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Wat is de Sportraad?
 De Sportraad is een organisatie met als doel: bevorderen van sport in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp en behartigen van gezamenlijke belangen van sportorganisaties.
 De Sportraad verenigt sportorganisaties onder het motto ‘samen sterk’. De aangesloten
sportorganisaties vormen een breed maatschappelijk draagvlak.
 De Sportraad vertegenwoordigt de aangesloten organisaties. Zij draagt gezamenlijke
belangen uit door één krachtig geluid uit de sportwereld te laten horen. Samen met het
geluid van individuele sportbesturen versterkt dit de positie van sportorganisaties.
 De Sportraad zoekt samenwerking met het gemeentebestuur en andere organisaties. Zij
bevordert op allerlei manieren kennisuitwisseling tussen sportverenigingen en organisaties, sportbonden, vrijwilligers- en andere organisaties.
 De Sportraad is onafhankelijk. Zij laat een eigen geluid horen over ontwikkelingen in de
gemeente.

Wat is de Sportraad niet?
 De Sportraad gaat niet op de stoel van besturen van sportorganisaties zitten; zij is een
aanvulling op het werk van die besturen, die hun eigen agenda en contacten onderhouden.
 De Sportraad is geen adviescommissie van het gemeentebestuur. Zij is niet politiek
afhankelijk en kan optreden als tegenspeler van het gemeentebestuur.

Hoe is de Sportraad georganiseerd?
 De Sportraad is een stichting die aanvoelt als een vereniging.
 De stichting ontleent haar legitimiteit en draagvlak aan de aangesloten sportorganisaties,
die zeggenschap en inspraak hebben. Zij vormen een stevig netwerk over de volle breedte
van de sport: zowel de binnen-, buiten- als niet-georganiseerde sport. Binnen de Sportraad
kunnen sectoren van sportverenigingen met gezamenlijke belangen opereren.
 De stichting heeft een bestuur met mensen met binding met sport, sportverenigingen en organisaties en de gemeente.
 De kosten van de activiteiten van de Sportraad worden in eerste instantie gedekt door een
subsidie. Mogelijk ingaande 2017 betalen de aangesloten organisaties een financiële
bijdrage die afhangt van de grootte van de organisatie (wellicht nog geen 15 cent/lid).

Hoe werkt de Sportraad?
 De Sportraad werkt met een activiteitenplan op basis van ideeën, wensen en behoeften
van de aangesloten sportorganisaties en op basis van ontwikkelingen in de gemeente.
 De Sportraad organiseert bijeenkomsten en communiceert anderszins met
sportverenigingen, politieke en andere organisaties om banden en kennisuitwisseling te
bevorderen en te verbeteren, bij voorbeeld over wetgeving, veiligheid, EHBO, normen en
waarden.
 De Sportraad neemt initiatieven naar aanleiding van of vooruitlopend op besluiten en
nota’s van het gemeentebestuur. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 De Sportraad is opiniemaker en zoekt publiciteit om in de politiek sneller gehoor te vinden.
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