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Beste gemeenteraadslid,
Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot gemeenteraadslid. Als volksvertegenwoordiger is de kans
groot dat u ook te maken heeft met voetbal in uw gemeente, als volkssport nummer 1. De sport levert een
enorme bijdrage aan onze samenleving op het gebied van gezondheid, verbinding en economie. Dit maakt
de bijna 3000 voetbalverenigingen onmisbaar in alle gemeenten in Nederland.
De verenigingen maken voetbal mogelijk voor meer dan een miljoen mensen in Nederland. Maar voetbal
is meer dan een sport. Het voetbal en de vereniging bieden unieke kansen om lokale uitdagingen op het
gebied van leefstijlpreventie, leefbaarheid en veiligheid het hoofd te bieden. De verbindende kracht van
sport, met daarbij voetbal als grootste sport van Nederland, kan worden ingezet voor een leefbare en
gezonde samenleving. Investeren in sport is investeren in de gemeente. De maatschappelijke
opbrengsten van sport en bewegen zijn namelijk 2,5 keer zo hoog als de kosten, blijkt onder andere uit
onderzoek naar de Social Return On Investment van sport en bewegen. De oproep van de KNVB is om
sport een basisplek te geven in toekomstige beleidsplannen en het coalitieakkoord.
Verbinding via voetbalverenigingen
Ten eerste is voetbal het grootste sociale netwerk van ons land (1.2 miljoen leden en 8 miljoen
voetballiefhebbers). De sport betrekt mensen bij hun omgeving en brengt hen in beweging. Leden,
vrijwilligers, trainers en fans ontmoeten elkaar op de club. Zo bouwen verenigingen al decennialang op
een positieve en natuurlijke manier aan een sterk netwerk in de regio. Dit netwerk draagt bij aan de
leefbaarheid van de omgeving door sport, vrijwilligerswerk en de samenwerking met maatschappelijke
instellingen en scholen. Ook levert dit netwerk een belangrijke bijdrage aan criminaliteitspreventie. Niet
voor niets bedraagt de maatschappelijke waarde van het amateurvoetbal in Nederland meer dan €5
miljard. Het gaat dan om onder meer besparing op zorgkosten, betere onderwijsprestaties en het
voorkomen van criminaliteit.
Ons pleidooi: ondersteun clubs bij samenwerkingen met maatschappelijke instanties zoals
gezondheids- en onderwijsinstellingen. Maak daarnaast professionele begeleiding via opleiding
en bestuurs- en buurtcoaches mogelijk. Zo helpen we de sport en het sociale netwerk dat
daarmee gepaard gaat op de lange termijn door te ontwikkelen.
Gezondheid voor iedereen
Ten tweede is het tijd dat gezondheidsverschillen worden aangepakt. Uit onderzoek van CBS blijkt dat
ongeveer de helft van Nederland kampt met overgewicht. Ook 15.9% van de kinderen heeft overgewicht
en de helft van de kinderen beweegt te weinig. Welke trainer of gymleraar je ook spreekt, iedereen heeft
het over een gebrek aan motorische ontwikkeling bij kinderen. Van atletiek tot aan hockey, van
schaatsen tot aan voetbal. De KNVB pleit ervoor om van jongs af aan in te zetten op een gezonde
P. 1

leefstijl om zo vermijdbare gezondheidsverschillen aan te pakken. De KNVB maakt zich hier zelf hard
voor door het mogelijk maken van toegankelijk voetbalaanbod, inzet op rookvrije verenigingen en
ondersteuning bij gezonder voedingsaanbod op de club. Opleiding of waar je geboren bent moet niet
uitmaken voor je gezondheid.
De voetbalclub is bij uitstek een plek waar verschillende groepen samenkomen. Faciliteer
verenigingen om inwoners van alle leeftijdscategorieën aan het bewegen te krijgen en
houden. Bijvoorbeeld door opname van voetbalaanbod binnen de rijke schooldag,
toegankelijke voorzieningen door optimale besteding en invulling van velden en
accommodaties en de inzet van rolmodellen. Neem daarbij via eenvoudige,
aantrekkelijke regelingen financiële en sociale drempels weg voor personen met een lage
sociaaleconomische status.
Duurzame en voldoende sportverenigingen
Ten derde is het van belang dat nieuwe omgevingen aansluiten op behoeftes van nieuwe inwoners en dat
er ruimte is om een gemeenschap in de wijk te creëren en onderhouden. Sportverenigingen zijn hiervoor
uiterst geschikt. De woningbouwopgave vraagt om duurzame en multifunctionele voorzieningen. Ook in
de toekomst willen we de huidige gemiddelde afstand van slechts 1,6 kilometer tot de voetbalvereniging
behouden.
Wij trekken graag samen op bij het ontwikkelen van voldoende sportieve ruimte bij stijgende
inwonersaantallen, zoals door inzet van een sportnorm. Maak daarnaast optimaal gebruik van
ruimte die in Nederland beschikbaar is. In samenspraak met de sportclubs kan uw gemeente de
juiste randvoorwaarden voor multifunctionaliteit van voorzieningen creëren.
De KNVB ondersteunt de verenigingen via De Groene Club onder meer met energiebesparende
maatregelen. Medewerking en investering vanuit de gemeente op het gebied van
energiebesparing, verduurzaming van gebouwen en terreinbeheer helpen hierbij. Zo dragen
clubs en gemeenten bij aan wederzijdse verduurzamingsambities.
Voetbal in beleidsplannen en coalitieakkoord
Wie investeert in de sport, behaalt winst in de wijk, op school, in de zorg én op het veld. Geef de
vereniging in uw gemeente daarom de komende jaren de aandacht die het verdient. Te beginnen met
een basisplek in het coalitieakkoord.
Met vriendelijke groet,

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal KNVB
Mocht u meer informatie willen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verenigingsadviseurs.
Wij denken graag met u mee. Of neem contact op met:
Carlijn van Schijndel
Corporate Affairs
T. +31653646935
E. carlijn.vanschijndel@knvb.nl
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