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Aan de Raad, 

Sport en cultuur zijn belangrijke elementen voor een gezonde, vitale en fijne woon- en leefomgeving. 
Zowel in het raads- als collegeprogramma is er voor beide onderwerpen aandacht en is de ambitie om 
meer inwoners te motiveren en te inspireren deel te nemen aan het sportieve en culturele leven in onze 
gemeente. De jeugd is hierbij benoemd als de meest belangrijke doelgroep. Doormiddel van een 
promotiecampagne is het de bedoeling om meer kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten 
maken met sportieve en culturele activiteiten in onze gemeente. Met de uitvoer van het project Sjors 
Creatief en Sjors Sportief wordt invulling geven aan deze ambitie. Met deze raadsmededeling informeren 
wij uw raad over de invulling van de promotiecampagne doormiddel van dit project. 

Achtergrond 
Het is van belang om een strategie te kiezen waarbij we bijna alle kinderen in onze gemeente direct 
bereiken. Dit is mogelijk door een samenwerking met het onderwijs én de Culturele- en Sportverenigingen 
aan te gaan. Doormiddel van het onder de aandacht brengen van de sport en cultuuractiviteiten op het 
(primaire)onderwijs bereiken we bijna alle kinderen in de gemeente Steenbergen. 
Deze samenwerking krijgt vorm in Sjors Creatief en Sjors Sportief. Via deze formule maken kinderen op 
een laagdrempelige manier kennis met cultuur en sport, zonder meteen lid te hoeven worden van een 
vereniging of club. Via een website en een fysiek boekje, wordt op een aantrekkelijk manier het aanbod 
gepresenteerd. De scholen en verenigingen waarmee overleg is geweest, zijn enthousiast over het 
initiatief en doen graag mee. Inmiddels loopt het project Sjors Sportief S Sjors Creatief in meer dan 60 
gemeenten. In het merendeel van die gemeenten is het project een groot succes. Ook de Rabobank 
Steenbergen is enthousiast over het project. Zij zijn zo enthousiast dat ze hebben besloten het project 
ook financieel te steunen. Onder het kopje middelen wordt hier nader op ingegaan. 

Overleg Cultuur - en Sportplatform 
Veel culturele en sport initiatieven ontstaan vanuit de eigen kracht van de inwoners, verenigingen en 
stichtingen. De gemeente is vaak een partner, maar geen organisator. Het credo "door en voor de 
samenleving" is hier van toepassing. Daarom is het van belang om het culturele en sportieve veld te 
betrekken bij de realisatie van onze beleidsdoelstellingen op het gebied van cultuur en sport. Partners 
hierbij zijn het sportplatform en het kunst- en cultuurplatform. Met deze platformen wordt regelmatig 
overleg gevoerd als vertegenwoordigers vanuit het culturele en sportieve veld. Met deze partijen is 
gesproken over het initiatief om Sjors Creatief en Sportief te lanceren. De platformen ondersteunen het 
initiatief volledig. 

Hoe werkt Sjors Creatief en Sjors Sportief? 
Alle kinderen uit het basisonderwijs (dit zijn ca. 1.800 kinderen) ontvangen het Sjorsboekje en mogen één 
(of meerdere) workshops uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op 



locatie van een sport- of cultuuraanbieder. De kinderen kunnen hun interesse en talenten verkennen 
zonder direct lid te hoeven worden. Veelal worden de activiteiten gratis of tegen een kleine vergoeding 
aangeboden. Met dit initiatief heeft dus echt ieder kind de mogelijkheid om kennis te maken met sport en 
cultuur. Ook voor de aanbieders geldt dat iedereen die een leuke sportieve of culturele activiteit aanbiedt, 
kosteloos mee mag doen. Het mooie van dit initiatief is dat iedereen die wil, mee kan doen. 

Activiteitenboekje S website 
Alle activiteiten worden gebundeld in een sprankelend, kleurrijk activiteitenboekje en bij alle 
basisschoolkinderen uit de hele gemeente onder de aandacht gebracht. Kinderen kiezen uit dit boekje 
een of meerdere kennismakingsactiviteiten. Kinderen kunnen zich eenvoudig aanmelden via de website 
van Sjors Sportief en Sjors Creatief (www.sjorssportief.nl). Aanbieders kunnen via dezelfde website hun 
activiteiten toevoegen en beheren. De inschrijvingen verlopen volledig automatisch. Omdat de inschrijving 
volledig digitaal gaan, kunnen alle kinderen - dus ook die naar een school buiten de gemeente 
Steenbergen gaan- zich opgeven voor een activiteit. 

Planning 
Alle scholen zijn geïnformeerd over het project en gevraagd mee te doen. Van het merendeel van de 
scholen is inmiddels een reactie ontvangen. Deze reacties zijn positief. Daarnaast hebben alle bij ons 
bekende aanbieders een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit mooie initiatief. Aanbieders 
kunnen hun activiteiten tot 20 december 2016 aanmelden. Daarna worden de boekjes gemaakt die medio 
januari 2017 gereed zijn. De boekjes worden in februari 2017 uitgedeeld, waarna de kinderen zich kunnen 
inschrijven voor de workshops. Het idee is om voor het schooljaar 2017-2018 de activiteitenboekjes te 
actualiseren. Via de website is het activiteitenaanbod altijd up-to-date omdat de aanbieders via de 
website zelf hun activiteiten kunnen beheren en aanvullen. 

Overige promotionele activiteiten 
Naast Sjors Creatief en Sjors Sportief worden in 2017 diverse activiteiten ontwikkeld waarmee inwoners 
worden gestimuleerd om deel te nemen aan sportieve en/of culturele activiteiten en daarmee ook het 
sportieve en culturele leven in onze gemeente. Het gaat om de volgende activiteiten: 

Open monumentendag, kunst, cultuur en erfgoed staan centraal tijdens het tweede weekend van 
september; 
Kunst expositie in de Gummaruskerk (tijdens de jaarmarkt in Steenbergen is de Gummaruskerk 
het toneel van een indrukwekkende kunstexpositie); 
Scholenquiz "Weet waar je woont". Rondom dit cultuur educatieve spel wordt in het najaar van 
2017 een scholenwedstrijd georganiseerd; 
Culturele weken, eind sept. I begin okt. Hierbij wordt naast de basisschoolkinderen ook expliciet 
de mogelijkheid geboden aan andere inwoners om doormiddel van workshops op een 
laagdrempelige manier kennis te maken met het culturele aanbod in de gemeente Steenbergen. 
Doorkomst Roparun, Koos Moerenhout Classic, Beachvolleybal en basketbaltoernooi op de 
Markt, NK Ultraloop, Wielercriteria, Groot Steenbergen Cup, Nationale Sportweek enzovoorts. 

Bij de organisatie en uitvoer van de hiervoor genoemde activiteiten staat de samenwerking met het 
culturele en sportieve veld centraal. Daarnaast organiseren verenigingen zelf ook veel activiteiten. Soms 
individueel en soms slaan zij de handen ineen, en organiseren gezamenlijke evenementen. Al deze 
activiteiten en evenementen dragen ook bij aan de bekendheid van het culturele en sportieve 
verenigingsleven dat Steenbergen rijk is. Door de verenigingen daar waar mogelijk te helpen, levert de 
gemeente hier ook een bijdrage aan en zorgt samen met de verenigingen dat inwoners worden 
gestimuleerd om te sporten of deel te nemen aan het culturele leven in de gemeente Steenbergen. 

Middelen 
Dekking van de kosten voor de uitvoer van de activiteiten onder overige promotionele activiteiten kunnen 
worden gedekt vanuit het reguliere programma Sport S Cultuur. 
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Sjors Creatief en Sjors Sportief is een tweejarig programma. Dit was tevens een eis van de Rabobank om 
een financiële bijdrage beschikbaar te stellen. In onderstaande tabel zijn de kosten voor het project 
gespecificeerd voor de looptijd van twee jaar. 

Onderdeel Jaar 1 (2017) Jaar 2 (2018) 

Licentiekosten Sjors Sportief e 1.200,00 e 1.200,00 

Licentie kosten Sjors Creatief e 1.200,00 e 1.200,00 

Drukwerk kleurrijke school(sporťcultuur)boekjes* e 1.750,00 e 1.750,00 

Vormgeving t.b.v. drukwerk (bewaargidsen) e 1.000,00 e 1.000,00 

Website (onderhoud en actualisatie) e 750,00 e 250,00 
Totale projectkosten e 5.900,00 65.400,00 

Bijdrage Rabobank 6 3.000,00 e 3.000,00 

Totaal effectieve kosten voor gemeente e 2.900,00 e 2.400,00 

In de begroting 2017 zijn in het programma Sport S Cultuur middelen opgenomen voor de uitvoer van de 
promotiecampagne. Financiering van de totaal kosten voor het project (C 5.400,-) worden hieruit gedekt, 
waarbij de kosten evenredig worden verdeeld over product 606714045 (kunst- en cultuurbeleid) en 
product 608814045 (overige aangelegenheden lichamelijke opvoeding en sport). 

Aanpak 
Vanaf februari 2017 worden de boekjes uitgedeeld op school. Het idee is om hier op een leuke manier 
aandacht aan te schenken door Sjors de dino samen met de wethouders (sport en cultuur) de boekjes op 
de scholen uit te laten delen. Sjors is naast de naam van het project ook de naam van de dinosaurus die 
symbool staat voor het project. Er is een dinopak vanuit de aanbieder van het project beschikbaar. Vanaf 
februari 2017 kunnen de kinderen zich via de website inschrijven voor de activiteiten. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de bųrgerrîieest de secretaris, 

n-Seït, MBA Jongh, RA 
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