
BIJLAGE 2- ROLLEN SPORTRAAD 
 
De gemeente Dalfsen kent sinds de jaren 90 een Sportraad. Uit overleg met de Sportraad in maart 
2019 blijkt dat de rollen en taken van de Sportraad grofweg te verdelen zijn in drie varianten: 
 
- Sportraad 1.0, in de jaren 90 is de Sportraad ingesteld op verzoek van de gemeente als 
adviescommissie voor verenigingen en gemeente. In deze periode hield de Sportraad zich met name 
bezig met advisering op het gebied van accommodatiebeleid. De verenigingen zagen de Sportraad 
echter vooral als verlengstuk van de gemeente en niet als neutrale partij.  
 
- Sportraad 2.0, in 2010 is de Sportraad losgekoppeld van de gemeente en een onafhankelijke, 
neutrale partij geworden. De verwachting was dat verenigingen door deze verschuiving vaker een 
beroep zouden doen op de Sportraad, dat gebeurde in werkelijkheid niet. Naast adviescommissie 
fungeerde de Sportraad met name als lobby richting de politiek. Tegelijkertijd constateerde de 
Sportraad dat verenigingen op eigen initiatief de politiek wisten te vinden. In deze periode heeft de 
Sportraad verschillende doelstellingen en ambities geformuleerd waarvan er een aantal ook 
daadwerkelijk zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld ten aanzien van het behouden van de 
buurtsportcoaches.  
 
- Sportraad 3.0, omdat de meeste doelstellingen en ambities inmiddels zijn behaald heeft de 
Sportraad in 2018 een voorstel gedaan voor de Sportraad 3.0. Daarin zien ze voor zichzelf een 
expert/partnerrol waarbij ze een uitvoeringsbudget ontvangen van €25.000,- om te gebruiken als 
vliegwielbudget voor verenigingen waar allemaal nieuwe innovaties uit ontstaan. Later in 2018 heeft 
de Sportraad besloten dat deze rol niet passend is omdat veel initiatieven en uitvoerende taken al 
via de buurtsportcoaches gaan. De Sportraad heeft daarom besloten om verder te gaan in 
afgeslankte vorm en geen taken te gaan vervullen in de uitvoering.  
 
Toekomst sportraad 
Uit het gesprek in maart 2019 met de Sportraad komt duidelijk naar voren dat de Sportraad zoekend 
is naar een rol die er misschien wel niet is. Een rol die overblijft is die van ‘sparringpartner’ voor 
verenigingen en gemeente. De Sportraad constateert zelf dat het voor deze rol niet nodig is om te 
blijven voortbestaan als ‘Sportraad’. Voorgesteld wordt om de bij de Sportraad behorende subsidie 
te beëindigen . Voor één op één advies kunnen verenigingen op eigen initiatief gebruik blijven 
maken van de expertise, kennis en kunde die aanwezig is bij de huidige drie leden die de Sportraad 
vormen.  

 


