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SR – Gemeenteraad 26 juni 2017 

Betreft: Notitie “De maatschappelijke waarde van Sport en Bewegen” 

 

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, 

Namens de Stichting Sportraad Dalfsen wil ik u de notitie “De maatschappelijke 

waarde van Sport en Bewegen” aanbieden. 

Omdat op 21 maart 2018 de volgende gemeenteraadsverkiezingen worden 

gehouden heeft de Stichting Sportraad Dalfsen deze notitie opgesteld. Dat is 

gedaan ter inspiratie van uw fracties om het belang van Sport en Bewegen in 

onze gemeente nog beter voor het voetlicht te krijgen. 

Dat Sport en Bewegen zijn waarde heeft voor de maatschappij staat als een 

paal boven water.  

Dat Sport en Bewegen een essentieel onderdeel is van een partijprogramma 

zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas is dit nog niet altijd zo. 

De Stichting Sportraad Dalfsen verwacht met deze notitie uw fractie te 

ondersteunen om van Sport en Bewegen een belangrijk thema in uw 

partijprogramma te maken. 

 

Een van de speerpunten van de Stichting Sportraad Dalfsen de komende jaren 

is dan ook het bewegingsonderwijs op de basisscholen in onze gemeente en 

dan vooral het ontbreken daarvan. Van de 18 basscholen wordt er maar op 5 

hiervan door een vakleerkracht het bewegingsonderwijs verzorgd. Iets waar wij 

de komende jaren een punt van gaan maken. 

Een ander speerpunt voor de komende jaren is het samen met de 

sportverenigingen verder uitwerken van de maatschappelijke rol van de 

sportvereniging. Komend najaar zal door ons over dit onderwerp een 

bijeenkomst voor de sportverenigingen in de gemeente Dalfsen worden 

georganiseerd. 

Ook zal deze notitie u een doorzicht geven hoe wij als Stichting Sportraad 

Dalfsen aankijken tegen de verschillende manieren en mogelijkheden om Sport 

en Bewegen een nog betere plek binnen onze gemeentelijke samenleving te 

geven. 
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Door de jaren heen heeft de Stichting Sportraad Dalfsen de gemeente Dalfsen 

gevraagd en ongevraagd advies gegeven over het beleid ten aanzien van Sport 

en Bewegen. Denkt u bijvoorbeeld aan het behoud van de Buurtsportcoaches, 

het oprichten van het Jeugdsportfonds en het behoud van de gymzaal 

Molendijk.  

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen vragen om gedegen sport- en 

beweegbeleid. In het notitieonderdeel “De Kracht van Sport en Bewegen voor 

Dalfsen” formuleren wij een aantal aanbevelingen voor uw partijprogramma en 

eventueel toekomstig beleid. De Stichting Sportraad Dalfsen denkt dat er nog 

flinke stappen gezet kunnen worden om Sport en Bewegen meer prioriteit te 

geven. In deze notitie vind u hiervoor onze voorstellen. 

 

Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid u van nog meer informatie te voorzien. 

Wij komen hiervoor graag een keer bij u langs om over de maatschappelijke 

waarde van Sport en Bewegen met u van gedachte te wisselen. En u er 

misschien van te overtuigen hieraan aandacht te geven in uw partijprogramma 

voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

 

Stichting Sportraad Dalfsen 

Dalfsen, 26 juni 2017 


