Stadsbestuur Tongeren – Maastrichterstraat 10 – 3700 Tongeren

Tongeren bruisende stad – Meerjarenplan sport 2014 - 2019
Strategische doelstelling :
De stad Tongeren wil alle sportinstanties en -structuren op Tongers grondgebied ondersteunen,
coördineren en stimuleren met als doel alle inwoners maximale kansen te bieden om op een
aangepaste en kwaliteitsvolle wijze sport en beweging te integreren in hun dagelijks leven, teneinde
gezondheid en welzijn, kortom levenskwaliteit, te genereren. Onze bijzondere aandacht gaat hierbij
uit naar de jeugdsportbeoefening.
Als centrumstad wordt er gestreefd naar een bruisend sportleven en toont de stad het belang van
sport en beweging. Ze zal dit enerzijds doen via de organisatie van evenementen en sportactiviteiten,
al dan niet voor specifieke doelgroepen, anderzijds via de ondersteuning en waardering van het rijke
sportverenigingsleven als motor van het sportgebeuren en het geven van kansen aan de private
sector om in te spelen op de sportbehoeften van haar inwoners.

Beleidsdoelstelling: De Tongerse sportverenigingen dienen op diverse vlakken ondersteund en
gestimuleerd te worden in hun werking en hun initiatieven, zowel op financieel, logistiek en
administratief vlak alsook op het vlak van infrastructuur.
Indicatoren:

-Aantal leden in de gesubsidieerde sportclubs
-% inwoners dat lid is van een sportclub in de gemeente, aangesloten bij de
Sportraad
-% inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub
-% gekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs
-Evolutie van het sportkwalificatieniveau van de trainers actief in de gesubsidieerde
sportclubs

Actieplannen
*Via het subsidiereglement algemene werking worden de Tongerse sportclubs jaarlijks financieel
ondersteund in hun werking. (LSBVBP01)
Acties: -het subsidiereglement wordt in de periode augustus – november 2013 herbekeken
en waar nodig bijgesteld i.f.v. de doelstellingen die we willen bereiken. Nadruk blijft
liggen op een kwaliteitsvolle jeugdwerking van de sportverenigingen, maar ook
andere aspecten van een sportverenigingsbeleid krijgen aandacht (doelgroepen,
communicatie, ethiek, financieel beleid, ledenbeleid
-jaarlijks verdelen van een subsidiebedrag om de clubs te belonen voor hun werking
en hun initiatieven voor de Tongerse sport
Financiële impact: minimaal 40.000 €/jaar
*De Tongerse clubs die gebruik maken van sportinfrastructuur, eigendom van de stad Tongeren,
kunnen via het reglement subsidiëring infrastructuurwerken aan sportaccommodaties en
sportterreinen een tussenkomst bekomen voor hun investeringen die werden gedaan in de renovatie
en verfraaiing van de sportaccommodaties.

Acties: -het herschreven subsidiereglement wordt begin 2014 aan de gemeenteraad
voorgelegd
-het herziene subsidiereglement neemt een aanvang vanaf januari 2015
-jaarlijks worden er subsidies uitgekeerd voor deze infrastructuurwerken
Financiële impact: 100.000 €/jaar
*Vanaf 2014 kunnen de clubs via het subsidiereglement “ terugbetaling huur sportinfrastructuur”
een tussenkomst bekomen in de (zaal)huurtarieven zodat alle clubs van eenzelfde (zaal)huurtarief
kunnen genieten op Tongers grondgebied.
Financiële impact: minimaal 14.000 €/jaar
Acties: -het bestaande subsidiereglement “Terugbetaling huur sportinfrastructuur” wordt
geconsolideerd.
-alle wijzigingen van de subsidiereglementen worden tijdens de Alg. vergadering van
de Sportraad van 2014 uitvoerig toegelicht
*Het vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen moet blijvend onder de aandacht worden gesteld
Acties: -vorming
-vrijwilligers(werk) onder de aandacht brengen via een aantal initiatieven
-actief op zoek gaan naar vrijwilligers
Financiële impact: minimaal 600 €/jaar
*De sportverenigingen kunnen genieten van een ruime logistieke ondersteuning via het gratis ter
beschikking stellen van diverse materialen, en dit ter bevordering en ondersteuning van allerhande
evenementen om alzo kwalitatieve organisaties na te streven.
Financiële impact: 2000 €/jaar
Actie: -Maximale beantwoording aan de vragen vanwege de sportverenigingen voor
logistieke ondersteuning.
*Er wordt een ruime administratieve ondersteuning van de sportverenigingen voorzien waarbij ze
uitvoerig geïnformeerd blijven over allerlei sportgerelateerde onderwerpen en hun werking kenbaar
wordt gemaakt bij de bevolking.
Acties: -nieuwsbrief
-jeugdsportbrochure
-week van de sportclub
-website
-sociale media (o.a. sportdienst op facebook, …)
Financiële impact: 1.500 €/jaar
*Prestaties van sportverenigingen krijgen van stadswege de nodige weerklank en waardering
Acties: -kampioenenhulde
-trofee voor sportverdienste
-bijzondere ontvangsten bij uitzonderlijk prestaties
Financiële impact: 6.000 €/jaar

Beleidsdoelstelling: De sportverenigingen zullen vanaf 2014 worden ondersteund in hun (onderlinge)
werking met bijzondere aandacht voor meer en betere kwalificaties van jeugdsportbegeleiders in
onze sportverenigingen met het oog op een stijging van de kwaliteit van de jeugdwerking.
Indicatoren:

-het % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs
met jeugdsportaanbod
-Evolutie van het sportkwalificatieniveau van de jeugdsportbegeleiders actief in de
gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod

Actieplannen:
*De jeugdwerking van de Tongerse clubs wordt meer op mekaar afgestemd door het aanstellen van
coördinatoren om via deze onderlinge werking een hefboom te creëren. (LSBVBP02)
Acties: -het project voetbalcoördinator wordt voortgezet
-optimalisatie van de bestaande (voetbal)infrastructuur
-er wordt een technisch coördinator aangesteld voor de zaalsportclubs
Financiële impact: 25.000 €/jaar
*De clubs worden ondersteund voor het aanstellen van gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
(LSBVBP02).
Acties: -de subsidiëring van de jeugdsportbegeleiders wordt bestendigd
-er worden trainerscursussen voor jeugdsportbegeleiders georganiseerd
-de sportdienst houdt de clubs via de nieuwsbrief op de hoogte van alle
trainerscursussen die in de regio georganiseerd worden.
-vooraleer een cursus aan te vragen/in te richten zal er overleg worden gepleegd met
naburige gemeenten i.v.m. de te organiseren trainerscursus (afstemming)
-clubs worden op de hoogte gehouden van en gestimuleerd tot de organisatie van
aspirant-initiatorcursussen
-ondersteuning dag van de trainer
Financiële impact: 17.000 €/jaar

Beleidsdoelstelling: Via diverse initiatieven wordt jong en oud in onze gemeente gestimuleerd tot
een levenslange sportparticipatie en worden zoveel mogelijk burgers toegeleid naar onze
sportverenigingen, om op die manier 5 % meer sportparticipatie te bewerkstelligen bij onze
verenigingen.
Indicatoren:

-% deelnemers aan sportkampen dat geen lid is van een sportclub
-% inwoners dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod
van de sportdienst (sportkampen – sportacademie – bewegingsschool –
seniorensport – seniorenzwemmen – damesturnen – voetbalspeeltuin – buurtsport)
-aantal deelnemers aan naschoolse activiteiten tussen 6 en 18 jaar waaraan de
sportdienst actief participeert of die ze zelf organiseert
-Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd
sportaanbod van de sportdienst

Actieplannen:
*Ondersteunen van en zelf organiseren van sportpromotie-initiatieven om de schoolgaande jeugd
kennis te laten maken met een breed gamma aan sporttakken en het rijke sportverenigingsleven in
onze stad. (LSBVBP03)
-Acties: -organiseren van schoolsportacties, waaronder
-scholenveldloop
-sportinstuif
-sportbeurs
-spelinstuif
-gocartshappening
-kleutersport (= nieuw)
-ondersteunen van schoolsportactiviteiten van de SVS
Financiële impact: 5.000 €/jaar
*Opzetten van een eigen andersgeorganiseerd sportaanbod, met de bedoeling sportparticipatie van
jongsaf te promoten en aan te zetten tot life-time sporten. (LSBVBP03)
-Acties: -bewegingsschool
-voetbalspeeltuin
-sportacademie
-seniorenturnen
-seniorenzwemmen
-damesturnen
-seniorennetbal
-Kijk ik fiets
-sportkampen voor de jeugd tijdens elke vakantie
Financiële impact: 83.0000 €/jaar
*Ondersteunen van en zelf organiseren van sportactiviteiten die een breed publiek trachten te
bereiken. (LSBVBP03)
-Acties: -Op organisatorisch, logistiek en administratief vlak ondersteunen van initiatieven
van de Tongerse (sport)verenigingen die een brede sportparticipatie trachten te
stimuleren bij de Tongerse bevolking.
-Tungrirun
-Memorial F. Schoubben
-Aflossingsloop
-joggings
-sporttornooien van diverse aard
-wielertochten
-....
Financiële impact: 2.500 €/jaar

*Het andersgeorganiseerd sportaanbod wordt verder overlegd met de andere diensten (jeugd –
sport – toerisme – Gallo-Romeins museum – cultuur – bibliotheek) teneinde een interessant en
gecoördineerd aanbod te verkrijgen. (LSBVBP03)
Actie: -4-maandelijks overleg met de verschillende betrokken diensten
-uitgave van een 4-maandelijkse activiteitenbrochure dat tot stand komt via
transversaal overleg
Financiële impact: 2.000 €/jaar
*Ondersteunen van landelijke acties. (LSBVBP03)
Acties: -participeren aan de Week van de Sportclub
-sporttak in de kijker
-participeren aan provinciale sportpromotie-activiteiten zoals Sportkikx,
seniorensportdag, .....
Financiële impact: 1.000 €/jaar

Beleidsdoelstelling: Er zal aandacht geschonken worden aan specifieke kansengroepen zodat ook zij
voldoende kansen en toegang krijgen tot een levenslange sportparticipatie.
Indicatoren:

-% van de inwoners met een omnio-statuut dat deelneemt aan de sportkampen van
de sportdienst
-% gesubsidieerde sportclubs waar leden met financiële problemen aan een
verminderd tarief kunnen sporten of het lidgeld gespreid kunnen betalen.

Actieplannen:
*Vanaf 2014 zal overleg worden gepleegd en mogelijkheden worden onderzocht met het OCMW en
de jeugddienst om maatschappelijk kwetsbare jongeren te ondersteunen (m.a.w. ondersteuning van
houders van een omnio-statuut) teneinde financiële drempels voor sportbeoefening weg te werken
bij deze doelgroep. (LSBVBP04)
Acties: -houders van een omnio-statuut kunnen genieten van een korting bij de
zomersportkampen
-meer kansarmen naar het sportaanbod toeleiden via samenwerking met het “rap op
stap”-initiatief
Financiële impact: 6.000 €/jaar
*Vanaf 2014 worden buurtsportinitiatieven opgezet teneinde sportbeoefening tot bij de jongeren in
sociale wijken van Tongeren te brengen en worden de initiatieven uitgebreid naar de winterperiode.
(LSBVBP04)
Acties: -buurtsport te Paspoel
-buurtsport te Nieuw Tongeren
-buurtsport De Locht
-sportclubs betrekken in de praktische uitwerking van de sportnamiddagen
Financiële impact: 3.000 €/jaar

*Er zal meer aandacht worden geschonken aan de integratie van jongeren met een beperking in het
sportaanbod. (LSBVBP04)
Acties: -Extra aandacht zal gaan naar de integratie van kinderen met een beperking bij de
jaarlijkse Tungrirun.
-binnen het voetbalproject zal er een G-voetbalploeg worden opgericht, in
samenwerking met andere gemeentelijke diensten en gemeente-overschrijdende
samenwerking
-samen met de jeugddienst sportieve workshops uitwerken in en voor het Tongers
buitengewoon onderwijs
Financiële impact: 4.000 €/jaar

Beleidsdoelstelling: In het kader van citymarketing zullen grote sportevenementen bijzondere
aandacht en ondersteuning krijgen teneinde Tongeren ook op een sportieve manier beter op de
kaart te zetten
Actieplannen:
*Sportevenementen met provinciale en nationale weerklank in Tongeren laten plaatsvinden
Acties: -participatie aan de Ronde van Limburg gedurende de volgende 6 jaar
-onderzoeken of andere grote sportevenementen plaats kunnen vinden in onze stad
-ondersteunen van grote sportmanifestaties met een bovenlokaal karakter, met
oorsprong vanuit privé-initiatief
Financiële impact: 40.000 €/jaar
*De Tongerse topploegen moeten een bijkomende waardering krijgen en meer worden uitgespeeld
in het kader van citymarketing.
Acties: -vermindering zaalhuur voor topsportploegen
-activiteiten en wedstrijden van deze clubs beter naar buiten brengen, o.a. via
gemeentelijke infokanalen
Financiële impact: 25.000 €/jaar
*Sportorganisaties van Tongerse clubs in het kader van citymarketing beter uitspelen.
Acties: -subsidiereglement bijzondere sportmanifestaties ontwikkelen om bovenlokale
organisaties van onze sportverenigingen te ondersteunen
-subsidiëren van sportevenementen van Tongerse sportclubs met een bovenlokaal
karakter
Financiële impact: 15.000 €/jaar

Beleidsdoelstelling: De Tongerse sportinfrastructurele voorzieningen dienen voortdurend
gemoderniseerd en aangepast op vlak van veiligheid en comfort teneinde de sportbeoefenaars en
sportclubs optimale ontplooiingskansen te bieden.
Actieplannen:
*De Tongerse sport- en recreatie-infrastructuur dient nog verder kwalitatief verbeterd te worden.
Acties: -alternatief voor Eburonenhal die dient te verdwijnen uit het stadscentrum
-renovatie van sportpark de Motten met aandacht voor complementariteit met het
Pliniuspark
-verdere recreatieve uitbouw van het Pliniuspark (naast o.m. het openluchtzwembad
en Finse piste met skate-/fietsbaan en een bewegwijzerde loopomloop): hierbij
wordt o.a. gedacht aan outdoorfitness, skate-infrastructuur, frisbee/disc golf, BMXparcours, …
-renovatie van de sport- en speelpleintjes in de Tongerse deelgemeenten met nieuwe
speeltuigen, sporttoestellen en speelgroen
-er zal een structureel alternatief uitgewerkt worden voor het gebrek aan een
degelijke infrastructuur voor Heur VV
Jaarlijks worden er subsidies uitgekeerd voor infrastructuurwerken via het
subsidiereglement “subsidiëring infrastructuurwerken aan
sportaccommodaties en sportterreinen”
Financiële impact: ? €/jaar
*De Tongerse (voetbal)clubs blijven ondersteunen bij het onderhoud van de hun verleende
sportinfrastructuur.
Acties: -Gedurende de periode 2014 - 2019 worden er voldoende middelen voorzien om
een reeks versleten grasmaaiers van (voetbal)clubs te vervangen zodat ze zelf
kunnen instaan voor het onderhoud van hun terreinen.
-de clubs materieel bijstaan bij het onderhoud van hun terrein, m.n. leveren van
-zandgrond voor jaarlijks onderhoud
-jaarlijkse doorzaai van de terreinen
Financiële impact: ? €/jaar

