Handleiding projectplan ‘Sportclub als buurthuis van de toekomst’
1. Toelichting ‘Sportclub als buurthuis van de toekomst’
Voor een investeringssubsidie voor ‘Het buurthuis van de toekomst’ stelt de
gemeente als voorwaarde dat de accommodatie wordt ingezet voor de verbreding
van de maatschappelijke activiteiten (artikel 6.1b). Aan de vereniging wordt
gevraagd hiervoor een plan in te dienen bij de subsidieaanvraag. De
subsidieaanvraag moet bijdragen aan het sportbeleid van de gemeente Den Haag
(artikel 4.3).
Wat houdt ‘verbreding van maatschappelijke activiteiten’ in?
Een sportvereniging kan op drie manieren haar maatschappelijke activiteiten
verbreden en daarmee invulling geven aan ‘het buurthuis van de toekomst’:
1. Andere maatschappelijke organisaties dan de sportvereniging maken gebruik
van het clubgebouw waardoor het clubgebouw substantieel beter wordt
gebruikt dan voorheen. Voorbeelden van maatschappelijke organisaties zijn:
naschoolse opvang, welzijnsorganisatie, bewonersorganisatie, scouting,
kaartclub, etc.
2. De sportvereniging gaat sportactiviteiten organiseren voor nieuwe
(leden)groepen zoals ouderen, mensen met een beperking, mensen met een
gezondheidsachterstand, niet-westerse Hagenaars, etc. Eventueel in
samenwerking met andere organisaties.
3. De sportvereniging gaat andere activiteiten organiseren dan de reguliere
(sport)activiteiten gericht op de eigen leden of op nieuwe groepen. Zoals een
kaartclub voor oud-leden, huiswerkbegeleiding voor jeugdleden,
maaltijdvoorziening voor leden en wijkbewoners.
Bovenstaande activiteiten moeten leiden tot een substantieel beter gebruik van de
accommodatie.
Daarnaast is het van belang dat een initiatief tot ‘Het buurthuis van de
toekomst’ duurzaam is. Daarbij let de gemeente op de volgende punten:
1. Het plan is voldoende geborgd in de organisatie, doordat bijvoorbeeld:
 in het plan is omschreven hoe de maatschappelijke activiteiten bijdragen aan
de doestellingen/missie/visie van de sportvereniging;
 het plan is goedgekeurd door de leden in de A.L.V.;
 er iemand binnen de vereniging verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld een bestuurslid) en/of er een
werkgroep is ingesteld dat zich bezig houdt met de uitvoering van het plan
over de maatschappelijke activiteiten.
2. Het plan wordt voldoende gedragen door eventueel andere betrokken
organisaties, doordat bijvoorbeeld:
 in het plan afspraken zijn opgenomen over wie welke maatschappelijke
activiteiten gaat uitvoeren en op welke termijn;
 deze afspraken zijn vastgelegd in een meerjarige overeenkomst.
3. Het plan heeft voldoende kwaliteit doordat het plan SMART opgesteld.
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).
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2. Voorbeeld plan van aanpak ‘maatschappelijke activiteiten’
1. Algemene gegevens vereniging
Algemeen
Volledige naam Statutair Haagse instelling
Postadres vereniging
Postcode + woonplaats
Gegevens contactpersoon
Naam
Functie
Adres + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
2. Aanleiding
Waarom is besloten om maatschappelijke activiteiten uit te gaan voeren? Wat is
daarbij de achterliggende gedachte? Hoe sluit dit aan bij gemeentelijk beleid?
3. Borging in de organisatie
Sluiten de maatschappelijke activiteiten aan bij de doestellingen/missie/visie van de
sportvereniging? Is er (binnen het bestuur) iemand specifiek verantwoordelijk? Is er
een werkgroep/commissie? Is er voldoende draagvlak binnen het bestuur en bij de
leden? Is het plan goedgekeurd in de ALV?
4. Inhoud maatschappelijke activiteiten
Wat houdt de verbreding van de maatschappelijke activiteiten in? Welke organisaties
zijn erbij betrokken? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe zijn de activiteiten voor
de lange termijn geborgd?
5. Doelstellingen en resultaten
Benoem hier per activiteit de doelstellingen en resultaten. Dit dient SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd te
worden. Breng, indien nodig, ook een prioritering aan. Hoe ziet een weekprogramma
eruit, en geef ook het aantal (te verwachten) deelnemers aan?
6. Financiën
Hoe draagt de investering die gedaan wordt bij aan de realisatie van de
maatschappelijke activiteiten? Financieren andere partijen ook mee? Welke
afspraken zijn er gemaakt op financieel gebied? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
baromzet.
7. Begeleiding en evaluatie
Welke contactmomenten zijn er tussen de verschillende organisaties ingebouwd? Wie
krijgt welke verantwoordelijkheden? Staan er evaluaties gepland?
8. Overig
Overige informatie die niet onder hoofdstuk 1 t/m 7 past.
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9. Bijlagen
- Samenwerkingsovereenkomst (meerjarig)
- Weekprogramma van de activiteiten
U kunt uw projectplan voor ‘de sportclub als buurthuis van de toekomst’
versturen naar:
Gemeente Den Haag Dienst OCW
Sportsupport
Postbus 12652
2500 DP Den Haag
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