Maak niet de sport,
maar de accommodatie
het uitgangspunt
Maatschappelijke rol sportaccommodatie Sint Annaparochie uitgangspunt
Het nieuwe sportcomplex in Sint Annaparochie zal niet alleen het aanzicht van het dorp veranderen, maar ook het begrip ‘gemeenschap’. Niet langer is
de wens van de sportvereniging het uitgangspunt, maar de behoefte die leeft onder de bevolking. Dankzij dat uitgangspunt kunnen de initiatiefnemers
echter wel aanspraak maken op vele subsidies om het nieuwe complex te realiseren.
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Met slechts 5.000 inwoners kan Sint Annaparochie
beschouwd worden als een klein dorp, maar wel
het grootste dorp van de gemeente Het Bildt.
Het dorp ligt op 15 km van Leeuwarden en heeft
verschillende sportverenigingen. Sport leeft in Sint
Annaparochie, maar toen de plaatselijke voetbalvereniging zich realiseerde dat er capaciteitsproblemen zouden komen, ontstond er een probleem.
De wens was een kunstgrasvoetbalveld, maar daar
wilde de gemeente niet zomaar aan meewerken.
‘Zomaar een kunstgrasveld aanleggen voor de
voetbalvereniging in het centrumdorp alleen,
dat vonden wij als gemeente een investering die
niet meer passend is in deze tijd’, zegt wethouder
Hillie Blaak (PvdA). ‘Er zijn veel andere partijen die
moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Door in dit kunstgrasveld te investeren, zouden we die partijen tekortdoen. Ons uitgangspunt
was dat er een duurzame oplossing moest komen,
een oplossing die geen leegloop van de verenigingen in de nabijgelegen dorpen zou veroorzaken.
Daarvoor is het wenselijk om gezamenlijk een
nieuwe kijk op de sportverenigingen te ontwikkelen. Een eerste begin is gemaakt door samen met
de KNVB een bijeenkomst te organiseren met als
centrale vraag: hoe vitaal is mijn club in 2020? Een
vervolg op deze bijeenkomst zal binnenkort plaatsvinden.’ Stichting De Waaie bood uitkomst. ‘De
stichting is beheerder van het sportpark De Waaie,
maar beschikt ook over een lap grond midden in
het dorp. Toen duidelijk werd dat een nieuw kunstgrasveld voor de voetbalvereniging niet zomaar
gerealiseerd kon worden, hebben we gekozen
voor een andere insteek. Die insteek is dat er een
multifunctioneel complex komt dat zo veel mogelijk mensen ten goede komt’, zo licht de voorzitter
van de stichting, Menno Hoekstra, de aanpak toe.
‘We hebben ervoor gekozen om het stuk grond te
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ontwikkelen dat wij als stichting bezitten, midden
in het dorp.’
Multifunctioneel complex
Op het nieuwe complex worden nu een kunstgrasvoetbalveld, een multifunctioneel kunstgrasveld,
een beachvolleybalveld, een verspringbak en
jeu-de-boulesbanen aangelegd. Ook wordt er
een oefenmuur voor kaatsen gebouwd. ‘We zijn
eind vorig jaar begonnen met het schrijven van
een masterplan, dat aan alle betrokken partijen is
voorgelegd. Elke vereniging of betrokkene had zijn
eigen wensen, maar gelukkig stonden de neuzen
de goede richting op’, vertelt Hoekstra. ‘We hebben
straks een mooi complex in het hart van het dorp.
Dat bevordert de leefbaarheid van het dorp.’ Het
complex zal ook gebruikt worden door verschillende scholen. ‘In principe kan iedereen terecht op
zijn eigen deel van het complex. De scholen zullen
straks gebruikmaken van het multifunctionele veld.
Mocht er toch overlap zitten in het gebruik van de
accommodatie door verschillende groepen, dan
is het de intentie dat de scholen voorrang krijgen.’
Wethouder Blaak is zeer te spreken over de aanpak.
‘Deze enthousiaste groep mensen is niet bij de
pakken neer gaan zitten, toen ze te horen kregen
dat subsidie voor een kunstgrasveld alleen niet
onze insteek was. Ze hebben zich verdiept in de
mogelijkheden en hebben daarbij vooral gekeken
naar de veranderende rol van de sportvereniging.
En die rol hebben ze opgepakt. De kracht van
een vitale vereniging ligt namelijk niet alleen in
de sportbeoefening, maar ook in het vermogen
om mensen aan je vereniging te binden. En dat
betekent dat je ook andere doelgroepen probeert
te bereiken.’
Vele financierders
Door het nieuwe complex niet langer te beschouwen als een complex dat exclusief voor sport
bedoeld is, maar meer als antwoord op sociaalmaatschappelijke wensen, kon Stichting De Waaie
profiteren van vele subsidie- en ondersteuningspotjes. ‘We hebben zo’n 60 of 70 partijen aangeschreven en het merendeel reageerde positief’,
zegt Gerald van der Boon, die penningmeester
is bij de stichting. ‘Het project is in twee fases
opgesplitst. Fase één behelst de aanleg van de
voorzieningen. Mede dankzij een bijdrage van
300.000 euro van de gemeente en 50.000 euro
van het Iepen Mienskips-fonds van Streekwurk
zijn hier grote stappen gezet bij de aanleg van het
kunstgrasveld. Maar de stichting heeft nog altijd
een tekort. Fase twee wordt de inrichting van het
complex. Dat omvat onder meer de verlichting,
inrichting en beveiliging van het complex. Om
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maanden veel tijd in heeft gestoken. ‘Het project
wordt gerealiseerd door Antea Group. Die hebben
ons uitvoerig geïnformeerd. Daarnaast hebben we
met veel verenigingen gesproken, om te horen
hoe zij het destijds hebben aangepakt en bij wie zij
hebben aangeklopt voor financiering en subsidie.’
Multifunctioneel en multicultuur
Wethouder Blaak ziet het hele project als een mooi
voorbeeld van hoe gemeenten met weinig budget
toch mooie en goede sportaccommodaties kunnen realiseren. ‘De gemeente krijgt steeds minder
geld van het rijk en tegelijk krijgt ze meer taken uit
te voeren, zoals in het sociaal domein. Daarnaast
gaan we ook steeds meer uit van de eigen kracht
van mensen. Sporten en daarbij elkaar ontmoeten
en helpen is een voorwaarde om deze nieuwe rol
van sportverenigingen goed te kunnen invullen.
Als het ons gaat lukken om meer mensen te laten
bewegen en elkaar te ontmoeten, dan kunnen
we zeker zorgen dat er minder gebruikgemaakt
hoeft te worden van dure zorg. Sport speelt daarbij
een wezenlijke rol.’ Blaak verwijst naar het project
Buurtsportcoaches dat in haar gemeente loopt.
‘We hebben twee jonge enthousiaste buurtsportcoaches in de gemeente, die de opdracht hebben om samen met de scholen, de dorpen en de
verenigingen te bedenken waardoor meer mensen
gaan bewegen. We zien hier in Sint Annaparochie
een redelijk groot sportcomplex. En natuurlijk
biedt een grotere vereniging iets meer mogelijkheden. Toch wil ik benadrukken dat ook verenigingen
in kleine dorpen bijzondere oplossingen hebben
gevonden. In een van onze kleinere dorpen is een
jeu-de-boulesvereniging. Hun baan is door middel van veel eigen werkzaamheden opgeknapt en
opnieuw geopend. Een vereniging van een kleine
twintig leden, maar ook een vereniging die het
sociale aspect als geen ander weet uit te dragen.
Zo zijn er maandelijks stamppotbijeenkomsten,
waaraan vooral oudere leden deelnemen. En ze
letten op elkaar. Als iemand niet komt, gaan ze
dat te bekostigen, zitten we nog met een tekort
van zo’n 50.000 euro. We hopen dat we daarvoor
een subsidie van de gemeente kunnen krijgen.
Maar om niet al te veel afhankelijk te zijn van de
gemeente, willen we ook een aantal activiteiten
gaan ontplooien om dit uit andere middelen te
kunnen financieren. Daarbij kun je denken aan
bijvoorbeeld een veiling.’ Van der Boon is vooral
blij dat relatief eenvoudig kon worden voldaan
aan de voorwaarden voor de meeste subsidies.
‘Het probleem zit meer in het feit dat de meeste
subsidies slechts één à twee keer per jaar worden
toegekend. Je zult er dus tijdig bij moeten zijn.’ Dat
neemt niet weg dat Van der Boon er de afgelopen

Stichting De Waaie heeft vele stichtingen en instanties aangeschreven om financiële ondersteuning te krijgen. Een aantal van deze stichtingen en instanties kwam hen tegemoet:
1. Fonds Sluyterman Van Loo (ouderenprojecten)			
€ 8.000
2. Koninklijke Heidemaatschappij				
€ 7.500
3. Rabobank Coöperatiefonds Noordwest-Friesland 			
€ 3.000
(leefbaarheidsprojecten in brede zin)					
4. Stichting Bildtse Belangen (algemeen belang op 			
€ 7.500
sociaal-economisch en sociaal-cultureel gebied. De activiteit
moet plaatsvinden in of voor Het Bildt)						
5. Streekwurk (ontwikkeling van het Friese platteland)			
€ 50.000
6. Stichting Juckema-Sideriusfonds				
€ 2.500
7. Stichting Herbert Duintjer Fonds				
€ 2.500
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op onderzoek.’ Gerald van der Boon merkt op dat
de gesprekken met het Centraal Opvangorgaan
Asielzoekers (COA) al lopen. ‘Hopelijk kunnen ook
zij financieel wat bijdragen om alles mogelijk te
maken.’
Wanneer het nieuwe complex gereed is, kan sportminnend Sint Annaparochie voorlopig vooruit. ‘We
zouden dan nog kunnen overwegen om de twee
bestaande voetbalvelden achter dit complex aan te
schaffen, om alles nog verder te integreren. Maar
dat is voorlopig toekomstmuziek’, stelt Menno
Hoekstra, de voorzitter van de stichting. Hoekstra
is eveneens blij met de gekozen constructie. ‘Deze
aanpak heeft een goede kans van slagen, zolang
er een goede begeleiding is. Als je met financiële
partners in zee gaat, dan moet het ook commercieel interessant zijn. Dat gaat vaak ten koste van het
plezier en de maatschappelijke rol die sport heeft.
Basisvoorwaarde voor succes is dat je met alle
betrokken partijen om de tafel moet gaan zitten.
Dat je duidelijk bent over wat wel en niet kan en
dat je vervolgens met elkaar in gesprek gaat over
de mogelijkheden’, meent wethouder Blaak. ‘We
doen dit bijvoorbeeld ook met scholen, waarbij
een openbare school en een christelijke school
zijn samengegaan als samenwerkingsschool. Op
deze manier kan in kleine dorpen nog een school
bestaan. Het is een traject waarbij veel tijd en
energie gestoken moet worden in het naar elkaar
toe groeien. Maar het is gelukt. We hebben nu een
school die langere tijd kan blijven bestaan en waar
goed onderwijs wordt gegeven in een gebouw
dat betaalbaar is. En dat geldt eigenlijk net zo voor

de sportverenigingen: we moeten zorgen dat er
op een verantwoorde manier wordt gekeken naar
wat we willen en wat we daarvoor nodig hebben.
De mogelijkheden zijn wellicht anders dan vroeger, maar ze zijn er zeker. Wat mij betreft zoeken
we elkaar vaker op om van elkaar te horen wat er
speelt, waar de kansen liggen en hoe we die gaan
oppakken. Dat is nu gelukt in dit sportcomplex en
dat zou vaker moeten gebeuren.’ Zowel Hoekstra
als Blaak stelt dat de aanpak niet uniek is voor het
platteland. ‘Natuurlijk is de sociale cohesie hier gro-

ter dan in de stad’, stelt Hoekstra. ‘Maar uiteindelijk
is het een kwestie van met elkaar om tafel gaan
zitten en luisteren naar de verschillende wensen.’
Wethouder Blaak merkt op dat gemeenten daar
een voortrekkersrol in zouden kunnen spelen. ‘Laat
sport een duidelijke plaats krijgen op alle terreinen
van het sociale domein’, is haar advies.
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