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Wat zeggen de deskundigen in het algemeen 
over de maatschappelijke waarde van sport?



Maatschappelijke waarde hengelsport

• Jongeren met gedragsstoornissen komen tijdens het vissen tot rust

• Vissen draagt bij aan het ontmoedigen van antisociaal gedrag. Het 
bevordert de vorming van vriendschappen. 

• Hyperactieve kinderen kunnen tot rust komen. 

• De hengelsport kan tot significante vermindering van angst, depressie 
en somatische stresssymptomen leiden

• Vissen bevordert sportparticipatie kwetsbare groepen (Sportakkoord)

• Hengelsport wordt ingezet als therapie bij PTSS

• Hengelsport leent zich bij uitstek voor verantwoorde natuurbeleving 
mbv educatie en voorlichting



Frank van Eekeren; 
hoogleraar Sport & Society aan het Departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht

Betoogt de publieke waardecreatie door sportorganisaties, zoals sociale 
cohesie in wijken en het bevorderen van participatie van moeilijk 
bereikbare doelgroepen.

Sport is een grote spiegel van de samenleving. In de sport zien we 
maatschappelijk vraagstukken weerspiegeld en soms ook uitvergroot. 
De diversiteit in onze samenleving neemt toe; sport kan ons helpen om 
te gaan met de verscheidenheid.”



René Bekkers; 
Hoogleraaar Filantropie en directeur van het Centrum voor 
Filantropische studies aan de VU

“De maatschappelijke kracht van sport is enorm”.



Esther Roelofs: 
Manager a.i. Nationaal Fonds voor de sport (sportfonds)

• Het Nationaal Fonds voor de Sport is van en voor iedereen“

• Doel: Vergroten maatschappelijke kracht van sport door de 
kansengelijkheid en de toegang tot álle sport en bewegen 
versterken.



Janneke Plantenga;
Prof. dr. Sport & Society aan de UU

“Sport is een rijke context die nieuwe inzichten kan opleveren over de 
aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van 
gezondheid, inclusie en veiligheid.”



Platform Inclusie voor iedereen

“Een inclusieve samenleving wordt omschreven als een samenleving 
waarin mensen volwaardig kunnen participeren. ‘Die participatie kan 
worden onderverdeeld in arbeidsparticipatie, maatschappelijke 
participatie en sociale participatie. Onder maatschappelijke participatie 
verstaan we vrijwilligerswerk, mantelzorg, het volgen van onderwijs en 
dagbesteding. Onder sociale participatie verstaan we deelname aan het 
maatschappelijke verkeer via informele sociale contacten (contacten 
met kennissen, buren, vrienden, familie) en via georganiseerde sociale 
participatie (deelname aan sport- en cultuurverenigingen, 
belangenorganisaties, godsdienstige organisaties)”.



Wat zegt landelijk en lokaal beleid?



Inhoud Nationaal Sportakkoord

• Inclusief sporten en bewegen

• Duurzame sportinfrastructuur

• Vitale aanbieders

• Positieve sportcultuur

• Van jongs af aan vaardig in bewegen

• Topsport die inspireert



Inhoud Almeers Sportakkoord

Inclusief sporten en bewegen

“Iedere bewoner van Almere kan een leven lang plezier beleven aan 
sport en bewegen, in dit akkoord richten we ons met name op de 
groepen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.”



Wat zegt de politiek?
Landelijke standpunten Almeerse coalitiepartijen



CDA: 

• Verenigingen zijn het kloppend hart van onze samenleving. 

• initiatieven van onderop zijn het cement van onze samenleving. 
Daar moeten we zuinig op zijn

• Tweede Kamerlid Inge van Dijk van het CDA: “Zonder verenigingen 
geen samenleving. Zoveel lokale kracht, zoveel betrokkenheid. Die 
mensen, dat zijn de mensen waar we voor door het vuur moeten 
gaan.”



De Partij voor de Dieren

“De Partij voor de Dieren staat voor een inclusieve samenleving waarin 
iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt en zich niet buitenspel 
voelt staan.”



D66: “Wees inclusief”

“Een inclusieve samenleving is een samenhangend geheel van mensen 
die zich tot elkaar verhouden en actief de verbinding zoeken, waar het 
over het meetellen en meedoen gaat van zoveel mogelĳk mensen met 
diverse achtergronden”.



VVD:

“In Nederland ben je de baas over je eigen leven”.



Christen Unie

“Ons land heeft veel stappen gezet om het VN-verdrag over de rechten 
van mensen met een beperking te implementeren, maar we zijn nog 
niet klaar. De ChristenUnie wil dat we stap voor stap werken aan een 
samenleving waarin ieder kind van jongs af aan kan meedoen.”



SP:



Uitvoering beleid



Wat doet de HSV Almere?

• De HSV Almere initieert en faciliteert  naast reguliere sportvisactiviteiten kleinschalige, 
gerichte projecten om sportvisserij toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen 
zoals ouderen, minder validen, kinderen binnen pleegzorgorganisaties en ouderen 
binnen woonzorgcentra.

• Resultaten:

• tweede locatie visvoorziening voor minder validen

• Betrekken jeugdzorg om kwetsbare kinderen te betrekken bij  jeugdcursussen en 
jeugdactiviteiten (VITREE)

• Verstrekken en onderhouden vismaterialen diverse zorginstanties 

• Zorgen voor een collectieve vistoestemming voor cliënten woonzorgcentra

• Sponsoren Stichting de Opkikker 

• Organiseren buurtgerichte sportvisactiviteiten i.s.m. buurtsportcoaches



Zijn wij uniek in Almere, gelukkig niet!

• https://youtu.be/S0DCrhAcaZM

• https://www.samenvissen.nl/

https://youtu.be/S0DCrhAcaZM
https://www.samenvissen.nl/


De harde waarheid: de coalitie zet kwetsbare 
doelgroepen buitenspel: 

Wethouder moet uitleg geven over gesprek 
met hengelsportvereniging

‘Draai bezuiniging hengelsport terug’



Snapt u het nog?

Alle feiten op een rijtje

https://www.hsvalmere.nl/het-coalitie-akkoord/#.Y15WdrVKg2w

https://www.hsvalmere.nl/het-coalitie-akkoord/#.Y15WdrVKg2w


Voor wie ook alweer?



Oproep aan de lokale politiek:

Streef naar een inclusieve (lokale) samenleving door in ieder geval:

• De maatschappelijke waarde van de HSV Almere te erkennen

• De HSV Almere te ondersteunen én te faciliteren om alle doelgroepen 
kennis te laten maken met de hengelsport

Steun de moties:

RG-315/2022 Terugdraaien bezuiniging hengelsport in Almere

RG-316/2022Hengelsportvereniging (HSV): “Almeerse coalitie zet 
(mindervalide) sportvissers buitenspel”


