• 7 februari (online),  

• 3 maart (online),  

• 7 april (online),  

• 5 mei (online),  

• 2 juni (online),  
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• 7 juli (BeweegR),  

• 1 september (Disc Golf 013),  

• 6 oktober (TV en VC Biezenmortel),  

• 3 november (High Five)  

• 1 december (online).  
Daarnaast kwam het DB maandelijks bij elkaar.  
De vergaderingen op 3 maart en 7 juli zijn bijgewoond door wethouder Rolph Dols.  
Op maandag 31 mei en op 20 september hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met de 
woordvoerders sport van de gemeenteraad. 
 
 
Jaarrekening 2021  
De jaarrekening 2021 sluit met een negatief resultaat van € 3.808,61. Voorzien was een tekort 
van € 1.400,00. De overschrijding komt vrijwel geheel voort uit gemaakte kosten voor de 
vervaardiging en productie van het sportmanifest. Per abuis is hier bij het opstellen van de 
begroting 2021 onvoldoende rekening mee gehouden (overigens zijn voor de productie van het 
sportmanifest in 2017 vergelijkbare kosten gemaakt). Ook heeft er een niet voorziene uitgave 
plaatsgevonden van ruim € 500,00 t.b.v. het website beheer. Deze eenmalige investering was 
nodig om de structurele website lasten in de toekomst aanzienlijk te verlagen. Het negatieve 
resultaat van dit jaar is ten laste gebracht van de algemene reserve. Gezien de ontwikkeling van 
deze reserve in de afgelopen vijf jaar (groei) is deze onttrekking conform de doelstellingen van 
de TSR.   
  

LASTEN Werkelijk 
2020 

Begroot 
2021 

Werkelijk 
2021 

BATEN Werkelijk 
2020 

Begroot 
2021 

Werkelijk 
2021 

Bestuurskosten:    Subsidie 
Tilburg 

5.330,00 5.400,00 5.556,00 

Vergaderingen 70,35 650,00 783,83 Rente 0 0 0 

Deskundigheidsbev. 0,00 200,00 0,00     

Algemene kosten          

Sportontmoeting 0 2.000,00 2.299,00     

Drukwerk 0 500,00 1.808,95     

Representatie 91,40 100,00 609,00     

Reservering ICT en 
communicatie 

2.000,00 2.000,00 2.000,00     

Bankkosten 120,22 150,00 122,88     

Communicatie/ICT 1.179,75 1.200,00 1.740,95     

Saldo naar Alg.Res. 1.868,28 0,00 0,00 Uit Alg. 
reserve: 

0 1.400,00 3.808,61 

Totaal 5.330,00 6.800,00 9.364,61 Totaal 5.330,00 6.800,00 9.364,61 

 
In de afgelopen vijf jaar heeft de TSR, ondanks het laatste jaar met negatief saldo, een 
vergelijkbare algemene reserve weten aan te houden. Dit terwijl de bestemmingsreserve (voor 
de website) met € 8.000 is gegroeid. 
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3. Jaarwerkplan 2022 
 
 
Analyse verkiezingsprogramma’s, toewerken naar advies nieuwe coalitie 
De TSR maakt inzichtelijk wat er in de sportparagrafen staat van de verkiezingsprogramma’s 
van de diverse politieke partijen. Na de verkiezingen in maart 2022 zal op basis van die analyse 
en het sportmanifest, een nader advies worden gegeven aan de formerende partijen. Op die 
manier hopen we ervoor te zorgen dat er voldoende en goede aandacht voor sport en bewegen 
in het lokale bestuursakkoord terugkomt. Over dit nadere advies wordt, zoals inmiddels 
gebruikelijk, ook een Tilburgse Sportontmoeting georganiseerd. 
 
Evaluatie 5 jaar TSR in nieuwe constructie 
De TSR bestaat in zijn nieuwe vorm sinds juli 2016. Dat betekent dat de TSR nu ruim 5 jaar 
werkt vanuit de nieuwe opzet: een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeenteraad, college 
van B&W en de ambtelijke organisatie gevraagd en ongevraagd op het gebied van sport en 
bewegen adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. In deze 
periode van 5 jaar heeft een volledige bestuurscyclus binnen de gemeente plaatsgevonden. We 
gaan daarom de werkwijze en het functioneren van de TSR evalueren. Dit doen we aan de hand 
van de oorspronkelijke opzet en doelstelling en vanuit de opgedane ervaringen. 
    
Daarnaast streven we naar het uitbreiden van de themagroepen op basis van deskundigheid. 
De TSR wil elke werkgroep 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 adviezen van 
de TSR zullen ermee aan kwaliteit en draagvlak winnen.  
 
Samenwerking en borging sportakkoord 
De uitvoering van het Tilburgse Sportakkoord en de verschillende ambities is in volle gang. De 
TSR heeft een rol gehad bij de opstart hiervan en houdt een vinger aan de pols bij de uitvoering. 
In 2022 zullen afspraken gemaakt moeten worden over de borging van de in gang gezette 
beweging.  
 
Bijeenkomst grotere sportverenigingen 
Bij het Tilburgse Sportakkoord constateren we dat veel instellingen zijn aangehaakt (vanuit 
welzijn, zorg, onderwijs en sport). Wel blijkt dat er relatief weinig sportverenigingen bij de 
geformuleerde ambities betrokken zijn. In afstemming met de regisseur van het Tilburgse 
Sportakkoord gaan we met een aantal grotere verenigingen in gesprek om de betrokkenheid 
van de verenigingen bij het sportakkoord te versterken.  
 
Samenwerking andere Brabantse Sportraden 
In 2021 is er contact geweest met diverse lokale Brabantse sportraden, onder andere bij het 
jubileum van de Hilvarenbeekse Sportraad. Er blijkt behoefte te zijn aan meer onderling contact, 
kennisuitwisseling en intervisie. De TSR gaat in 2022 in eerste instantie met sportraden uit 
vergelijkbare steden (zoals Breda en Eindhoven) een intervisietraject starten. 
 
De thema-werkgroepen 
In lijn met het sportmanifest en het Tilburgs Sportakkoord zullen de werkgroepen met het 
werkveld zoeken naar allianties die de sport in Tilburg op een hoger niveau brengen. Ook zal er 
in 2022 nadrukkelijk gekeken worden of en in hoeverre er in het nieuwe collegeakkoord ruimte 
gemaakt wordt voor verbetering. 
 
Sportstimulering: Zo zal de werkgroep het komende jaar, liefst met andere partners samen, 
pleiten voor de diverse maatregelen die genoemd staan in het Manifest. Denk hierbij onder 
andere aan het streven schoolzwemmen weer een vanzelfsprekend onderdeel van het 
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lesprogramma van de basisschool te maken en de noodzaak meer te doen voor buitenschoolse 
Sport- en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren in het voortgezet onderwijs.  
 
Accommodaties: De werkgroep Accommodaties zal in het nieuwe jaar de vinger aan de pols 
houden bij de ontwikkelingen rondom de atletiekbaan, de turnhal en andere lopende projecten. 
Ze blijven in gesprek met de diverse belanghebbenden en monitoren het vervolgproces. 
Daarnaast houdt de werkgroep natuurlijk oren en ogen open voor wensen en problemen rondom 
accommodaties door samen met de sportverenigingen en de gemeente in gesprek te blijven. 
 
Topsport en talentontwikkeling 
Het komende jaar zal de werkgroep zich vooral richten op de genoemde acties uit het manifest. 
Hoe zijn deze ontvangen bij de politiek? Wat vindt de Gemeente Tilburg van deze suggesties en 
waar zet de Tilburgse sport nu al de schouders onder? Tevens zal de werkgroep met de start 
van een nieuwe Olympische cyclus zich verdiepen in de keuzes van NOC*NSF om zo goed op 
de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van topsport & 
talentontwikkeling. 
 
Openbare ruimte 
De werkgroep blijft een aantal ruimtelijke ontwikkelingen actief volgen. Waar mogelijk worden 
hierbij adviezen aangereikt om het bredere belang van sport en bewegen aandacht te geven. 
 
Overige onderwerpen 
De onderwerpen die in 2021 aandacht van de TSR hebben gevraagd, zullen dat ook in 2022 
blijven doen: 

• De TSR zal de voortgang van de uitvoeringsprogramma’s van de gemeentelijke sportnota 
Sport en Bewegen: Meedoen is Winnen positief-kritisch blijven volgen en blijft daarnaast 
graag meedenken met #TeamTilburg over het beleid rond topsport, talentontwikkeling en 
evenementen. 

• Preventieakkoord 
De TSR zal de voortgang van het Tilburgse Preventieakkoord blijven volgen en adviseert 
waar nodig over de verbinding met het Tilburgs Sportakkoord en de kansen voor sport en 
bewegen. 

• 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.  

 
Overige zaken 
De TSR zal ook in 2022 contact onderhouden met in Tilburg actieve maatschappelijke 
organisaties, met instellingen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, en 
vanzelfsprekend - o.a. door maandelijks waar mogelijk op locatie te vergaderen - met de 
Tilburgse sportwereld.  
 
Tot de standaardonderwerpen waarmee de TSR zich in 2022 zal bezig houden behoren verder 
natuurlijk: 

• het gevraagd en ongevraagd adviseren over het voor 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. 
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Het TSR-bestuur zal in 2022 voorzien in de herbezetting van ontstane vacatures, door de 
benoeming van een of meer nieuwe leden en/of de herbenoeming van in 2022 periodiek 
aftredende leden. 
 
De bestuursvergaderingen worden in 2022 gehouden op: 

• woensdag 12 januari 

• woensdag 2 februari 

• woensdag 2 of woensdag 9 maart  

• woensdag 6 april 

• woensdag 4 mei  

• woensdag 1 juni 

• woensdag 6 juli 

• woensdag 3 augustus (onder voorbehoud i.v.m. vakantie) 

• woensdag 7 september 

• woensdag 5 oktober 

• woensdag 2 november 

• woensdag 7 december. 
 
Welke van deze vergaderingen tevens het karakter van een overlegvergadering met de  
wethouder Sport zullen hebben, is onderwerp van nader overleg.  
Daarnaast zullen de themagroepen op incidentele basis bijpraten met de inhoudelijk betrokken 
ambtenaren (vanuit o.a. afdelingen Beleid en Sportbedrijf). 
Ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen komt het DB van de TSR maandelijks bijeen. 
 
 
Begroting 2022 
In de begroting 2022 is in vergelijking met 2021 rekening gehouden met iets hogere 
vergaderkosten. Vergeleken met 2021 zijn er geen kosten begroot voor het manifest, dit is 
immers in 2021 opgesteld. Op basis van ervaringen van de laatste jaren is de post representatie 
opgehoogd ten opzichte van eerdere begrotingen. Tot slot is rekening gehouden met lagere 
kosten en een lagere reservering voor de website. Daarmee is er voor 2022 sprake van een 
sluitende begroting. 
 
 

LASTEN Begroot 
2021 

Werkelijk 
2021 

Begroot 
2022 

BATEN Begroot 
2021 

Werkelijk 
2021 

Begroot 
2022 

Bestuurskosten:    Subsidie 
Tilburg 

5.400,00 5.556,00 5.600,00 

Vergaderingen 650,00 784,83 800,00 Rente 0,00   

Deskundigheidsbev. 200,00 0,00 100,00     

Algemene kosten          

Sportontmoeting 2.000,00 2.299,00 2.000,00     

Drukwerk 500,00 1.808,95 0,00     

Representatie 100,00 609,00 550,00     

Reservering ICT en 
comunicatie 

2.000,00 2.000,00 1.000,00     

Bankkosten 150,00 122,88 150,00     

Communicatie/ICT 1.200,00 1.740,95 1.000,00     

Saldo naar Alg.Res. 0,00 0,00 0,00 Uit Alg. 
reserve: 

1.400,00 3.808,61 0,00 

Totaal 6.800,00 9.364,61 5.600,00 Totaal 6.800,00 9.364,61  5.600,00 

 


