Aan: PHO- Mensen en Sport, Regio Twente
Van: het Algemeen Bestuur van de Stichting Topsport Overijssel, Regio Twente
Onderwerp: Commitment en financiële ondersteuning vanuit de Regio Twente voor de Stichting
Topsport Overijssel, Regio Twente

Datum: 19 januari 2013.

Voorstel: Gelet op uw eerdere besluitvorming en rekening houdend met uw inbreng in de met u
gevoerde gesprekken verzoeken wij u om met ingang van 1 januari 2013 een structurele jaarlijkse
bijdrage ad. € 60.000,-- aan onze Stichting beschikbaar te stellen.

Inleiding/voorgeschiedenis:
In het kort geven wij hieronder nog een overzicht van de kontakten .e.d. die de afgelopen maanden
hebben plaatsgevonden over ons verzoek tot ondersteuning vanuit de Regio Twente.
In uw PHO van 10 mei j.l. besloot u om een eventuele subsidiëring van onze stichting naar analogie
met Twents Bureau voor Toerisme onder de loep te nemen en hier later op terug te komen.
Zoals toen toegezegd hebben wij de in de zomermaanden van 2012 met alle sportwethouders uit de
Regio een gesprek gevoerd aan de hand van de volgende onderwerpen:
Persoonlijke kennismaking;
Kennismaking met het werk van onze Stichting;
Gemeentelijke situatie betreffende topsport;
Draagvlak/ondersteuning voor onze Stichting op Regionaal niveau.

Deze gesprekken werden gevoerd in het bijzijn van de desbetreffende wethouder, meestal vergezeld
van zijn beleidsmedewerk(st)er; vanuit onze Stichting was hierbij een bestuurslid en de directeur
aanwezig.
Tijdens al deze besprekingen is onze beleidsnota 2012-2014 aangeboden waarin een overzicht
wordt gegeven van de belangrijkste werkzaamheden die wij ten behoeve van onze Regio doen. Ook
gaven wij een overzicht van de aanwezige talenten in de diverse gemeenten in Twente. Nadrukkelijk
willen u erop wijzen dat deze lijst een momentopname is daar het bestand van talenten en

topsporters per dag verandert. Wij zijn hierbij ook sterk afhankelijk van de inbreng van de
sportbonden in het Nationaal Volg Systeem. Dit systeem geeft een overzicht van talenten en
topsporters in het bezit van een status.
In het najaar en in uw laatstgehouden vergadering is onze Stichting telkens onderwerp van gesprek
geweest.
Op uw verzoek heeft er op dinsdag 8 januari jl. een gesprek plaatsgevonden met uw voorzitter en
ambtelijk secretaris.
Kerntaken:
Hieronder zullen de belangrijkste taken nog eens worden genoemd; tevens zal een samenvatting
worden gegeven van de resultaten van de gesprekken die met de wethouders zijn gevoerd.
1. advisering en ondersteuning van talenten en topsporters uit de Regio Twente.
2. Versterken van de wederzijdse relatie tussen breedtesport, talentontwikkeling en topsport (
breedtesport en topsport kunnen niet zonder elkaar );
3. Expertisecentrum zijn voor topsport, talentontwikkeling, evenementen en accommodaties.
Een nadere uitleg van deze taken is reeds mondeling gegeven in de gevoerde gesprekken .Ook onze
meest actuele activiteiten zijn uitgebreid met u besproken. De taken worden ook uitgebreid
omschreven in onze – aan u aangeboden - beleidsnota 2012-2014.
In dit verband willen wij een drietal onderwerpen, waar onze meerwaarde sterk in tot uitdrukking
komt, nogmaals benadrukken:
a. Topsport/talentbegeleiding en breedtesport kunnen niet zonder elkaar.
Topsport en breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. De
breedtesport vormt de basis voor de topsport. Hoe breder de basis des te meer kans dat uit die basis
–mede door een goede talentbegeleiding - topsporters voortkomen. Omgekeerd gaat er van
topsporters en talenten een stimulerend effect uit naar de breedtesport. Daarom is het belangrijk
dat zowel op gebied van breedtesport ( gemeenten ) als op gebied van talentbegeleiding en topsport
( Topsport Overijssel ) instellingen zijn die zich hiervoor sterk maken. Kortom wij hebben elkaar
nodig!
b. De topsporter/ het talent heeft een rolmodel en is een voorbeeld voor de jeugd.
Topsport zet veel mensen ( vooral jongeren ) er toe aan zelf te gaan sporten. Identificatie en
ontwikkeling van zelfvertrouwen zijn hierbij sleutelwoorden. De voorbeeldfunctie van door onze
Stichting begeleide jonge talenten en topsporters kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling
van veel jonge mensen uit onze Regio. Het leidt tot een gezonde levensstijl, leert kinderen verliezen
en winnen, omgaan met elkaar, accepteren van regels en geeft zo een positieve bijdrage aan de
lokale/regionale samenleving.
c. Talenten en topsporters bevorderen het imago en de economie van onze Regio.
Zoals ook uit onze beleidsnota blijkt is de economische ambitie ( spin-of ) voor onze Stichting de
komende twee jaren erg belangrijk. Het aanwezig zijn van talenten, topsporters en

topsportevenementen dragen bij aan het imago en de economie van onze Regio. Een sportieve
uitstraling is een belangrijk facet van het veelzijdig imago van onze Regio ( branding!). Het geeft een
belangrijke economische impuls voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in onze Regio.

Gevoerde gesprekken met de wethouders sportzaken uit de Regio.
Er is een aantal elementen/conclusies te trekken uit deze gesprekken te weten:
•
•

•

•

•

•

Vrijwel unaniem wordt aangegeven dat u het werk van onze Stichting van groot belang vindt
voor onze Regio;
In de meeste gemeenten ( vooral de wat kleinere gemeenten ) wordt de prioriteit in het
gemeentelijk sportbeleid gegeven aan de breedtesport en niet aan topsport; de
ondersteuning van breedtesport staat in sommige gemeenten al flink onder druk gezien de
bezuinigingsrondes die in vrijwel alle gemeenten aan de orde zijn;
Daarom wordt bij de meeste gemeenten het standpunt gehanteerd dat de breedtesport op
gemeentelijk niveau dient te worden geregeld en de topsport op regionaal niveau; men
vindt dit een goede en zuivere benadering;
Sommige gemeenten pleiten voor meer bundeling van organisaties die momenteel op
provinciaal/ regionaal niveau bezig zijn in de sportsector ( Sportservice Overijssel; Olympisch
Netwerk Overijssel; Topsport Overijssel );
Door onze Stichting worden er op gebied van talentbegeleiding en ontwikkeling , alsmede op
het gebied van de topsport kansen gecreëerd die je als afzonderlijke gemeente niet kunt
realiseren; hierbij is direct ook de grote meerwaarde aangegeven voor deze regionale
aanpak; de plus waarde = samen doen; in het collectief moeten we het zoeken;
Diverse gemeenten vinden ons werk belangrijk omdat topsport zeker bijdraagt aan de
economische spin-of van onze Regio ( het economisch verdieneffect ). Het genereert
naamsbekendheid maar ook een goede impuls voor onder andere bedrijfsvestiging .

Wij concluderen uit deze gesprekken dat er zeker commitment bestaat binnen de diverse Twentse
gemeenten voor het werk van onze Stichting. Bovendien concluderen wij dat men ons echter niet
op gemeentelijk niveau kan ondersteunen en dat men kiest voor een positieve insteek ten aanzien
van regionale ondersteuning vanuit de Regio.
Hierbij benadrukken wij de economische spin-of van ons werk. Door het aanwezig zijn van een goed
talent – en topsportklimaat binnen onze Regio zullen zich meer bedrijven en mensen zich
aangetrokken voelen en blijven talenten ( niet alleen sporttalenten! ) langer beschikbaar is onze
Regio.

Financiele ondersteuning:
Zoals bij u bekend is er een aantal gemeenten die ons reeds ondersteunt; in 2012 totaal voor een
bedrag van € 29.000,-- ; in 2013 voor € 17.000,-- daar een aantal gemeenten ons niet meer in 2013
subsidieert. Momenteel kan een aantal gemeenten nog niet bevestigen of men ons ook in 2013
ondersteunt; zeker is dat de gemeente Hengelo met ingang van 1 januari 2013 geen ondersteuning

meer verstrekt . Door de insteek te kiezen van een regionale financiering wordt deze ongelijkheid
weggenomen en zullen de gemeentelijke bijdragen vervallen.
De regionale bijdrage kan worden gebaseerd op 10 cent per inwoner. Uitgaande van een
inwoneraantal van 600.000 resulteert dit in een jaarlijks bedrag van € 60.000,--

Vragen:
Zoals reeds genoemd is er op dinsdag 8 januari j.l. door een delegatie van ons bestuur een gesprek
gevoerd met de heren Van Zwanenburg en Windmulder. In dit gesprek kwam nog een aantal vragen
/ opmerkingen aan de orde waarop wij hieronder willen reageren.
1. Wilt u een nadere toelichting geven op de salariskosten van uw Stichting.
De salariskosten betreffen de kosten voor onze talentenbegeleider. Deze voert onze meest
belangrijke taak uit namelijk het begeleiden en adviseren van topsporters en talenten. Deze
begeleiding gaat verder niet gepaard met overige gelden. Onze talentenbegeleider kan zich vanaf 1
september 2011 volledig wijden aan deze taak. Daarvoor had hij allerlei taken te verrichten ( zowel
op uitvoerend, contactueel en beleidsmatig vlak ) met als gevolg dat sommige onderwerpen niet
voldoende aandacht konden krijgen. Per 1 september 2011 hebben wij echter onze directeur
kunnen benoemen die vele taken van hem heeft overgenomen. De salariskosten van onze directeur
worden voor 50% vergoed door de gemeente Almelo. Zowel in de begeleiding als in de kontakten
met talenten/topsporters zien wij nu ook een toename en kunnen wij onze ambities waarmaken.
Voor alle duidelijkheid, deze kontakten kunnen soms bestaan uit één gesprek en/of telefoontje tot
meerdere afspraken. Een en ander is sterk afhankelijk van de tak van sport en de individuele sporter
( privé omstandigheden; kontakten met ouders en trainer enzovoorts ).
Hierbij is nog op te merken dat het talentenfonds een fonds is waaruit zeer kleinschalige activiteiten
van talenten en topsporters kunnen worden betaald. Dit fonds zouden wij graag willen uitbreiden om
meer talenten te kunnen faciliteren ( zie hieronder ). Opgemerkt wordt dat wij ons richten op alle
takken van sport in de Regio Twente. Uiteraard zal een sport als voetbal minder
begeleiding/advisering nodig hebben dan een andere tak van sport. Door de successen van onze
voetbalorganisaties kan men daar een goede begeleiding en advisering bieden. De focus zal bij ons
andere takken van sport betreffen.
2. Waar is het gevraagde bedrag ad. € 60.000,-- voor nodig.
De gelden die wij momenteel ontvangen vanuit NOC*NSF lopen terug. NOC*NSF heeft, zoals u
bekend zal zijn, een nieuwe weg ingeslagen voor wat betreft de ondersteuning van talenten en
topsporters. Aan het Olympisch Plan wordt verder geen uitvoering meer gegeven. Men focust
zich vooral op sporten ( top tien ) waar we als Nederland Olympisch medailles kunnen halen. Dit
heeft voor onze Stichting zeker nadelige financiële consequenties. Concrete bedragen kunnen
momenteel nog niet worden genoemd. Wij willen echter ook in de toekomst onze talenten uit
Twente optimaal blijven ondersteunen ook als ze niet onder beleid van NOC*NSF vallen.
Hiervoor ontvangen wij geen gelden meer vanuit NOC*NSF .

Zoals uit onze begroting blijkt teren wij sterk in op onze reserves. Verdere achteruitgang ( tot een
negatief saldo ) van onze reserves achten wij onverantwoord.
Ons talentenfonds kent een bescheiden bedrag, te weten € 2.400,--. Dit fonds wordt onder
andere besteed voor kleine bijdragen aan onze talenten. U moet dan bijvoorbeeld denken aan
een vergoeding van reiskosten voor een belangrijk toernooi. Ook worden uit het talentenfonds
de workshops betaald die wij voor onze talenten en topsporters organiseren ( onderwerpen: hoe
om te gaan met social media, met financiën e.d. ). Gezien het geringe bedrag kunnen wij nu
zeer sporadisch een beroep doen op dit fonds. Met uw financiële ondersteuning willen wij dit
fonds voeden.
Uiteraard zullen wij u door middel van tussentijdse rapportages op de hoogte houden van onze
activiteiten.
Voorstel:
Gelet op uw eerdere besluitvorming en rekening houdend met uw inbreng in de met u gevoerde
gesprekken verzoeken wij u om met ingang van 1 januari 2013 een structurele jaarbijdrage ad. €
60.000,-- aan onze Stichting beschikbaar te stellen.

