Deventer, 7 november 2014

Geacht college, beste leden van de gemeenteraad van Deventer,

Bezint eer ge begint….
Al ruim tien jaar kunnen in Deventer kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking
kiezen uit verschillende sporten. Dat aantal sporten is de afgelopen jaren opgelopen tot negen; het
aantal sporters met een beperking dat elke week minimaal een keer sport tot ruim 250. Een enorm
aanbod en aantal in vergelijking met heel veel andere gemeenten in ons land.
Alle sporters – op de zwemmers na – sporten bij reguliere verenigingen in de gemeente.
Dat die mogelijkheid bestaat is mede te danken aan de vele (ruim 120) vrijwilligers die elke week met
de sporters actief zijn: in het zwembad, op de ijs- of wielerbaan, op het veld of in de zaal.
Maar die mogelijkheid is de afgelopen jaren enorm vergroot door de inzet van
combinatiefunctionarissen. Zij zijn de schakel tussen mensen met een beperking (en hun
familieleden/verzorgers) en de sportverenigingen. Zij zijn het die heel veel mensen in aanraking
hebben gebracht met de diverse sportmogelijkheden in Deventer (en inmiddels via de regiocoaches
ook in de regio).
Integratie en participatie zijn toverwoorden. Iedereen moet overal aan mee kunnen doen, maar dat
is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor sporters met een beperking, maar ook voor
sportverenigingen zitten er soms nogal wat haken en ogen aan. De combinatiefunctionarissen zijn
van onschatbare waarde gebleken als schakel tussen vereniging en potentiële sporter. De
trainers/coaches doen dat waar ze goed in zijn: ze zetten zich elke week vrijwillig in voor al die
sporters. Met ondersteuning van een klein aantal betaalde krachten is de cirkel rond: zij leggen de
verbinding tussen verenigingen en sporters, veelal via het onderwijs, waar ze (ouders van) kinderen
met een beperking in aanraking brengen met sport en laten zien dat je er in Deventer heel veel
mogelijkheden zijn om te sporten. Juist die professionele ondersteuning vergroot het effect van het
werk van de vrijwilligers enorm.
Het aantal sporters en sporten met een beperking in Deventer groeit dan ook nog steeds (een mooi
voorbeeld daarvan is dat er sinds oktober nu ook schaatslessen worden gegeven voor kinderen met
een beperking en uitbreiding naar volwassenen en de zomersport skeeleren in het vooruitzicht ligt).
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De combinatiefunctionarissen doen daarnaast natuurlijk nog veel meer, maar voor de sporters met
een beperking is het bovenstaande natuurlijk van het grootste belang.
Sporten is fijn om te doen. Ook als je een beperking hebt. Het is gezond, het is leuk, je leert er andere
mensen kennen en het vergroot je eigenwaarde. Het plezier dat de sporters met een beperking
hebben in het beoefenen van een sport is groot. Ze zijn trots op de prestaties die ze leveren en ze
genieten van de sociale contacten die ze opdoen. Sporten maakt dat mensen stappen zetten op de
participatieladder. Sporten maakt dat ze gezien worden in de Deventer samenleving; ze doen mee!
Dat alles tezamen maakt dat mensen met een beperking die sporten en zich onderdeel weten van
een vereniging minder gezondheidsklachten hebben en minder ondersteuning behoeven in het
dagelijks leven.
Namens het bestuur van de Deventer Sportploeg, maar vooral namens al die sporters met een
beperking en al die bevlogen vrijwilligers vragen wij u dan ook uw voorgenomen besluit om drastisch
te bezuinigen op de combinatiefunctionarissen te heroverwegen en onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om deze belangrijke functie voor Deventer te behouden.
Met vriendelijke groet,
Mevr. M.M. Sluiseman-Nieuwenhuis
(Bestuur Deventer Sportploeg)
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