Organisatie en structuur sportraad
Sport in onze gemeente
Sport neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. Dit valt af te leiden uit het grote aantal (78) georganiseerde
sportverenigingen. Het aantal actieve deelnemers aan georganiseerde en niet georganiseerde sportactiviteiten neemt nog
steeds toe.
Sport en gezondheid
Meer sporten en bewegen draagt bij aan een betere gezondheid. De gemeente doet er veel aan om een zo breed mogelijk
pakket aan sport- en bewegingsmogelijkheden aan te bieden. Voorbeelden hier zijn ondermeer het project
Breedtesportimpuls (BSI). In dit project zijn vier doelgroepen aangewezen. Dit zijn jeugd, mensen met een beperking,
ouderen en verenigingsondersteuning.
De Sportraad Rijssen-Holten
De sportraad initieert, ondersteunt, stimuleert en activeert deze gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast is zij het orgaan
dat de belangen van alle sportverenigingen binnen de gemeente behartigt. Zij heeft een belangrijke adviserende stem in
het gemeentelijke sportbeleid.
Wat is en doet de sportraad
Bij de harmonisering van de gemeenten Rijssen en Holten in 2002 zijn ook de belangenbehartigers vanuit de
sportverenigingen, de toenmalige sportraad Holten en de sportcommissie Rijssen, samengegaan en is de sportraad
Rijssen-Holten ontstaan.
De sportraad Rijssen-Holten is een commissie die is ingesteld door de gemeenteraad en is een zogenaamd artikel 84
commissie. Dit houdt ondermeer in dat de sportraad gevraagd en ongevraagd het college en de gemeenteraad kan
adviseren over alles wat zij in de gemeente in het belang van de sport vindt.
Per 1 december 2007 is de sportraad Rijssen-Holten aangepast. Zo is er een nieuw reglement (zie bijlage) vastgesteld en
is een aantal nieuwe personen benoemd. Vooral het nieuwe reglement biedt de sportraad een aantal belangrijke
handvatten om de sport binnen de gemeente te ondersteunen en te stimuleren. Zo kan zij naast eerder aangegeven
advisering ook adviseren over het beleid ten aanzien van onderhoud, verhuur en in gebruik geven van
sportaccommodaties. Ook kan zij meehelpen en meedenken aan het ontwikkelen van een strategische visie op het gebied
van sport en bewegen. U merkt dat de sportraad veel invloed kan laten gelden op het sportbeleid.
Werkwijze.
Iedere twee weken heeft het dagelijks bestuur van de sportraad overleg met de wethouder en de gemeenteambtenaren.
Het verslag hiervan gaat vervolgens naar de overige sportraadleden, zodat zij voor het volgende overleg eventueel kunnen
reageren.
Verder wordt er iedere maand, met uitzondering van juli en augustus, vergaderd met alle leden van de sportraad. Per jaar
zijn er twee thema-avonden waarvoor u als sportvereniging uitgenodigd wordt.
Om de communicatie tussen sportverenigingen, sportraad en gemeente zo goed en snel mogelijk te laten verlopen,
verzoeken wij u (ook bij wijzigingen) het e-mail adres van uw secretariaat te sturen naar
sportraadrijssenholten@msn.com.

Wat wil de sportraad
De sportraad wil een belangenbehartiger zijn voor alle sportverenigingen binnen de gemeente. Zij wil actief meedenken en
meewerken om sportverenigingen te ondersteunen op allerlei gebied. Daarnaast wil zij een partner zijn van de gemeente.
Een partner die door middel van goede communicatie en wederzijds vertrouwen goed kan ondersteunen om dienstbaar te
zijn voor de sport in Rijssen-Holten.
Verder heeft er een verdeling van de vertegenwoordiging richting de verenigingen plaatsgevonden. Het uitgangspunt
hierbij is geweest dat in de nabije toekomst drie sportparken voor de buitensport zijn en dat elke kern zijn binnensporten
heeft. Zo komen we tot vijf groepen sportverenigingen, waarbij elke groep twee vertegenwoordigers in de sportraad heeft.
De verenigingen die niet tot een sportpark of een binnensport behoren zijn verdeeld over alle leden van de sportraad.
Als sportraad komen we tot de volgende verdeling:
Sportpark het Vletgoor en Meermanskamp:
Jeanny van Gemert en Patrick Klunder
Sportpark Het Opbroek:

Theo Hagedoorn en Mark Agterberg

Sportpark de Koerbelt:

Robert Dannenberg en Theo Hagedoorn en Luit Meijer

Binnensport kern Rijssen:

Mark Agterberg, Robert Dannenberg en Luit Meijer (reserve uit kern
Holten: Pim Gruijters)

Binnensport kern Holten:

Pim Gruijters en Chris Nijenhuis (reserve uit kern Rijssen: Mark
Agterberg)

Overige verenigingen Holten:

Jeanny van Gemert, Pim Gruijters, Patrick Klunder, Chris Nijenhuis

Overige verenigingen Rijssen:

Theo Hagedoorn, Mark Agterberg, Robert Dannenberg en Luit Meijer

