
 

 

Van: Erik Busscher [mailto:e.busscher@home.nl]  
Verzonden: dinsdag 8 januari 2013 14:19 

Aan: Arno van Dijk; Jan van de. Hoek; Theo Logtenberg; t.schiphorst@dalfsen.nl; Arend Jan Schuurman; 

Jan Uitslag; Pieter Jan van Zanten; Hans Ellenbroek; herman Kleine Koerkamp; Ruud van Leeuwen; Peter 
Meijerink; Hein Mekelenkamp; Jos Ramaker; Inge Snijder; Rietje Lassche; anne Nijburg; Luco Nijkamp; 

Jose Eilert-Herbrink; Johan Wiltvank; Karen Broekman; Gerrit Schoonhoven 

CC: Maurits von Martels 

Onderwerp: Reactie op commissievergadering:Sportnota 070113 

 

  

Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Dalfsen, 
  

Gisteren heb ik de commissievergadering bijgewoond met speciale interesse voor de 

Sportnota. 

In de bijlage heb ik mijn bevindingen van gisteren op papier gezet en deze wil ik graag met 

u delen.  

  

Ik hoop dat u mijn reactie leest als opbouwende kritiek met als doel dat het sportklimaat in 

Dalfsen minimaal op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft en bij voorkeur in de toekomst 

verder uitgebreid wordt. 
  

met vriendelijke groet, 
  

Erik Busscher 

06-22547089 
  

  
  

ps. zowel fractie PVDA en ook de CU, inhoudelijk goede argumenten benoemt.! 
 



Aan de gemeenteraad 

 

Geachte raadsleden, 
 
Teleurgesteld verliet ik gisteravond maandag 7 januari jl.  de raadszaal. U heeft de sportnota 2013-
2016 behandeld. Volgens de wethouder was de nota de vertaling van de door u goedgekeurde 
sportvisie van een jaar geleden. 
Ik zal u uitleggen waar mijn teleurstelling door veroorzaakt werd. 
 
Ik zal mij eerst aan u voorstellen: 
Mijn naam is Erik Busscher, ik ben 48 jaar geboren en getogen in dit prachtige dorp Dalfsen. Ik kom 
uit een betrokken sportgezin, zo was mijn vader de eerste voorzitter en medeoprichter van de ijsclub 
Stokvisdennen. Zelf ben ik actief geweest als volleybal trainer van Dalvo maar ook als voerbaltrainer 
bij ASC. De laatste jaren ben ik actief bij SvDalfsen vanwege het feit dat mijn zoon hier voetbalt. Ik 
ben 4 jaar jeugdvoorzitter geweest en op het moment alleen nog actief als jeugdleider.  
In 2005 heb ik een sport stimulerend project opgezet in Dalfsen, dit was een enorm succes. De site is 
nog actief: www.sportdalfsen.nl . Via dit project konden kinderen kennis maken met 5 verschillende 
sporten. Door  verandering van baan kon ik hier helaas geen vervolg aan geven. Samen met de 
gemeente nog wel gekeken naar voorzetting echter is dit helaas niet gelukt. 
 
Ik ben werkzaam directeur van Sportbedrijf Almelo. Sportbedrijf Almelo is uitvoerder van het 
gemeentelijk sportbeleid en daarmee hét sportloket van Almelo. Ze beheert en exploiteert de 
binnensportaccommodaties,  biedt sportieve activiteiten en organiseert verenigingsondersteuning. 
Daarmee werkt ze aan een gezond sportklimaat in Almelo. (11,2 fte combinatiefunctionarissen)  
Sportbedrijf Almelo exploiteert  vier breedtesporthallen, één topsporthal, twee turnhallen, negen 
gymlokalen, een binnen- en buitenzwembad en twee overdekte tennishalen. Naast de 
sportaccommodaties heeft SA ook de exploitatie van vier horecagelegenheden, met hierbij de 
vergaderaccommodaties.  
www.sportbedrijfalmelo.nl . 
Beroepsmatig en privé zeer betrokken bij sport. 
 
 
Sport in Dalfsen 
Dalfsen kent een rijke sporthistorie, en volgens u ook een hoge sportparticipatie. U als bestuurders 
en wij als burgers zijn trots op de sportresultaten en onze sporters uit het heden en verleden. 
Erben Wennemars, René Eijkelkamp, Manon Flier, de Dalfser handbal dames, Mart Kieftenbeld 
voetballer van FC Groningen, zijn zus voorheen een volleybalster op topniveau,  de nationale starters 
bij het schaatsen die we gekend hebben, etc etc. Sporten leeft in alle kernen van Dalfsen.  
Hoeveel PR heeft het dorp Dalfsen al niet gehad door de aanwezigheid van bovengenoemde toppers. 
 
 
Accommodaties 
U als gemeenteraad heeft ook gezorgd voor een goede hardware. De accommodaties zijn of worden 
op een goed peil gebracht.  (Wel maak ik me zorgen over de sportfaciliteiten bij het nieuwe plan van de Trefkoele 

maar daar kom ik later op terug) 

 
 
 
 
 

http://www.sportdalfsen.nl/
http://www.sportbedrijfalmelo.nl/


 
 
 
De wereld verandert 
U bent voldoende op de hoogte van de veranderingen in de maatschappij: 

 De individualiseren neemt sterk toe in onze maatschappij, één van de gevolgen hiervan is dat 
het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. 

 De verruwing (zie voorbeeld grensrechter voetbal: zonder respect geen voetbal)  

 De crisis, met alle gevolgen voor de sport 

 Het eet en drink gedrag van de mensen, obesitas  

 Steeds meer mensen raken geïsoleerd, vereenzamen 

 Chronische ziektes door bewegingsarmoede  
 
Zoals de PVDA terecht aangaf in haar betoog. Sport kan worden ingezet als doel maar ook zeker als 
middel. 
 
Sportraad 
Verbaast ben ik over het feit dat u  wel onderbouwde adviezen van de zeer kundige Sportraad 
negeert. U als raad heeft de komst van de Sportraad omarmt, het loket tussen de verenigingen en de 
politiek. http://www.dalfsen.nl/SportWelzijnOnderwijs/Sport/Sportraad.htm  
Vreemd is dan ook te vernemen dat een aantal grote partijen de Sportraad niet heeft gevraagd om 
hun standpunten t.a.v. de nota nader toe te lichten. 
 
Als u moet beslissen over bijv. de Rechtersedijk dan laat u zich terecht  vanuit alle kanten informeren 
door belanghebbenden en gedupeerden. U bezoekt bijeenkomsten u doet alles om weloverwogen 
een beslissing te kunnen nemen. 
Ik heb het gevoel en ook zeker na het horen van het beperkte debat en de matige inbreng, dat u 
onvoldoende geïnformeerd bent. 
Hoe is dit mogelijk bij een zo’n belangrijk onderdeel die voor alle kernen belangrijk is dit in 
tegenstelling tot het dossier “ Rechtersedijk”.  
U heeft mijn inziens onvoldoende in beeld wat de mogelijkheden zijn, welke resultaten er behaald 
zijn, waar de behoeftes liggen, wat de gevolgen zullen zijn bij het stoppen van de door de CDA 
genoemde “pilot”. 
 
Maar waar gaat het nu echt om?  
Bij het schrappen van de combinatiefunctionarissen wordt het restantje sport DNA uit de gemeente 
Dalfsen gehaald. Immers er is ook geen beleidsmedewerker die zich specifiek inzet voor de sport. 
Dat deze nota een jaar na de visie pas gepresenteerd wordt, kan worden toegeschreven aan het 
ontbreken van beleidsformatie op sport binnen de gemeente Dalfsen. 
Wie gaat er straks die beschikbare € 1,00 van de provincie inzetten waarvoor het bestemd is?  
In deze sterk veranderende maatschappij zoals eerder aangegeven kunnen we niet meer er vanuit 
gaan dat het allemaal wel goed blijft komen. “Helaas bieden ook hier de behaalde resultaten uit het 
verleden geen garantie voor de toekomst”. 
 
Wethouder 
Wethouder Von Matels zet de deur voor de gemeenteraad wagenwijd open. Zowel in zijn korte 
betoog  als ook in de beargumentering op reactie van de sportraad, wordt geschreven dat de 
gemeenteraad nog alle mogelijkheden heeft om de dekking te zoeken uit de algemene middelen. 
 
Mijn persoonlijk advies voor het vervolg zou zijn: 

http://www.dalfsen.nl/SportWelzijnOnderwijs/Sport/Sportraad.htm


Continueer de combinatiefunctionarissen.  Zorg voor een denker/verbinder  ( 1 fte) en voor doener 
s(1,6 fte).  Ik heb het gevoel dat Dalfsen nu twee doeners aan boord heeft. 
 
 
 
Co Financiering  
De gemeente zou op zoek kunnen naar andere cofinanciering, Sportbuurtcoach het nieuwe woord 
voor combinatiefunctionaris is nu veel breder in te zetten, ook op andere doelgroepen.  
 
Co financiering zou ook kunnen vanuit de formatie van het zwembad, zorg als het zwembad open is 
dat er natte zwemlessen gegeven worden, betrek hierbij eventueel studenten van de ALO. Er zijn 
voldoende goede voorbeelden van. 
 
Als je inzet op promotie meer sporten pubers dan kan er ook cofinanciering vanuit Welzijn komen.  
Dit kan voor de pubers maar ook voor de ouderen. (ondanks dat het beleid hier op dit moment niet 
op gericht). 
 
Co financiering kan komen door sportaanbod te verzorgen bij de verlengde schooldag. 
 
Zet de functionarissen in om verenigingen te ondersteunen bij aanvraag sportimpuls. Dit lijkt me 
geen taak van de Sportraad.  
 
Maak sportbeleid aan de hand van een goede inventarisatie van de sportparticipatie en de 
verwachting van de behoeftes en ontwikkelingen. Als blijkt dat de jongste jeugd wel  sport beoefend 
en de pubers haken af dan moet je hierop je beleid op aanpassen. Beleid maken zonder actuele 
kennis is moeilijk. 
 
Mee doen aan Jeugdsportfonds, goed initiatief echter hoe belangrijk is dit in Dalfsen? Hoeveel 
gezinnen kunnen hier aanspraak op maken? Is er een nut en noodzaak? De gemeente kan dit vooraf 
in kaart brengen? 
 
Stop met: http://www.activity4kids.nl/ Passieve dure site  
Niemand kent de site, makkelijk op te lossen via  site gemeente.(en ook de eigen verenigingen die 
erg veel zelf organiseren) maak een link van de site naar de verenigingen, lijkt mij voldoende. 
Verenigingen hebben meer behoefte aan ondersteuning van het werven en opleiden van kader dan 
voor het werven van leden. 
 
Kijk goed naar de beschikbare middelen voor sport en benut ze effectief. Probeer  sport te bundelen, 
laat de medewerkers van het zwembad niet van die dure ambtenaren zijn maar laat ze bijvoorbeeld 
in dienst treden van de Trefkoele. Trefkoele kan prima formeel werkgever zijn, scheelt een stuk mbt 
toeslagen in het weekend en andere onregelmatige tijden. Ook de combinatiefunctionarissen kunnen 
in dienst van de Trefkoele.(uitvoeringsovereenkomst met de Trefkoele verruimen) 
Algemene tip: Zet uitvoer op afstand! 
 
Zorg voor het aanreiken van succesvolle interventies op het gebied van sport zodat we kunnen 
blijven werken aan een sportief Dalfsen.  
 
 
Ik zou het willen omdraaien: 
Dalfsen moet in 2016 meedoen voor sportstad/dorp van Nederland.  
 

http://www.activity4kids.nl/


Bezuinig door te investeren op sport!!!! 
 
Indien u na mijn persoonlijke noot nog vragen heeft dan kunt mij hierover altijd bellen of mailen. 
 
 
Succes met uw besluitvorming! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik Busscher 
Dalfsen 
06-22547089 
0529-431155 
e.busscher@home.nl  

mailto:e.busscher@home.nl

