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1. Inleiding
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief in het kader van het convenant gemeente Heerlen-KNVB. De
laatste nieuwsbrief dateert van juli 2011. In deze nieuwsbrief wordt ondermeer aandacht
besteed aan zaken die de afgelopen periode zijn opgepakt. In de tussentijd zijn een aantal zaken
opgepakt die in deze nieuwsbrief aan de orde komen.
2. Herstructurering buitensportcomplexen in Heerlen

December 2011 heeft de gemeente het herinrichtingsplan voor de buitensportcomplexen Heerlenbreed en de deelplannen per complex vastgesteld. Het betreft een herinrichting op de complexen
Nieuw-Lotbroek, de Dem, Pronsenbroek en Grasbroek. En een aanpassing a.g.v. veldreductie op de
complexen Terworm, Meezenbroek en Varenbeuk. In de deelplannen staan ook de planning
opgenomen waarop e.e.a. zijn beslag zal krijgen.
Streven is per 1 augustus 2012 de aanleg van de geplande velden gereed te hebben. Er is nauw
overleg met de betreffende verenigingen over de uitvoering van de plannen.
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3. Gemeentelijke subsidie voor 35+ en 45+ voetbal
Ook in 2012 is het weer mogelijk voor Heerlense (voetbal-) verenigingen om bij de gemeente
subsidie aan te vragen voor de organisatie van sportintroductietrajecten i.h.k.v. de beleidsregel:
Stimulering sportverenigingen voor ontwikkelen sportaanbod 35+”. Voetbalverenigingen kunnen
hier bijvoorbeeld voor in aanmerking komen bij de organisatie van het 35+ en 45+ voetbal van de
KNVB.
Deze gemeentelijke beleidsregel biedt verenigingen de mogelijkheid om, met steun van een
gemeentelijke subsidie ter hoogte van maximaal €400,-- per introductietraject, nieuw sportaanbod
te ontwikkelen voor mensen vanaf 35 jaar. Het beoogde resultaat hiervan is dat de deelnemers na
het introductietraject doorstromen binnen de vereniging. De subsidie is bestemd ter dekking van
kosten als: inzet trainer, promotie en huur accommodatie. De regeling loopt ieder geval nog tot en
met december 2012 en wordt daarna geëvalueerd.
Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerlen/103942/103942_1.
html Ook kunt u contact opnemen met Ivo Reuvers, beleidsmedewerker sport, 045-5604865
i.reuvers@heerlen.nl. Meer informatie over 35+ en 45+ voetbal van de KNVB kunt u vinden op
http://senioren.voetbal.nl/7tegen7

4. Gemeentelijke waarderingssubsidie sportactiviteiten
De jaarlijkse subsidieaanvraag voor jeugdleden en minder valide leden, voor versterking
verenigingsstructuur en voor breed maatschappelijke sportieve activiteiten voor 2012 kan in het
eerste kwartaal van dit jaar bij de gemeente aangevraagd worden.
Deze subsidieonderdelen vallen onder de beleidsregels subsidiering sportactiviteiten en de
subsidieaanvraag moet vóór 1 april 2012 zijn ingediend.
Het aanvraagformulier hiervoor is aan u toegestuurd. Mocht u deze niet ontvangen hebben dan
kunt u contact opnemen met het servicebureau van de afdeling welzijn, 045-5604892.
Informatie over de subsidieregeling is terug te vinden op:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Heerlen/9326/9326_1.html

5. Vitale verenigingen
In het meerjarig bestuurlijk programma van de gemeente Heerlen is voor de periode 2011 t/m
2014 opgenomen dat de gemeente toe wil naar een infrastructuur van vitale sportaanbieders om
het sporten in onze stad mogelijk te maken.
In de gemeentelijke visienota sport en bewegen is in 2008 het belang van vitale verenigingen al onderkend en het samenwerkingsverband met de KNVB is hier een resultaat van.
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Met de uitvoering van de plannen van aanpak is een vitaliteitsimpuls gegeven aan de Heerlense
voetbalverenigingen.
De herstructurering van de buitensportcomplexen zal de kwaliteit, de multifunctionaliteit en het
medegebruik op de complexen verbeteren hetgeen ook een positieve invoed heeft op de vitaliteit
van een vereniging.
Momenteel wordt bekeken op welke wijze wij alle Heerlense verenigingen kunnen stimuleren om
een vitaliteitslag te maken.

6. Scheidsrechterscafé
Vrijwilligersbeleid is een veelbesproken onderwerp. Veel clubs herkennen het probleem van een
tekort aan vrijwilligers en iedere club probeert zo goed mogelijk om hun vrijwilligers te boeien, te
binden en te behouden. Maar hoe doe je dit precies? Neem een gemiddeld plan van aanpak Grote
Steden Beleid bij de hand en het actiepunt ‘Opstellen en implementeren vrijwilligersbeleid’ is er in
opgenomen. De verenigingsscheidsrechter is zo’n specifieke doelgroep van vrijwilligers waar nog te
weinig aandacht voor is.
In het begin van dit kalenderjaar is de KNVB gestart met een nieuw initiatief in scheidsrechtersland,
‘het scheidsrechterscafé’. Een speciale bijeenkomst voor alle verenigingsscheidsrechters (jeugd en
senioren) van de veldvoetbalclubs in het district Zuid II.
Wat zijn scheidsrechterscafés?
Scheidsrechterscafés zijn informele, regionale bijeenkomsten die alleen toegankelijk zijn voor
verenigingsscheidsrechters. Voor hun als scheidsrechter een kans om ideeën, vragen of (positief)
kritische opmerkingen in een ongedwongen sfeer kenbaar te maken. In een prettige sfeer en onder
het genot van een, door de KNVB aangeboden, hapje en een drankje kan men praten over wat een
ieder bezighoudt als het om fluiten gaat.
Voordeel is dat het programma mee wordt bepaald door de deelnemers. Vooraf kunnen via mail
vragen en onderwerpen aangedragen worden, die in het café worden besproken. Alle thema’s
kunnen hierbij aan bod komen:
 Technische onderwerpen.
 Spelregels.
 Wangedrag, sportiviteit en respect (en de rol van de scheidsrechter daarin).
Maar ook andere praktische zaken zoals:
 Waar vind ik een strafformulier?
 Hoe kan ik aan een voorbedrukt wedstrijdblokje komen?
 Wat is ook al weer de site van de KNVB en wat kan ik er allemaal vinden?
 Hoe kan ik mijn conditie op peil houden?
 Hoe kan ik mij verder ontwikkelen als scheidsrechter, zijn er nog vervolgtrainingen of
bijeenkomsten?
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Op 30 januari 2012 dit jaar heeft er bij FC Hoensbroek een dergelijk café plaatsgevonden. En met
succes. Ongeveer 30 scheidsrechters, waarvan maar liefst 11 uit de gemeente Heerlen, hebben hier
de mogelijkheid aan gegrepen om met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren.
Vanuit de KNVB waren de scheidsrechterscommissie en de werkeenheid scheidsrechterszaken van
district Zuid II aanwezig om mee te discussiëren over de diverse onderwerpen en waardevolle tips
te geven. Op het einde van de avond was iedereen het met elkaar eens dat het een waardevolle
avond was geweest, waarin men veel heeft opgestoken van elkaar. Of zoals één van de deelnemers
het treffend verwoordde: ‘Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het heeft mijn stoutste
verwachtingen overtroffen, vooral doorgaan met deze bijeenkomsten. Eindelijk aandacht voor de
verenigingsscheidsrechter’.

7. Deskundigheidsbevordering
In het seizoen 2011/’12 is op 7 maart de Basisopleiding Scheidsrechter Veldvoetbal (BOS) gestart.
De bijeenkomsten vinden plaats op de accommodatie van FC Hoensbroek.
De opleiding richt zich met name op het leiden van wedstrijden bij A- en B-junioren en senioren.
Onderwerpen in de opleiding zijn:
 De 17 voetbalspelregels.
 Organisatie en administratie.
 Kennis van voetballen en voetballers.
 Leiding geven aan voetballers.
 Blessurepreventie.
 Praktische toepassing van deze onderwerpen.
De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur, een spelregeltoets en een examen strafrapport. Daarnaast moeten de deelnemers, indien zij voor de KVNB wedstrijden gaan leiden, minimaal
twee stagewedstrijden fluiten onder begeleiding van een (gekwalificeerde) Praktijkbegeleider
Scheidsrechter.
Van de Heerlense verenigingen nemen 12 personen deel van de vereniging FC Hoensbroek en 1 van
de vereniging Groene Ster. Met name de vereniging FC Hoensbroek heeft concrete actiepunten
opgesteld in haar plan van aanpak, als het gaat om kaderopleidingen. Na een inventarisatie van
eschikbare opleidingen en behoefte bij de vereniging, zijn acties ondernomen om scheidsrechters
te werven. De genoemde deelname van 12 personen is een fantastisch resultaat van deze inspanning. Uiteraard wensen we de cursisten veel succes en plezier toe.

8. Individuele ondersteuning
Naast bovengenoemde activiteiten waarbij verschillende verenigingen gezamenlijk worden
ondersteund, heeft de afgelopen periode ook één op één ondersteuning plaatsgevonden bij
diverse verenigingen. O.a. zijn de volgende zaken in gang gezet of afgerond:
- Ondersteuning bij het opstellen van een nieuw beleidsplan
- Ondersteuning bij het opstellen van een vrijwilligersbeleidsplan
Nieuwsbrief verenigingsondersteuning KNVB- gemeente Heerlen

4

-

Ondersteuning bij het opstellen en implementeren van normen- en waardenbeleid
Vernieuwen van verenigingsstatuten en huishoudelijk reglement
Ondersteuning bij structurering en intensivering sponsorbeleid

9. Traject School en Voetbal
Als onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt 2011 zijn er afgelopen najaar
enkele School en Voetbal trajecten uitgevoerd in het district Zuid II.
Bij School en Voetbal trajecten worden, gedurende een aantal weken, in een drietal fases voetbalactiviteiten aangeboden door de plaatselijke voetbalvereniging aan leerlingen van een basisschool
uit de buurt.




Fase 1: Binnenschools – Kennismaken (tijdens de gymles)
Fase 2: Naschools – Verdiepen (in de buurt van school)
Fase 3: Vereniging - Toeleiden

School en Voetbal beoogt het opstarten van een structurele samenwerking tussen een vereniging
en de plaatselijke basisschool.
Met behulp van de door de KNVB ontwikkelde lesmap ‘Wij krijgen voetballes! Voetbal in het basisonderwijs’, zorgen trainers van de vereniging voor de uitvoering van de activiteiten.
In de periode december 2011 – januari 2012 heeft ook voetbalvereniging Bekkerveld een School en
Voetbal traject uitgevoerd in samenwerking met basisschool de Tovercirkel (locatie Douve Weien).
De enthousiaste trainers verzorgden de voetbalactiviteiten en kregen vrijwel alle leerlingen net zo
enthousiast over voetbal. ‘Ook meiden die van te voren aangaven dat ze het helemaal niet zagen
zitten (‘’omdat voetbal niks voor meisjes is’’), zijn nu hartstikke enthousiast.
Inmiddels is het programma Sport en Bewegen in de Buurt ten einde. Met het gebruik van de
lesmap ‘Wij krijgen voetballes!’ is het voor u als vereniging mogelijk om zelfstandig met het
concept School en Voetbal aan de slag te gaan. Deze lesmap is te verkrijgen via de KNVB-webshop.
Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met de afdeling Voetbaltechnische Zaken
per e-mail Zuid2-vtz@knvb.nl.
10. Traject Sportiviteit & Respect
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het traject Sportiviteit & Respect. Dit
traject heeft als doel jeugdleiders een handvat te geven om ongewenst gedrag op en rondom te
velden te voorkomen.
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Inmiddels hebben de verenigingen
Heerlen/IDB en Weltania al gebruik gemaakt van
het traject. FC Hoensbroek heeft het intakegesprek achter de rug en staat op het punt data te
prikken voor een aantal kaderavonden. Op korte
termijn staat ook een afspraak op de agenda
met de vereniging Bekkerveld om kaderavonden
Sportiviteit & Respect te organiseren.
Mocht ook uw vereniging geïnteresseerd zijn in
het traject en meer informatie wensen, neem
dan contact op met Marie-Louise Suijkerbuijk
via telefoonnummer 046-4819434.

11. Presentatie tool ‘Bepaal je Ambitie’ op KNVB Kennisdagen
Om bestuurders te ondersteunen in het runnen van hun vereniging, organiseert de KNVB vanaf
maart tot en met begin mei in het hele land zeven KNVB kennisdagen. In district Zuid II heeft deze
kennisdag plaats gevonden op 9 maart in het Roda-stadion. Tijdens deze kennisdagen hebben 150
bestuursleden relevante kennis opgedaan en kennis gemaakt met bestuurders van andere voetbalverenigingen. Vanuit de gemeente Heerlen hebben diverse bestuursleden van 6 Heerlense verenigingen deelgenomen aan diverse workshops. ‘Iedereen heeft ambitie’ is dit seizoen het centrale
thema. Onder leiding van diverse workshopleiders is een ieder in gesprek gegaan over relevante
thema’s als kantinebeheer, vrijwilligers, sponsoring of vereniging brede thema’s.
Vooral ingegeven door de herstructureringsplannen van de gemeente Heerlen houdt de toekomst
van hun verenigingen veel bestuurders op dit moment bezig. Dit is ook duidelijk af te lezen in de
diverse plannen van aanpak binnen het Grote Steden Beleid. Het merendeel van de bezochte
verenigingen heeft als doel op korte termijn een algemeen beleidsplan op te stellen, waarin de
visie en toekomst van de vereniging beschreven wordt.
Wat voor vereniging zijn we nu en wat voor vereniging willen we zijn? Welke ambitie hebben we,
hoe bepalen we die en hoe creëren we draagvlag bij de leden? Het is belangrijk om te weten waar
je als vereniging staat om te bepalen waar je samen met de vereniging naar toe wilt. Tijdens de
kennisdag is met de workshop ‘Bepaal je Ambitie: de aftrap’ het gelijknamige online programma
gelanceerd om verenigingen op weg te helpen met het beantwoorden van bovenstaande vragen.
Het is hierbij belangrijk om een proces op gang te brengen tussen mensen. Betrokkenheid en
draagvlak zijn belangrijke sleutelwoorden. Om met betrokkenen te kunnen bepalen wat de
ambities van de verenigingen is, is het online programma Bepaal je Ambitie voor en door
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verenigingen ontwikkeld. Het is een middel dat onderdeel uitmaakt van een breder beleid bij de
KNVB om clubs te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Deze interactieve en inspirerende dag is afgesloten met een hapje, een drankje en een gezamenlijk
bezoek aan de eredivisiewedstrijd Roda JC tegen VVV.
Verenigingen die gebruik willen maken van de tool Bepaal je Ambitie kunnen voor meer informatie
contact nemen met Marie-Louise Suijkerbuijk via telefoonnummer 046-4819434.

12. Verenigingen Heerlen zien kansen in het 7x7 35/45+ voetbal!
In aanwezigheid van vrijwel alle voetbalverenigingen uit de gemeente Heerlen heeft de KNVB op
7 maart jl. een informatieve presentatie over het 7x7 35/45+ voetbal verzorgd.
In de vergadering van de sectie voetbal Heerlen werd ingegaan op de kansen die het aanbod biedt
voor de verenigingen. Met name de mogelijkheid om de terugloop in deze doelgroep tegen te gaan
sprak de verenigingen aan. Bijna elke vereniging heeft een actief veteranenteam, of zelfs meerdere.
Toch ziet men ook daar een afname in aantallen actieve spelers en is het
voor sommige teams steeds moeilijker om ieder weekend de wedstrijden af te werken. Juist in
deze situatie is het 7x7 35/45+ voetbal een kans. Daarnaast is het concept prima geschikt om
nieuwe doelgroepen te binden aan de vereniging, denk daarbij aan sponsoren, bedrijven uit de
regio, ouders van jeugdleden etc.
Alle clubs aan de slag met de Starterskit
In aanloop naar de bijeenkomst hebben diverse verenigingen in Heerlen al een aanvraag gedaan
voor de 45+ Starterskit. Een handige toolkit met naast diverse materialen, alle informatie die je als
vereniging nodig hebt om het concept binnen je vereniging op te starten. Na afloop van de avond
heeft iedere vereniging de Starterskit van de KNVB ontvangen.
Superpromotor, de sleutel tot succes!
De komende tijd gaan de verenigingen binnen hun club inventariseren of er animo is voor dit
nieuwe voetbalaanbod. De sleutel tot succes binnen dit concept is het zoeken van een kartrekker in de vereniging. Iemand die als “superpromotor” andere leden en oud-leden enthousiast maakt. Op diverse plaatsen in Zuid II heeft dit al tot grote successen geleid.
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KNVB organiseert infoavond voor geïnteresseerden
Om eventuele vragen bij geïnteresseerde te kunnen beantwoorden, organiseert de KNVB in april
een informatieavond voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van het 7x7 35/45+
voetbal.
De exacte locatie en datum wordt op korte termijn gecommuniceerd via de verenigingen en de
nieuwsbrief 7x7 35/45+ voetbal.
Promotietoernooi RKHBS op 26 mei
Begin juni staat in Zeist weer de finale van het NK 7x7 35/45+ voetbal op het programma. Ieder
district wordt vertegenwoordigd door één team in beide categorieën. Om te bepalen wie Zuid II
vertegenwoordigd in Zeist worden in aanloop naar de landelijke finale in Zuid II diverse voorronde
toernooien georganiseerd. Uiteindelijk plaatsen de winnaars van deze toernooien zich voor de
districtsfinale. De winnaar hiervan vertegenwoordigt ons district in Zeist.
Één van deze voorronden wordt gespeeld bij de vereniging RKHBS op zaterdag 26 mei a.s.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het 7x7 35/45+ voetbal of wilt u zich aanmelden
voor het toernooi op 26 mei a.s. Neem dan contact op met Gerrit Rietveld, medewerker Marketing
Zuid II via telefoonnummer 046-4819441 of per e-mail Zuid2-marketing@knvb.nl

13. Samenwerking Fontys hogeschool
Vanaf maart starten wederom een aantal Fontysstudenten met een onderzoek om op deze manier
verenigingen te ondersteunen in de vitaliseringsslag die ze voor ogen hebben. Deze keer kunnen
maar liefst twee verenigingen profiteren van de samenwerking tussen de KNVB en de Fontys
Hogeschool uit Eindhoven.
Bij de vereniging FC Hoensbroek richten de studenten zich op clubbinding: hoe krijg je dat als
vereniging nu voor elkaar? Aandachtspunten binnen dit onderwerp clubbinding zijn communicatie,
participatie en implementatie. De studenten leveren in juni als eindproduct een adviesrapport af bij
het bestuur met handvaten om de vereniging verder op weg te helpen.
Daarnaast gaat een groep studenten aan de slag bij de
vereniging Bekkerveld met het opstellen van ouderbeleid om zo de relaties met ouders te verbeteren. Inzet
is om ouders structureel te informe-ren, te betrekken
en in te zetten voor taken. In het rapport van de
studenten zal duidelijk geadviseerd worden hoe je dit
organisatorisch wegzet en communiceert binnen de
vereniging. Ook deze groep studenten presenteert in
juni het adviesrapport.
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14. Ondersteuning van een fusieproces
De tijd dat verenigingen onbekommerd met hun sport bezig konden zijn, is voorbij. Diverse
veranderingen hebben er voor gezorgd dat veel verenigingen met de vraag zitten ‘hoe te
overleven?’. Steeds vaker is het antwoord fuseren. Een fusieproces is gecompliceerd, ingrijpend,
gevoelig en meestal tijdrovend. Dit laatste omdat het geen alledaagse klus is.
De KNVB biedt clubs een helpende hand met het begeleiden van een fusieproces. Inmiddels
hebben de verenigingen Heerlen/IDB en Heerlen Sport alsook Weltania en Eikenderveld hier
gebruik van gemaakt en bekijken zij de mogelijkheden van een gezamenlijke toekomst.
Voor meer informatie over het begeleiden van een fusieproces kunt u contact nemen met
Marie-Louise Suijkerbuijk via telefoonnummer 046-4819434.

15. Stuurgroepoverleg en stand van zaken bezoek verenigingen
In het laatste stuurgroepoverleg hebben de gemeente Heerlen en de KNVB de laatste stand van
zaken betreffende de bezochte verenigingen besproken. Daarnaast is informatieverstrekking via de
nieuwsbrief en het nieuwe sportaccommodatiebeleid van de gemeente Heerlen aan de orde geweest. Voor de herstructureringsoperatie van de buitensportcomplexen is een aparte overlegstructuur vanuit de gemeente opgezet. Om deze trajecten niet door elkaar te laten lopen zal het accommodatiedeel niet meer specifiek in de ondersteuningsgesprekken meegenomen worden.
Naast dat er in de tussentijd diverse malen overleg heeft plaatsgevonden, zal op korte termijn een
nieuw stuurgroepoverleg gepland worden.
De verenigingen Passart, Heksenberg en Groene Ster zijn de laatste Heerlense verenigingen die nog
bezocht worden. Voor het seizoen 2011/’12 staan inmiddels bezoeken gepland bij de verenigingen
Passart en Groene Ster. Met de vereniging Heksenberg zal op korte termijn een afspraak gemaakt
worden, zodat alle verenigingen in de gemeente Heerlen bezocht zijn.
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