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Kennisnemen van
 De lancering van het BrabantSport Fonds op 11 maart 2021.
 GS ondertekenen een intentieverklaring om bij te dragen aan dit Fonds.
 Op 11 maart is er om 11:00 uur een persmoment waar u voor
uitgenodigd wordt.
Aanleiding
Sportevenementen lenen zich uitstekend om maatschappelijke opgaven
zoals gezondheid, duurzaamheid en inclusiviteit te adresseren. De provincie
Noord-Brabant stuurt al geruime tijd op maatschappelijke activering via sport
door middel van het stimuleren en co-financieren van side-events. BrabantSport
vervult hierin een belangrijke aanjagende rol.
Ook het bedrijfsleven hecht waarde aan en ziet een rol voor zichzelf in deze
maatschappelijke activering. Vijf toonaangevende Brabantse ondernemers
hebben aan BrabantSport aangegeven graag te willen deelnemen in een fonds
voor duurzame maatschappelijke activatie via sport: het BrabantSport Fonds. Ze
vragen ook aan de provincie hier aan mee te doen.
Wij hebben reeds eerder aangegeven dat wij wilden participeren in zo’n fonds.
Vorig jaar hebben wij bij de begroting 2021 reeds € 400.000 toegezegd voor
het jaar 2021. Onze bijdrage voor de periode 2022 – 2025 is onderdeel van
het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021 – 2022.
De afgelopen maanden is door alle partijen hard gewerkt aan het vormgeven
van het fonds. Om in 2021 ook resultaten te kunnen boeken zullen partijen dit
initiatief op 11 maart a.s. lanceren door het ondertekenen van een
intentieovereenkomst met BrabantSport.
Bevoegdheid
In het “Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021 – 2022”, dat 8 december
jl. vastgesteld is door GS en binnenkort aan U Staten voorligt, stelt de provincie
de ambitie om de leefbaarheid en levendigheid van Brabant te versterken. De
projecten die door het BrabantSport Fonds worden ondersteund dragen direct
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bij aan de leefbaarheid en levendigheid in Brabant. De doelstellingen van dit
fonds passen tevens goed in de organisatiebrede thema’s gezondheid en brede
welvaart.
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Voor het jaar 2021 is de gevraagde provinciale bijdrage gedekt uit het lopende
beleidsprogramma sport. De bijdrage voor 2022 – 2025 ligt aan U Staten voor
in het Statenvoorstel “Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021 – 2022”.
Kernboodschap

We informeren uw staten over het BrabantSportfonds en onze betrokkenheid
hierin. Voor 2021 is hiervoor vanuit de provincie € 400.000 beschikbaar.
Tezamen met het bedrijfsleven is hiermee dan in 2021 € 650.000 beschikbaar.
De provincie is voornemens hier voor de periode 2022 - 2025 onder
voorbehoud van goedkeuring door uw Staten jaarlijks € 400.000 beschikbaar
te stellen met de inspanningsverplichting aan BrabantSport het fonds binnen
twee jaar te laten groeien naar € 400.000 private bijdrage (50% – 50%
publiek - privaat). De ambitie is om de totale bijdrage richting 2025 door te
laten groeien naar 1 miljoen, te behalen door een verdere groei in private
bijdrage.
BrabantSport lanceert dit fonds op 11 maart. Middels deze publiek-private
samenwerking beoogt BrabantSport kortdurende side-events door te ontwikkelen
naar langlopende programma's die maatschappelijke opgaven gericht en
programmatisch adresseren door de inzet van sport, spelen en bewegen. Het
fonds gebruikt daarbij de kracht en dynamiek van sportevenementen om de
programma’s en activiteiten een platform en uithangbord te bieden. De
ondersteunde initiatieven kunnen nieuwe initiatieven zijn of bestaande, lokale
en/of eenmalige initiatieven die door het fonds doorontwikkeld kunnen worden
tot jaarronde en regionale projecten. BrabantSport organiseert op 11 maart om
11:00 uur een persmoment. Hiervoor ontvangt u spoedig een uitnodiging.

De activiteiten van het Fonds richten zich op twee ambities:
 Sport maakt gezond - Vitaliteit en preventie
Het fonds draagt actief bij aan een gezonde samenleving door middel
van sport en het creëren van een gezonde leefstijl. Aandachtsgebieden
zijn overgewicht onder kinderen, stress onder (jong)volwassenen en
eenzaamheid onder ouderen.


Sport voor iedereen - Inclusiviteit
Het fonds draagt actief bij aan een sportieve samenleving waarin sport
voor iedereen is, zowel als deelnemer als supporter. Er is specifieke
aandacht voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

Duurzaamheid is randvoorwaardelijk in het Fonds.
Alle activiteiten die vanuit het fonds worden ondersteund, worden beoordeeld
op hun impact op de leefomgeving. Het minimaliseren van de ecologische
footprint van deze activiteiten is daarbij het uitgangspunt.
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Voorbeeld: koppeling tussen eenzaamheid onder ouderen en
sportevenementen.
Eenzaamheid is een groot probleem in Brabant, met name onder ouderen*, en het
probleem heeft door de coronacrisis waarschijnlijk alleen maar grotere vormen
aangenomen. Door het grootschalig uitrollen van een wijkprogramma jeu de
boules in Den Bosch in 2021 en een jaar later ook in andere Brabantse steden
wordt niet alleen toegewerkt richting het EK Petanque 2022 in Den Bosch, maar
wordt tegelijkertijd ook de sociale cohesie bevorderd in een tijd waarin ontmoeting
geen vanzelfsprekendheid is.
Andere evenementen als het WK Dammen 2021 in Eindhoven en het EK
Driebanden 2021 in Berlicum lenen zich ook goed om aan hetzelfde thema van
bestrijding van eenzaamheid te koppelen. Zo ontstaat er langlopende aandacht
voor het thema en kunnen we hier doelstellingen, borging en monitoring aan
koppelen.
*Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD, RIVM, CBS

Tenslotte wordt een deel van de gelden in het Fonds ingezet om bidbooks voor
sportevenementen te bekostigen. Door de oprichting van het Fonds verandert de
balans tussen het belang van hoofdevenement en side-events programma.
Evenementen gaan nu meer in dienst staan van het side-events programma. Dit
betekent dat bij de acquisitie van sportevenementen gestuurd moet worden op
de ambities van het Fonds. Door het netwerk en de kennis van de deelnemende
partijen in te zetten kan de kans op het binnenhalen van passende evenementen
worden vergroot.
Het fonds zal op verschillende manieren werken. Het zal proactief initiatieven
gaan versterken en vergroten die bij de doelstellingen van gezondheid en
inclusiviteit aansluiten. Anderzijds zal het een platform zijn waar reeds
bestaande kleine of lokale initiatieven een aanvraag kunnen doen op basis van
tevoren gecommuniceerde voorwaarden. Over de precieze spelregels wordt op
een later moment door het BrabantSport Fonds gecommuniceerd.
Om de overhead voor uitvoering van dit fonds zo laag mogelijk te houden is
ervoor gekozen om geen aparte stichting op te richten maar het onder te
brengen bij BrabantSport. BrabantSport is oprichter en eigenaar van het Fonds.
BrabantSport is geen verbonden partij van de provincie en daarmee is het Fonds
ook geen verbonden partij. Via de exploitatiesubsidie die BrabantSport jaarlijks
ontvangt voor hun werkplan draagt de provincie bij aan dit Fonds.
GS hebben aan BrabantSport de ambitie meegegeven dat zij zich inspant om
de jaarlijkse private inleg binnen twee jaar te laten doorgroeien naar €
400.000,-. Zo wordt voldaan aan de streefwaarde van 50% private bijdrage in
2022, zoals genoemd in het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport. De
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ambitie is om de totale bijdrage richting 2025 door te laten groeien naar 1
miljoen, te behalen door een verdere groei in private bijdrage.
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Communicatie
Over dit besluit wordt actief gecommuniceerd met een persbericht dat wordt
opgesteld in afstemming met BrabantSport en de partnerbedrijven. Het bericht
wordt gedeeld via de provinciale communicatiekanalen, de kanalen van
BrabantSport en de partnerbedrijven. BrabantSport organiseert op 11 maart om
11:00 uur een persmoment. Hiervoor ontvangt u spoedig een uitnodiging. Het
fonds wordt op 11 maart feestelijk maar uiteraard coronaproof gelanceerd door
een tour langs de deelnemers.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A. Doedens, (06) 55 68 65 01,
adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer M.P.A. Mol, (06) 47 20 22 36, mpmol@brabant.nl.
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