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kant opgaat. Door de cnsis zijn
landelijk juist minder jongeren
lid van een sportclub. Over de he
Ie wereld wordt overgewicht een
groot probleem. Dikke kinderen
worden vaak te dikke volwasse
nen. Maar sporten is ook goed
voor de geest. Niet alleen voor je
fysieke gezondheid en motoriek,
maar ook voor de sociaal-emotio
nele en cognitieve ontwikkeling
is het goed. We gaan dit jaar bekij
ken of we dit resultaat kunnen
vasthouden en diversiteit en kwa
liteit nog wat kunnen opschroe
ven."

maken kinderen kennis met voet
bal, maar ook (tafel)tennis judo
en hardlopen. De Snuffelpas is
een nuttig instrument gebleken.
Iongeren kunnen vrijblijvend een
paar dagen meedoen tlij· clubs.
Volgens de verenigingen zijn hier
door al flink wat jongeren lid ge->
worden. Vorig jaar voerde West
Maas en Waal de Snuffelpas in,
Druten deed dat een jaar eerder.
Bert de Haas is coordinator van
Aetief Maas en Waal: "Natuurlijk
zijn we trots met wat we samen
hebben. bereikt. Vooral omdat de
algemene tend ens juist de andere

van terecht. Een op de vijf basis
scholen biedt slechts een uurtje
gymles per week aan.

• Ook het schoolzwemmen is op de
meeste scholen afgeschaft.

• Meeste Nederlanders willen gym
als kernvak op basisschool.

• In het regeerakkoord staat dat er
meer gymuren op school moeten
worden aangeboden. '

• Tweede Kamer wil verscherpt toe
zicht op voldoende en goed bewe
gingsonderwijs.

• Meer dan de helft van de Neder
landers noemt bewegingsonder
wijs als een belangrijk yak op
school, direct na rekenen, taal, en
sociaIe vaardigheden.

• 86 procent van de Nederlanders
vindt sport op school belangrijk.

• Meer dan 75 procent vindt
schoolsport zelfs onmisbaar.

• Bewegingsonderwijs komt er met
twee, en vaak zelfs maar een uur
per week, nog altijd bekaaid vanaf.

• In de praktijk komt daar weinig

'MEER SPORT OP BASISSCHOOL
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PERCENTAGE DAT GEEN LID IS VAN EEN SPQRTCLUB
Leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar
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doet het uitstekend"
Ook Bert van Swam van West
Maas en Waal is supertrots op de
goede resultaten. "Vier jaar gele
den hebben we dit opgezet en het
werkt. Aetief Maas en Waal ver
dient een vette pluim. De uitbrei
ding met De Kom en's Heeren
Loo zorgt er voor dat ook jonge
ren met een beperking kunnen
meedoen." Bij Unitas Wamel en
Dio in Druten is al een G-team.
Masterplan Sport en Bewegen
gaat uit van meer teams.
Door de samenwerking wordt
sport op seholen gepromoot en

75.600 euro. Ook de andere part
ners dragen bij waardoor her rota
le jaarbudget uitkomt op 268.020
'euro.
Volgens wethouder lac van Don
gen van Druten maakt Aetief
Maas en Waal het versehil.
"Het geld wordt goed besteed. On
der andere door sportclinics en de
Snuffelpas waarmee jongeren
kunnen ontdekken welke sport
bij hen past. Wij zijn blij met de
.koppositie. De basissehooljeugd
doet veel aan sport en leeft daar
-door gezonder, dat moeten we zo
houden. Aerief Maas en Waal

• Jong geleerd is oud gedaan. f'jes bestoken de keeper van DSZ in Boven
Leeuwen. archieffotoEvelinevanElk

Het eerste eonvenant voor 'Master
plan Sport en Bewegen' is in 2009
gesloten en wordt nu met vier
jaar verlengd. Twee partners slui
ten zich aan: De Kom, een school
voor kinderen met een beperking,
en zorggroep 's Heeren Loo.
Deze instellingen vinden het be
langrijk dat ook voor jongeren
met een beperking de G-sport (ge
handicaptensport) extra aandaeht
krijgt. Hiervoor wordt het be
staande netwerk van verenigin
gen, vrijwilligers en instellingen
al gebruikt om kennis, vaardighe
den en ervaring te delen.
Het rijk stelt jaarlijks geld ter be
sehikking. Druten krijgt 80.920
euro en West Maas en Waal
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Bert de Haas,coordinator

" We moeten dit
vasthouden en
streven naar nog
meer kwaliteit
en diversiteit

MAAS EN WAAL - De gemeenten
Druten en West Maas en Waal
zijn koploper in de wijde regio als
het gaat om sporten. Ruim 80 pro
cent van de jeugd van 4 tot 12 jaar
is lid van een sportvereniging. Ter
vergelijking: in Neder-Betuwe, de
hekkensluiter van aehttien Gel
derse gemeenten, is sleehts 55 pro
cent lid van een sportclub.
Beide Maas en Waalse gemeenten
hebben de overeenkomst met Ae
tief Maas en Waal dan ook ver
lengd. Het eonvenant tussen bei
de gemeentes, de basisseholen,
Pax Christi College en welzijns
stichting Voormekaar verplicht
de ondertekenaars bewegen en ge
zonde voeding bij jongeren re sri
muleren en promoten.

door Bas van der Hoeven

r4:il door

~ Basvan der Hoeven
bas.van.der.hoeven@gelderlander.nl

Gemeenten
verlengen
,eonvenant met
sportpromotor
Aetief Maas en
Waal.

WESTMAAS ENWAAL/DRUTEN - De
'gemeenten West Maas en Waal
en Druten krijgen in 2015en 2016
een bijdrage vanuit het rijk om de
zwaarste klappen bij de Hulp bij
het Huishouden Toelage (HHT)
op te vangen. De subsidie is een
reaetie op de versobering in de
huishoudelijke hulp - met name
op het gebied van de werkgelegen
heid.
Het bedrag dat de gemeenten krij
gen komt uit een potje van 190
miIjoen (verdeeld over twee jaar)
dat door het rijk is vrijgemaakt.
De gemeente West Maas en Waal
krijgt in twee jaar 155.000 euro en
gemeente Druten krijgt 191.000
euro om de extra huishoudelijke
hulp mogelijk te maken.
De subsidie wordt via kortings
bonnen vergeven, waarbij een kor
tingsbon sraat voor een uur hulp.
Deze bonnen zijn te verzilveren
bij de zorgaanbieder. De client be
taait hierdoor in plaats van 21 eu
ro maar 8,50 euro. De rest wordt
door de gemeente bijgelegd. Hier
door is de huishoudelijke hulp
goedkoper voor de klant, waar
door er toeh meer hulp wordt af
genomen een de kans op baanver
lies wordt verkleind.
"We hadden dit bedrag ook onge
veer verwacht", zegt West Maas
en Waalse wethouder Bert van
Swam. "We zijn er uiteindelijk
dus ook blij mee."
lac van Dongen, wethouder in
Druten, wil nog benadrukken dar
de subsidie echt helemaal naar de
hulp bij het huishouden gaat.

Bijdrage
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