Convenant
tussen
de gemeente Apeldoorn en de Vereniging Sportraad Apeldoorn

2015 - 2018
Overwegende dat:
de gemeente Apeldoorn hierna te noemen: de Gemeente
-

uit strategische overwegingen sport als essentiële voorwaarde ziet voor een
goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners en
aantrekkelijkheid voor bezoekers
en

-

uit operationele overwegingen een goede en optimaal benutte infrastructuur
voor sport wil behouden en een sportaanbod in stand wil houden dat aansluit bij
de actuele en toekomstige wensen van bewoners, bedrijven en bezoekers,
een en ander conform de prestatieafspraken, zoals vermeld in de Meerjaren
Programma Begroting van de gemeente Apeldoorn (MPB), die elk jaar door de
gemeenteraad wordt vastgesteld
en

-

uit sociale overwegingen sport(verenigingen) ziet als instrument om vele
doelgroepen zoals jeugd, jongeren en ouderen maar ook doelgroepen met een
afstand tot het maatschappelijke verkeer (minima, mensen met een beperking,
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) te laten participeren in de
samenleving

en

de Vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA) hierna te noemen: de Sportraad
-

die, als koepelorganisatie, de stimulator en initiator is voor de georganiseerde
sport in Apeldoorn in het algemeen en in het bijzonder voor de bij de Sportraad
aangesloten leden
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en
-

de gesprekspartner is van De Gemeente voor de georganiseerde sport in
Apeldoorn in het algemeen en in het bijzonder voor de bij de Sportraad
aangesloten leden

komen beide partijen het volgende overeen.
- Op het gebied van ondersteuning en begeleiding
- De Sportraad verleent ondersteuning en begeleiding aan sportverenigingen in de
gemeente Apeldoorn, waar het onder meer gaat om:
◦ het vertegenwoordigen van sportverenigingen en sporters;
◦ de communicatie over de voor de sport van belang zijnde ontwikkelingen naar
sportverenigingen en sporters;
◦ het stimuleren van onderlinge samenwerking dan wel fusie tussen
sportverenigingen;
◦ de vitaliteit van de sportverenigingen;
◦ het onderhouden van en/of investeren in veilige en toegankelijke
sportaccommodaties;
◦ het optimaliseren en waar gewenst dan wel noodzakelijk afstoten van
sportaccommodaties;
◦ de inzet van combinatiefunctionarissen bij sportverenigingen.
- Wat betreft beleidsontwikkeling en –advisering
- De Gemeente betrekt de Sportraad bij de ontwikkeling van het sportbeleid van
de gemeente Apeldoorn;
- De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sportbeleid namens
haar achterban.
- Op het gebied van communicatie en samenwerking
- Vier maal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de Sportraad en de
Gemeente. In deze overleggen worden inhoudelijke onderwerpen op hoofdlijnen
besproken;
- De Sportraad en de Gemeente informeren elkaar actief over ontwikkelingen op
sportgebied;
- De Sportraad heeft regelmatig overleg met de lokale partijen die betrokken zijn
bij de sport in Apeldoorn.
- Met betrekking tot deskundigheidsbevordering
- Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de Bestuursacademie ten
behoeve van deskundigheidsbevordering van het vrijwillig (bestuurlijk)kader bij
de sportverenigingen.
- Uitvoeringstaken
- De Gemeente kan met de Sportraad overeenkomen welke uitvoeringstaken bij
de Sportraad worden belegd.
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met daarbij de volgende financiële afspraken
- In de periode 2015 tot en met 2018 verkrijgt de Sportraad op grond van de MPB een
jaarlijkse bijdrage van de Gemeente gericht op overeengekomen taken, handelingen en
activiteiten van de Sportraad, gebaseerd op interne en externe kosten;
- Aanvullend kunnen op basis van de actualiteit en ontwikkelde initiatieven extra
bijdragen voor projecten worden toegekend gebaseerd op gezamenlijk
overeengekomen uit te voeren projecten niet vallende onder de jaarlijkse bijdrage.
Dit convenant is van kracht van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.
Apeldoorn, ………………………..

Gemeente Apeldoorn

Vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA)

drs. N.T. Stukker
wethouder Sport

ing. A.F.J. de Vries
voorzitter
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