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Een positief 2023 

 

Niet alleen een wens, maar een reële verwachting. 

 

Sportvrienden wat fijn jullie hier weer te zien. 

Namens het bestuur van de Sportraad heet ik u van harte welkom en wens ik u 

allereerst een gelukkig, gezond en sportief 2023 

In het bijzonder een welkom voor de wethouders, vertegenwoordigers van de 

politieke partijen, alle verenigingsbestuurders, vertegenwoordigers van Spurd en 

onze gastspreker voor vanavond: veelvuldig wereldkampioen judo Hendrik 

Koppe Helaas is onze nieuwe burgemeester Ellen van Selm door een 

nieuwjaarsreceptie in de regio verhinderd. Maar afgesproken is binnenkort nader 

kennis te maken. 

 

Wij zijn verheugd dat we weer een receptie kunnen organiseren in De Beuk.  

Vorige week op de receptie van het gemeentebestuur vroeg iemand aan mij  

of ik een positief jaar zag aankomen voor de sport. Eerlijk gezegd wist ik het 

antwoord niet direct, maar uiteindelijk was mijn antwoord positief. 

 

Twee jaar Corona heeft veel gevraagd aan de verenigingen om de leden te 

blijven binden. In Purmerend zijn hierbij creatieve en goede ideeën geboren. 

Maar iedere vereniging deed dit voor zichzelf. In dit kader ook veel lof voor het 

college en de politiek die, nog voordat het rijk over de brug kwam, op initiatief 

van de Sportraad, in samenspraak met Spurd, een adequaat 

ondersteuningspakket beschikbaar had. 

 

En nu de energiecrisis. Naast de energieprijs kunnen we minder voor onze 

EURO kopen.  Deze crisis heeft voor de sportwereld twee belangrijke vragen:  

voor de leden, kunnen zij het lidmaatschap nog opbrengen? en voor de 

verenigingen kunnen zij het bewegingsaanbod betaalbaar houden?  
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Door generieke maatregelen is het dè vraag of dit juist die burgers en 

verenigingen bereikt die het nodig hebben. Maatwerk zal dus nodig zijn. Maar 

ook creativiteit en samenwerking.  

 

 

Maar waarom zijn we als Sportraad positief? 

 

De energiecrisis leidt ook tot veel initiatieven voor verduurzaming.  

In combinatie met de vernieuwingen van de accommodaties zijn dit 

investeringen die zicht zelf terugverdienen en betaalbare sport op termijn 

mogelijk maken. Ook is dit belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor leden. 

Want die stellen steeds hogere eisen aan de faciliteiten en de service.  

 

Evenals voorgaande jaren bedanken wij mede namens de sportverenigingen het  

VSB fonds Beemster en het Coöperatieve fonds van de Rabobank.  

In combinatie met de garantstelling door de gemeente is en wordt bewezen dat 

goed uitgewerkte plannen die haalbaar zijn van harte ondersteund worden. Als 

Sportraad bieden wij graag aan de verenigingen, die ook ambities hebben, onze 

hulp aan.  

 

Stabilisering van ledental en groei vormt ook een uitdaging. Purmerend 

wordt als een steeds aantrekkelijker stad gezien. Een fijne plaats om te wonen, 

te werken en te leven, maar met de menselijke maat. Door de crisis zullen 

mogelijk leden afhaken, probeer ze te behouden. Door eigen beleid, bijvoorbeeld 

door andere vormen van contributie of andere vormen van bewegingsaanbod. Of 

door actief te verwijzen naar de gemeente die maatwerk levert aan die gezinnen 

die het nodig hebben. Kijk of samenwerking mogelijk is om teams te kunnen 

behouden of te vormen. 

 

In het kader van groei biedt inclusiviteit ook een kans en dit past bij het 

streven een aantrekkelijke stad te zijn. Feitelijk komt het er op neer niemand uit 
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te sluiten. Niet qua handicap; leeftijd; afkomst, achtergrond en geaardheid. Over 

het algemeen vormen de sportverenigingen helaas nog geen afspiegeling van de 

maatschappij, maar dat is dus ook een kans. Formuleer beleid gericht op de 

fysieke en financiële toegankelijkheid; kijk of je tot doelgroepenbeleid kunt 

komen.  

Verwerf en creëer kennis bij trainers en bestuurders hiervoor en werk aan het 

verminderen van stigma’s rondom deelname aan sport en bewegen. Werk 

hiervoor samen met andere verengingen of met Spurd of de gemeente. Maar 

maak ook gebruik van rolmodellen. 

Maar om tot rolmodellen te komen moeten we blijven investeren in de 

breedtesport om daarmee de toppers binnen een bepaalde sport en bij een 

vereniging te ontdekken. Want er is een verband tussen breedtesport en 

topsport binnen een vereniging. Toppers zijn ooit begonnen met het beoefenen 

van een sport op jonge leeftijd binnen de breedtesport, en hebben zich 

vervolgens ontwikkeld. Breedtesport kan dus een belangrijke rol spelen in het 

opleiden en ontwikkelen van talenten voor de topsport. Daarnaast kan topsport 

ook een inspiratiebron zijn voor mensen die aan breedtesport doen, omdat ze op 

deze manier kunnen zien wat er mogelijk is en wat er nodig is om op hoog 

niveau te presteren.  

Voor een aantal sportverenigingen start een pilot bij H20 Virtual Sports Centre. 

Het op deze wijze oefenen van bijvoorbeeld slagtechnieken voor honk- en softbal  

is een goed voorbeeld van samenwerking en talentontwikkeling. 

Het is goed te zien dat deze kijk op breedte- en topsport ook is terug te vinden 

als pijler in de sportvisie van de gemeente. 

 

Wat hierbij ook verheugend is om te zien is dat de gemeente medaillewinnaars,  

behaald tijdens zowel een nationaal als een mondiaal toernooi, als het even kan 

persoonlijk bij de vereniging komt eren. Maar ook onze nieuwe burgemeester in 

haar eerste speech een oproep deed om actief de winnaars aan de gemeente (of 

sportraad) te melden. En in 2022 hadden we 57 gemelde medaille winnaars in 

onze gemeente. Goed bezig dus. 
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Hoewel ik dit nooit doe in een nieuwjaarsreceptie in dit kader toch even 

een woord tot Bert Slegt. Binnen de Sportraad is hij diegene die dit allemaal 

regelt. Namen, en de prestaties verzameld, huisbezoeken aflegt, de planning 

doet, afspraken maakt etc. Hoewel Bert te kennen heeft gegeven de Sportraad 

als bestuurder te verlaten zijn wij blij dat Bert dit als commissielid blijft doen. Op 

een ander moment zullen wij gepast afscheid nemen van Bert.   

 

En tot slot nog een uitdaging, namelijk de bestuurlijke druk en de 

drukte. Als Sportraad is het altijd een uitdaging actief te participeren in 

ontwikkelingen zoals het Sportakkoord, de nieuw te bouwen Karekiet; 

herinrichting van De Koog en het algemeen beleid.  

Gelijktijdig moeten de contacten met de sportverenigingen, de gemeente en de 

politiek worden onderhouden. Dat is waarvoor wij zijn en het voor doen.  

Maar wij zien hetzelfde binnen de verengingen. Ook daar zijn bestuurders 

schaars. Ook wordt er steeds meer kennis en inzet gevraagd rondom zaken die 

niet direct met sport hebben te maken. Denk aan de uitgebreide wet- en 

regelgeving, financieel beleid, Horeca eisen, AVG, beheer en verduurzaming 

accommodatie etc. etc. 

Natuurlijk biedt Spurd hier op verzoek ondersteuning voor. Maar ik heb al een 

aantal keer in mijn toespraak gewezen op samenwerking. Hiervoor verwijs ik 

graag naar onze gastspreker Hendrik Koppe die in zijn bijdrage vanavond op dit 

thema een inleiding geeft. 

Een hele fijne avond gewenst 

René́ Voorwerk, voorzitter 

 

 

	


