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Betreft steunpunttrainingen.

Geachte heer van Elteren,

Bijgaand ontvangt u een beleidsnotitie t.a.v. eeu mogelijk te vestigen steunpunt in
Nijmegen. Wij hebben hierin een gedachtengang neergelegd die u kunt zien als een
aanvulling op het vastgestelde beleid en naar onze mening
een vergroting van mogelijkheden aangeeft binnen de kennelijk zeer beperkte finaciële
marge.

Op .lO augustus j.l. hebben onze heer W. Zegers en ondergr,:tekerrde eerr prettig gesprek
gevoerd met Hans Koster over dit onderwerp. Ondanks dat hij 16 lesuren topsport
onvolcloencie acht is hij erg enthousiast over hei idee dit te kunrien kombineren met de
funktie van "hoofdtrainer" bij een vereniging. Besproken is dat bii een funktie van
hoofdtrainer in [rornbirratie met cle bestur,rilijke ondersteunende taken er voldoentCe ruimte
zal zijn voor alle ideëerr die er toe leiden het turnniveau te verbeteretr en verbreden binnen
de aanwezige mogelijkheden.

De Hazenkamp zou graag met lJans Koster iir zee gaan en wenst op korte termijn met u

de rnogelijke vestiging van een steunpunt in Nijmegen bespreken en de daarbij horende
regelgeving en overeenkomsten.

Met vriendelijke groeten, 

- _,

,'4íi'=-Z' -
S.C. Kerst *n'
sekretaris troofdbestuur
Tolhuis '1309

6537 MR Nijmegen
Tel.: 080 - 442628

kopie: sekretariaatsektiewedstrijdsport

bestuur regio Gelderlancl 2.W.,
de Bauwerstraat 1 lll, 6813 KX Arnhent
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Nu de herstructurering onderbouw turnen dames werkelijk in gang gezet wordt, is

Nijmegen meermalen genoemd als mogelijk steunpunt. ln Nijmegen werkt de sport-
vereniging de Hazenkàp al decennia binnen KNGB verband aan een hoog prestatie-
nivearigàbaseerd op een zeer brede onderbouw. Vanuit de vele gymnaslieklessen krijgen

alle ledln met aanleg en interesse de mogelijkheid zich verder in de turnsport te

bekwamen.
ln eigen beheer werd een turnhal met ca. 5OO nr2 werkvloer gerealiseerd waarin naast

een Jpringkuil nagenoèg alle benodigde attributen aanwezig zijn. De hal heeft een enorme

aantrekkiÀgskracht op leden en leiding en heeft vooral geleid tot verbreding van de

turnaktiviteiten. Naast het topsportgebeuren nemen meer dan 2OO jeugdleden deèl aan de

overige mogetijkheden zoals turnen op regionaal en landelijk niveau, instroom-lessen, de

afborjw en bijzondere aktiviteiten zoals het inmiddels vermaarde TurnPromotieTeam.
Sportvereniging de Hazenkanrp acht in Nijmegen de voorwaarden scheppende sfeer in de

vorm van eèn akkommodatie en aktieve vereniging aanwezig met momenteel echter één
probleem, er is geen topsporttrainer.

Bapport herstructurering onderbouw turnen dames.

De vereniging onderschrijft de hierin neergelegde gedachte, vooral het idee achter de

opbouw van inslroomvereniging, basisvereniging en steunpunt. Dit niet alleen omdat één

van onze bestuursleden medewerker was van de rapportage maar vooral omdat de

Hazenkamp al tientallen jaren deze drie aktiviteiten verzorgt. Meerdere turnsters hebben

vanuit cle Hazenkamp de Nationale selektie bereikt. Veel turnsters komen voort uit de

eigen vereniging, menigeen is echter "ingestroomd" vanuit verenigingen in de regio. De

veieniging heefl ervaren dat het bereiken van een zeer hoog topsportniveau onverbrekelijk
is verbonden aan de brede onderbouw, de afbouwmogelijkheden en de sfeer die nodig is
om vrijwilligerskader op te bouwen en vooral te behouden. Vooral in een vereniging is een
topsport- trainer eenzaam op een smalle richel in hoger sferen zonder aandacht voor wat
er verder om hem heen gebeurt erg kwetsbaar.
Naar onze mening is de rapportage lang niet volledig, veel aandacht is geschonken aan
het smalle topsportgebeuren, hoe dit moet met leiding en akkommodatie en dat de KNGB
dit alles moet betalen. Weinig aandacht is er echter voor de noodzakelijk brede onder-
bouw. Er is wat genoteerd over leiding, een leider van een basisvereniging heeft b.v. recht
tot toegang in de akkommodatie van de sleunpuntvereniging. Niets is er aangegeven over
omstandighedèn zoals b.v. finarrciële middelen. De meeste verenigingen komen niet verder
dan het kostendekkende gymnastiekgebeuren en mogelijk een kleine selektie.
Wil het steunpuntenbeleid een succes worden dan moet er ook aandacht besteed worden
aan de brede onderbouw die niel alleen nodig is om de enkele topsportturnsters voort te
brengen maar vooral om een opvang te zijn voor de duizenden die dit niveau niet halen of
wensen. Er is echt ook nog leven voor, na ett vooral naast de Olympische Spelen van
1 996!

Financiële middelen.

Het vervolgrapport herstructurering is hierin erg duidelijk. De kosten. in elk geval die van
leiding en akkommodatie zijn voor de KNGB, zie concept regelgeving 1.1.1. - I1.1.1. - lll
geheel. Helaas beschikt de vereniging niet over de definitieve (aangenomen) versie van
rapDorlage en regelgeving.
De vraagstelling vanuit de KNGB lijkt echter anders, tendeert meer naar de term; mede
tinancier - de vereniging.
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hrpnocn dan moeten *e duàrover erg iiuideliik;ijn naar beide kanten. Gezamenliik kan
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,,ràu.t,àe.rd worden die soro onuirvoerbaar blijkt te ziin.

ó" " Hur"nXu.p treeft jrr"nrrnó de íinanciële middelen voor het topsport-gebeuren

IOg.Ur""h, uit'kontributies en rievenaktiviteiten. Er is een duidelijke grens wal topsport

binnen een vereniging mag kosten en wat verdedigbaar is in een ledenvergadering' lndien

""i"Àigi^g 
en xNdB 

-met 
oeiden hun f inanciële grenzen gezamenlijk er tegenaan gaan en

openlijk ziin t.a.v. ueaoetà g'enien kan er ieke' eJn aktiviteit worden opgezet die

kwalitatief ver uitgaat boven het tot nu toe gepresleerde'

ArbeidsPlaatsen.

Er lijkt uitgegaan te worden van topsporttrainers met halve banen Bii deze halve banen

wordt uitgegaan rrn urr"t 19 uren lesgeven' ln de lesgeefsfeer is 19 uur echter meer

clan een halve baan. De 1 9 uren betrefien cle nreest guÀstige. uren, en de trainer zal niet

eenvoudig aanvullend werk kunnen vinden in de reste-rendJ dagdelen' vooral niet in ziin

vakgebied en zeker g""n i e ;ut Beéel gezierr zal het zo zijn dat de trainer naast de 1 9

uur steunpunttrainer werkloos zal ziin en daarmee met hel inkomen van het sociaal

minimum moet leven' Dit houclt geen stancl, mogelijk halen de instroomturnsters de

öiyrpl."n" Sfelen van 1996. naar-onze rnenlng halen de leiders 1996 niett

Uitwerking steunPunt Niimegcrt'

De Hazenkamp is zeker l''ereirl s'atr:ctt'rret cle KNGB een steunpunt irr Niimegen op te

zetten ervan uitgaancl dat er een turrrhal is. turntalenten trinnen de vereniging en de regio

zulle:n zijrr. het beleid van d-. vereniging zeker topsport gericht is en de vereniging ook

attij,i eeÀ budget heèft voor lopsport.tktiviteiten. L^^:^ ..^"
De,Hazenram-pkanhierbiigezienwordenalssteUllpUntverenigilrg,basis-verenigingen
instroomvereniging. wij grn,í 

"|- 
hierbij vanuit dat de iiombinatie van deze aktiviteiten

levens kunnen leiclen tot een votleclige'arbeitl:,irlaats uiteraard Y/at breder georiënteerd

dan sec toPsPorirainer.
Wj .1ut,un o,:s hierbij r,'oor dat rle KNGB voor de hoofdtrainer optreedt als werkgever en

de.voorhetSteunpul]i.terbeschikkingzijnde,financiëlemiddelenrnbrengterrde
Hazenkarnp, haar int,reng iÀvert zoals gàurilixetiji wercl gereserveerd voor topsport. ln

gezrmenlilk goed en uoo,uii*""ii"r'tin{ overleg dienl er naar gestreefd te worden dat

zowel cie doelstelling van KNtIB steunpllnt als instroom- en basisvereniging de

HazenkamP worden waargemaakt'
Wij grun hierbij uit van 1í steunpunt-lesurerr in Niimegen en daarnaast nog ca' 14 uren

in het kadelran g-lijn. instroom. afbouw en kaderbejeleiding. Daarnaast zouden dan in

variabele werklijden de bestutrrlijke ondetsteuning voor zowel .sleunpunt als het

Hazenkamp turngebeuren kunrren worclen onctergebraiht. De leider dient zelf te bewerk-

steliigendatingoedesamenwerkingenmelhtllDvaneenchoreografeenhulpleidingde
ter beschikking zijnoe oppeivlakte zJ effektief nrogelijk wordt gebruikt Het zal duidelijk ziin

dat naarmate cteze oppervlal(te nUttige.aordt gJbruikt er ook meer financiële ruimte zal

iiln *rurdoor, het aantal topsporturen nog tliigebreid moet'kunnen worden'

wil ,i;n gurrn" bereid in creileg met de h'NdB het steunpuntenbeleid en onze suggesties

uit te werken tot een samenvierkingsovereenkomst waarbii de Hazenkamp gezien mag

worden als Proeflrrojekt.


