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AMENDEMENT art. 27 RvO 

 
Raadsvoorstel: Programma begroting 2022 

 
Onderwerp: Pilot clubkadercoaching 

 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 9 november 2021 

Ondergetekende(n) stelt/ stellen voor het volgende toe te voegen: 
 
1. In 2022 € 20.000 te begroten voor de cofinanciering van een clubkadercoach; 
2. Naast de geïnteresseerde clubs ook de ‘verenigingsondersteuner’ te betrekken bij de uitvoering; 
3. Een evaluatie van de pilot aan te bieden aan de raad in oktober 2022. 

Toelichting 
Dit voorstel sluit aan bij programma 1 Inwoner, thema 1.1. Preventie: 

➢ Stimuleren van sport, bewegen en cultuur 
➢ Behoud van een gezonde, krachtige jeugd 

 
Jeugdzorg voorkomen door versterking van het ‘voorliggend veld’  
Sportclubs spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van jongeren. Hoe beter dit gaat, hoe meer 
problemen er worden voorkomen. Dit vraagt iets van de vrijwillige besturen, die moeten zorgen voor 
een positief sportklimaat. Het vraagt ook iets van de pedagogische en didactische vaardigheden van 
trainers. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 39% van de trainers zichzelf niet capabel vindt. Een 
clubkadercoach, vaak lid van het team buurtsportcoaches, kan uitkomst bieden. Hij of zij helpt met 
de opzet, uitvoering en borging van trainingsbegeleiding bij een club. De gemiddelde inzet per 
vereniging is 100 uur per jaar. In de laatste twee jaar zijn in Nederland ruim honderd pilots gedaan. 
NOC*NSF geeft aan dat de resultaten erg positief zijn. 
 
Aansluiten bij het sportakkoord ‘Lekker gezond in Goirle’ 
Clubkadercoaching sluit naadloos aan bij het Goirlese sportakkoord uit 2020. Bijna 60 lokale partijen 
vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn, overheid, bedrijfsleven en politiek hebben zich hierbij 
aangesloten. Het uitvoeringsbudget voor 2022 is € 20.000. Wij willen dit inzetten voor 60% 
cofinanciering van de clubkadercoach. Daarvoor breiden we het team buurtsportcoaches uit met 
ongeveer 0,5 fte. Het Rijk betaalt 40% mee.  
 
Hiermee werken we mee aan de drie thema’s uit het akkoord. 
1. ‘Lekker gezond bewegen’: bijzondere aandacht voor jongeren die niet vanzelfsprekend meedoen. 
2. ‘Lekker gezond opgroeien’: jongeren kunnen zich ontwikkelen in een positief sportklimaat. 
3. ‘Gezond verenigen’: we behouden vitale verenigingen met voldoende vrijwilligers. 
 
Samenwerking met de verenigingsondersteuner 
De verenigingsondersteuner helpt onze sportclubs bij ledenwerving, hulpvragen, promotie, etc. De 
clubkadercoach heeft een meer inhoudelijke rol, vanwege de actieve deelname aan de trainingen. 
Het is belangrijk dat de twee samenwerken om het ‘voorliggend veld’ in Goirle en Riel te versterken. 



 
 

2 

 

Ondertekening en naam: 
 
PvdA 
 
Pernell Criens 
                     
 
 

  
 


