VEILIGHEID

asketbalvereniging
Dyna’75 als
middelpuntvliedende kracht
Veilig sportklimaat
 EDWARD SWIER

Bij basketbalvereniging Dyna’75 in Heerenveen hebben ze het goed begrepen. De sportclub
heeft een brede blik en richt zich bepaald niet alleen op de activiteiten die ze binnen de muren
van de sporthal voor de eigen leden organiseert. Dyna’75 kijkt om zich heen, zoekt verbinding
in de buurt en biedt mogelijkheden voor met name jeugd uit de omgeving. Met de organisatie
van onder meer het jaarlijkse scholenbasketbaltoernooi, naschoolse sportactiviteiten en
pleintjesbasketbalevenementen staat de club midden in de samenleving. Daar wordt niet alleen
de vereniging, maar vooral ook de omgeving beter van. Met hulp van de buurtsportcoach wordt
een sociaal veilig sportklimaat geschapen. Een gesprek met clubbestuur, schooldirectie, een
buurtsportcoach en de regisseur Sport & Bewegen van de gemeente Heerenveen.
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“DYNA ORGANISEERT
UIT ZICHZELF VELERLEI
ACTIVITEITEN VOOR
NIET-LEDEN. DERGELIJKE
VERENIGINGEN
OMARMEN WIJ”
Robert de Jong

“

Bewandel niet alleen maar
platgelopen paden, maar durf
buiten je standaard blikveld
te kijken.” Robert de Jong
zegt het tussen neus en lippen door, maar de regisseur
Sport & Bewegen van de gemeente Heerenveen weet drommels goed hoe lastig
het is en heeft daarom ook des te meer
waardering voor basketbalclub Dyna’75
gekregen.“De vereniging is buitengewoon
actief en bijzonder creatief.” Daarbij is de
club niet op zichzelf, maar wordt in alles
de verbinding gezocht. “Er wordt nauw
samengewerkt met de buurtsportcoaches
om zo veel mogelijk kinderen bewegingsmogelijkheden te bieden.”
Op de vraag waarom juist dit noordelijke
samenwerkingsverband zo goed werkt,
wordt al snel duidelijk dat alle partijen
elkaar makkelijk weten te vinden. De samenwerking tussen Dyna’75, gemeente,
buurtsportcoaches en het onderwijs
is in de loop der jaren gegroeid tot een
vanzelfsprekendheid. Dat er dwarsverbanden zijn – zo is de directeur van basisschool De Roerganger ook voorzitter
van Dyna’75 – helpt vanzelfsprekend. Een
samenwerking valt en staat echter vooral
met enthousiasme, doorzettingsvermogen
en maatschappelijke betrokkenheid van
alle betrokken partijen.
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Basketbalplayground
Dyna’75 is buitengewoon actief in het
stimuleren van kinderen om te gaan sporten, uiteraard vooral om te gaan basketballen. Op diverse locaties in Heerenveen
is de vereniging actief op het gebied van
streetball. Er worden clinics, trainingen
en toernooien in de buitenlucht georganiseerd en er zijn ‘creatieve’ lidmaatschappen bedacht. Dyna en de buurtsportcoaches in Heerenveen werken voortdurend
samen, met name waar het gaat om activiteiten bij kinderopvanglocaties. Zo is er
een naschools aanbod van kleuterbasketbal. De buurtsportcoaches in de gemeente Heerenveen zijn vooral actief in en om
het basisonderwijs. Zij worden ondersteund door een grote groep studenten
van zowel CIOS als ALO. Dezelfde groep
komt ook in actie ter ondersteuning van
bijvoorbeeld het jaarlijkse scholenbasketbaltoernooi. De Jong: “Dit toernooi is
ooit opgezet door Dyna, maar in de loop
der jaren uitgegroeid tot een vaststaand
evenement voor de basisscholen. Als gemeente hebben wij dit evenement volledig omarmd.”
Dankzij het enthousiasme van Dyna heeft
Heerenveen een heuse basketbalplayground gekregen. De Jong: “Aangezien
Dyna al vele jaren heel veel activiteiten in
de wijken uitvoerde, ter promotie van het

“DAT IEDEREEN IN BEWEGING
IS DRAAGT BIJ AAN EEN
GEZONDERE GEMEENTE”
Niels den Braven

pleintjesbasketbal, is er in samenwerking
met de club een playground gerealiseerd.
Met name ’s zomers wordt dit veld druk
bezocht door basketballers en rolstoelbasketballers.”
Dyna organiseert jaarlijks in juni een
Streetball-evenement. Dit toernooi voor
drietallen is uitgegroeid tot het grootste
in Noord-Nederland, duurt twee dagen
en omvat behalve de 3-tegen-3-duels ook
allerlei andere basketbalgerelateerde activiteiten. “Waar wij kunnen, dragen wij in
materiële zin bij aan dit evenement”, aldus
De Jong.

Basketball Unites Heerenveen
De wegen van gemeente en Dyna kruisten elkaar lang geleden al, op initiatief van
de club. De Jong: “Dyna is zeer actief en
altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Daarom kwam de club met een delegatie langs bij de gemeente. Vanuit de
organisatie van de Streetball Masters en
het scholenbasketbaltoernooi is verdere
samenwerking gegroeid.” Dat mondde in
2012 uit in de aanvraag van een Sportim-

puls. Aan het project Basketball Unites
Heerenveen hebben ruim 6.100 kinderen
deelgenomen. Ruim vijftig van hen werden lid van de vereniging. Belangrijker
echter is de rol van Dyna’75 als verbinder

in de wijk gebleken. “Waardevolle samenwerking is ontstaan met diverse partners,
waardoor er ook na de subsidieperiode
sprake is van uitbreiding van de activiteiten”, aldus de eindrapportage.

Open Club, de vereniging van de toekomst
De Open Club is de vereniging van de toekomst. Gebaseerd op lokale initiatieven, zoals onder
andere Buurthuis van de Toekomst, Sportdorpen en sportplusverenigingen hanteert NOC*NSF een
overkoepelende gedachtegang, de Open Club-beweging. NOC*NSF stimuleert sportclubs in Nederland meer ‘open’ te worden. Een Open Club kenmerkt zich door een open houding bij de kartrekkers en betrokkenen van de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij eigen leden,
andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners worden uitgenodigd om te sporten
en om betrokken te zijn. Een Open Club is ondernemend en speelt continu in op de behoefte van
leden, betrokkenen en/of buurtbewoners om nieuwe activiteiten en faciliteiten te realiseren die hun
hoofdactiviteit versterken. Hierbij streeft de club naar een betere bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit
van het bestaansrecht. Een Open Club kan een individuele sportclub zijn, maar veelal is de Open
Club een samenwerking tussen meerdere clubs en/of andere organisaties in de buurt.
In haar streven verenigingen te prikkelen meer ‘open’ te worden en elkaar daartoe te inspireren, organiseert NOC*NSF in samenwerking met diverse sportbonden en lokale en provinciale sportorganisaties inspiratiebijeenkomsten in het land. Tijdens deze Open Clubsessies kunnen clubbestuurders
en andere enthousiastelingen zowel in het plenaire deel als tijdens rondetafelgesprekken van elkaars
ideeën en ervaringen leren. Op www.nocnsf.nl/openclubs is meer informatie te vinden.
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Het is logisch dat ook De Jong enthousiast
is. “Wij willen als gemeente graag dat zo
veel mogelijk kinderen en volwassenen
gaan sporten. Dyna is een vereniging die
uit zichzelf velerlei activiteiten organiseert voor niet-leden. Dergelijke verenigingen omarmen wij en steunen wij waar we
kunnen.We vinden de club een fantastisch
voorbeeld. De rol van de gemeente beperkt zich voornamelijk tot facilitaire zaken. Verder zorgen wij voor verbindingen
tussen de diverse partijen. Waar mogelijk
ondersteunen wij in financiële zin, maar
dat is slechts in beperkte mate mogelijk.
We hebben incidenteel een bijdrage geleverd aan de Streetball Masters en dragen

“WE PROBEREN
ACTIEF EEN VERBINDING TE ZIJN
TUSSEN BUURT,
ONDERWIJS EN
SPORT”
Jan van der Werf

aan het scholenbasketbaltoernooi bij in
organisatorische zin, met de inzet van de
buurtsportcoaches. Ik moet echter zeggen

dat er met name door de creativiteit van
Dyna veel mogelijk is gemaakt.”

De buurtsportcoach
De rol van de buurtsportcoaches – hun
inzet wordt onder regie van de gemeente
uitgevoerd – is vanzelfsprekend geen onbelangrijke. Niels den Braven is één van
hen. Hij heeft niet alleen contact met
Dyna’75, maar ook met andere verenigingen in de gemeente Heerenveen. In de
doelstelling ‘heel Heerenveen in beweging’ ziet Den Braven een mogelijkheid om
“in samenwerking met alle verenigingen in
de gemeente een zo breed mogelijk sportaanbod neer te leggen. Voor ieder individu
is wel een passende sport te vinden.”
“Mijn rol als buurtsportcoach is om het
contact met de verenigingen te leggen en
te houden. Wij zetten in combinatie met
de clubs lessenreeksen op en geven deze
lessen. Met name de kennismaking via het
bewegingsonderwijs levert een win-winsituatie op. De verenigingen hebben er baat
bij omdat hun bekendheid groeit en het
leden oplevert. Maar bovenal levert het
voor de hele gemeente winst op omdat de
kinderen breed geschoold worden en in
aanraking komen met allerlei sporten. Dat
iedereen in beweging is draagt bij aan een
gezondere gemeente.”
Een goede buurtsportcoach doet bovendien meer dan het begeleiden van sportieve activiteiten. Hij creëert samen met
anderen een sociale, veilige sportbuurt.
Sport en bewegen is een uitstekend middel om veiligheid en sociale cohesie binnen een buurt te laten ontstaan. Ook is het
van belang dat er in een buurt sociaal veilige sportplekken zijn. Buurtsportcoaches
kunnen met hun aanpak of projecten een
positieve impact hebben op de veiligheid
in de buurt. Het is van belang om bewoners, sportverenigingen en organisaties uit
de buurt te lokaliseren en actief te betrekken bij de plannen en uitvoering van de
activiteiten.

De Roerganger
Mede dankzij de inbreng van de buurtsportcoach speelt Dyna’75 in samenwer-
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king met de scholen ook een belangrijke
rol in het naschoolse aanbod in de Heerenveense wijk De Greiden. Ineke van der
Werf, directeur van basisschool De Roerganger:“Wij hebben niets liever dan dat er
een goed naschools aanbod is. Wij willen
daar graag aan meehelpen, op het gebied
van zowel cultuur als sport. Wat is er nu
mooier dan bewegen na school, in een
vertrouwde omgeving. Er zou ook door
andere organisaties veel meer de samenwerking met scholen moeten worden gezocht. Als je sport dichtbij en aansluitend
op de schooltijden aanbiedt, is dat prettig
voor zowel ouders als kinderen.”
Eens per kwartaal wordt in De GreidenZuid een flyer verspreid met het naschoolse aanbod. Die flyer wordt gemaakt door
drie partijen: basisschool Het Vogelnest,
kinderopvang Kinderwoud en basisschool
De Roerganger. Kinderen en hun ouders
kunnen daaruit hun keuze maken en bijvoorbeeld voor het kleuterbasketbal van
Dyna kiezen.
De contacten tussen De Roerganger en
Dyna’75 zijn als vanzelfsprekend. “Niet
in de laatste plaats omdat ik zelf voorzitter ben van de club”, lacht Van der Werf.
“Maar zelfs dan moet je de mogelijkheden zien en niet in hokjes denken. Dyna
zocht alweer enkele jaren geleden een
ruimte waar kleuters basketballes konden krijgen. Daarvoor was niet direct een
grote sportzaal nodig. Een ruimte zoals
een speellokaal van een basisschool is
daarvoor ideaal. Die sportlessen zijn niet
alleen voor de leerlingen uit groep 1 en 2
van onze school, maar voor alle kleuters
uit de wijk De Greiden. Voor de kinderen
is het goed om te bewegen, en het is prettig als er meer keus is dan voetbal en gym.
Kinderen krijgen nu de mogelijkheid om
in een klein groepje bezig te zijn met werpen, vangen en mikken.”

Sportimpuls
Dyna’75 heeft de doelstellingen van het
programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (zie kader) goed begrepen. Hier
is de laatste jaren veel in geïnvesteerd,
onder meer in sportief coachen. Ook

“JE MOET DE
MOGELIJKHEDEN
ZIEN EN NIET IN
HOKJES DENKEN”
Ineke van der Werf

antipestbeleid kreeg veel aandacht. Daarnaast heeft de vereniging een brede blik
naar buiten.
Jan van der Werf, namens de technische
commissie van Dyna ’75, is eerst en vooral trots op wat zijn club met het samenwerkingsverband heeft kunnen bereiken.
“We proberen door middel van diverse
activiteiten de jeugd zo breed mogelijk
te bedienen. Ook proberen we actief een
verbinding te zijn tussen buurt, onderwijs
en sport. Daarmee geven wij invulling aan
wat is omschreven in de sportnota van
de gemeente. Wij brengen, als uitvoerder,
vraag en aanbod bij elkaar. Dat we zo goed
samenwerken maakt dat we voor de werving van activiteiten en de uiteindelijke
afstemming met alle partijen snel kunnen
schakelen. We zitten bijvoorbeeld, via de
buurtsportcoach, dicht bij het onderwijs.
Het samenwerkingsverband is ook juist zo
sterk omdat we merken dat alle partijen
iets willen toevoegen aan de sportbeleving
van kinderen uit Heerenveen. Daarbij heeft
iedereen vanzelfsprekend een eigen belang, maar wel altijd met het gezamenlijke
belang in gedachten. Wij krijgen de mogelijkheid om breed en langdurig basketbal
onder de aandacht van de jeugd te bren-

gen, waardoor wij als vereniging in staat
zijn om te groeien. Bovendien hebben we
de mogelijkheid ons netwerk te vergroten,
hetgeen ook weer kansen biedt.”
De Sportimpuls-subsidie uit 2012 gaf
Dyna’75 grote mogelijkheden. De gemeente Heerenveen was onder de indruk
van wat de club met het geld wist te bereiken. Jan van der Werf:“Wij zijn daardoor in
staat geweest om diverse activiteiten een
structurele plaats te geven. Dankzij de toen
ontstane samenwerking tussen gemeente,
Sport Fryslân, Sportstad Heerenveen, de Nederlandse Basketball Bond en het basis- en
voortgezet onderwijs hebben we een aantal projecten vorm kunnen geven. Borging
voor de toekomst is belangrijk. Daarvoor is
wel geld nodig. Nu de Sportimpuls-subsidie
is afgelopen, trachten wij de activiteiten uit
andere subsidies en eigen bijdragen van
de deelnemers te financieren. Sommige
projecten, zoals een project voor kinderen
uit de lage-inkomensbuurten, krijgen we
– ondanks inzet van de partijen waar we
al jaren mee samenwerken en nu ook een
welzijnsorganisatie – helaas nog niet van de
grond, omdat de subsidies hard terug zijn
gelopen.”

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’
De rol van de sportverenigingen binnen de samenleving is van groot belang. De sportvereniging
dient een klimaat te scheppen waar je met plezier sport en jezelf kunt zijn. Het programma ‘Naar
een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en
rondom de sport aan te pakken. Dit programma, waarbij middels projecten en informatievoorziening
de kennis en vaardigheden van direct betrokkenen worden vergroot, wordt uitgevoerd door de
sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het Ministerie van VWS, het Ministerie van
Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep. Kijk voor meer
informatie op www.veiligsportklimaat.nl.

NR2

21

