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Geen sportpark voor elke club

door Gertie Driessen

D

De krimp heeft grote gevol-
gen voor (sport)verenigin-
gen. Zij zullen nieuwe we-
gen in moeten slaan. Verder
kijken dan alleen hun eigen
clubje of accommodatie.

D okter Krimp, heet de
website van het Huis
voor de Sport waarmee
(sport)verenigingen in

een handomdraai de impact van de
vergrijzing en ontgroening op hun
ledenbestand kunnen berekenen.
Die gevolgen zijn groot. Gemiddeld
heeft een vereniging in 2025 14,9
procent minder leden dan in 2013.
De Limburgse bevolking krimpt
volgens de Etilprognose in diezelf-
de periode met nog geen 5 procent.
Het verschil zit in het feit dat vere-
nigingen veel leden hebben in
sterk dalende leeftijdscategorieën.
Jeugd van 10 tot 19 en ouderen tus-
sen de 40 en 64 jaar. In die laatste
groep zitten vooral de vrijwilligers
die de boel draaiend houden. De
grootste klappen krijgt het zuiden
van de provincie. In Maastricht/
Mergelland daalt de eerste groep
met bijna 30 procent tegen 19 pro-
cent in Noord- en 24 procent in
Midden-Limburg . Voor de tweede
groep zijn de cijfers nog dramati-
scher: een afname van 45,5 procent
in Maastricht/Mergelland tegen
34,5 procent in Noord- en 36,5 pro-
cent in Midden-Limburg.
Tel daarbij op dat er door bezuini-
gingen steeds minder geld voor
sport beschikbaar is en het is duide-
lijk dat verenigingen én gemeenten
nieuwe wegen in moeten slaan.
Buiten de geijkte kaders moeten
gaan denken. Niet meer elk clubje
zijn eigen accommodatie. Geen du-
re voorzieningen meer die maar
een paar uur per dag worden ge-
bruikt door een steeds kleinere
groep en de rest van de tijd afgeslo-
ten zijn met een groot hek. Waar
de kansen dan wél liggen, maakte
het Huis van de Sport gisteren sa-
men met adviesbureau Kragten dui-
delijk tijdens een ‘inspiratiesessie’
voor gemeentelijke beleidsmede-

werkers op het sportcomplex van
de voetbalclub in Maasbree. Ge-
meenten zijn nagenoeg allemaal be-
zig te bezuinigen op sport en doen
dat veelal volgens het traditionele
denken. Beknibbelen op onder-
houd, korten op subsidies, privatise-
ring van accommodaties.
Maar de toekomst ligt volgens het
Huis van de Sport en Kragten el-
ders. In samenwerking en multi-
functionele sportcomplexen. Ac-
commodaties waar zowel de vereni-
gingen terecht kunnen als de indivi-
duele burger die niet in groepsver-
band wil sporten. Zodat er de hele
dag en avond bedrijvigheid is. ‘Be-
zuinigen door te bewegen’, noemt
het Huis van de Sport dat. Bewe-
gen in letterlijke zin én in figuurlij-
ke zin. Niet alleen door te korten
op sport, maar door nieuwe inkom-
sten aan te boren en onbekende pa-
den te bewandelen. Dat betekent

wel dat verenigingen over hun ei-
gen grenzen heen moeten kijken
en gemeenten soms keuzes moeten
maken die bij de burger niet goed
vallen. Voorbeelden van initiatie-
ven die gisteren voorbijkwamen:
het plan voor een regiozwembad in
Noord-Limburg. Het hippisch cen-
trum (concentratie paardensport)
in Horst aan de Maas.
De gemeente Maastricht die 18
sportcomplexen terug bracht naar
naar 5 multifunctionele accommo-
daties. Sportlandgoed De Haamen
- kosten 5,6 miljoen - in Beek.
Stuk voor stuk initiatieven die lef

Te veel bureaucratie zorgt
voor langslepende
processen.
Theo Cox

“

én visie vergen van gemeentera-
den. Want daar ontbreekt het vol-
gens de sportambtenaren nogal
eens aan. Raadsleden laten hun
oren soms te veel hangen naar de
burger. Zeker nu de gemeenteraads-
verkiezingen er weer aan zitten te
komen. Er kan nog zo’n mooi plan
liggen, zodra het volk zich roert,
durven weinig partijen door te bij-
ten.
Maar niet alle initiatieven hoeven
van hogerhand te komen. In Maas-
bree is het voetbalclub MVC’19 die
de kar trekt. Voorzitter Theo Cox
bedacht bij zijn aantreden in 2004
dat het toch wel erg zonde was dat
het toen spiksplinternieuwe, prach-
tige complex een groot deel van de
tijd niet werd gebruikt. In 2010 was
de stichting Bree een feit, een sa-
menwerkingsverband van een tien-
tal clubs, waaronder ook een vereni-
ging voor hartpatiënten die van het

sportpark gebruikmaakt. Met in-
gang van volgend jaar neemt de
buitenschoolse opvang er zijn in-
trek. Het plan voor de toekomst:
een concentratie van alle sporten -
inclusief een nieuwe sporthal - aan
de Breetse Peelweg, waar de voet-
balclub, de tennisclub en sport-
school Dynamic nu al gebroederlijk
naast elkaar zitten. In 2020 moet de-
ze ‘sportieve omgeving’, een feit
zijn. Volgens het Huis van de Sport
is de Maasbrese voetbalclub daar-
mee één van de koplopers in de
provincie als het om initiatieven
vanuit het verenigingsleven zelf
gaat. In Maasbree hebben ze juist
liever niet al te veel bemoeienis
van de gemeente. Die is er om de
grote beleidslijnen uit te zetten en
te faciliteren, vindt Theo Cox. „Te
veel bureaucratie zorgt voor lang-
slepende processen. Dan haken vrij-
willigers af.”

WAT DOET DOKTER KRIMP
www.dokterkrimp.nl is een gratis instrument van het Dokter Krimp focust alleen op demografische factoren

Geen spor

� www.dokterkrimp.nl is een gratis instrument van het
Huis voor de Sport waarmee Limburgse verenigingen
de impact van de demografische ontwikkeling voor
hun club kunnen berekenen.

� Gemeenten krijgen inzicht in de vitaliteit van clubs.

ortpark voo

� Dokter Krimp focust alleen op demografische factoren
en is bedoeld als quick scan.

� De site biedt ook oplossingen in de vorm van cursus-
sen of ondersteuningstrajecten die verenigingen kun-
nen helpen toekomstbestendiger te worden.

Zoveel geld en zo vaak dicht

elke club

„Ik was net voorzitter van MVC’19 toen ik mijn hond uit-
liet in de buurt van ons splinternieuwe sportpark. Jezus,
dacht ik toen, dat heeft zoveel geld gekost en het is de
helft van de tijd dicht. Dat is doodzonde.”  Theo Cox

Zoveel geld en zo vaak dicht
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Het sportcomplex van de toekomst: een ontmoetingsplek waar zowel verenigingen als de individuele burger terechtkan. impressie Kragten


