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Het integrale sportbeleid in San Carlos
Op dit moment ben ik alweer drie weken in Nederland en ik moet zeggen dat het me redelijk
goed gelukt om weer te wennen aan Nederland. Tussen Nederland en Nicaragua zit namelijk
niet alleen een verschil tussen de leefwijzen, gebruiken, gewoonten, de taal, maar ook
tussen de manieren van denken. Het heeft in mijn werkzaamheden echt grote voordelen
opgeleverd. Want dat is nu net waar ik het graag met u over wilde hebben. Want wat is er nu
daadwerkelijk gebeurt op sportgebied in San Carlos? Wat zijn de plannen voor de toekomst
van San Carlos? En hoe kan ’Groningen’ hier een rol in gaan spelen? Op deze vragen wil ik
u graag gaan antwoord geven.
Zoals ik in mijn vorige stukje in de nieuwsbrief al aan heb gegeven zijn de randvoorwaarden
om te kunnen sporten behoorlijk slecht te noemen in San Carlos. Er zijn bijvoorbeeld in de
buitenwijken niet tot nauwelijks sportmaterialen, geen (sport)leraren lichamelijke opvoeding
en de meeste speelvelden verkeren in een hele slechte staat.
De oorzaken voor de bovenstaande problemen zijn talloos en daar wilde ik het eerlijk gezegd
ook niet over hebben. Ik wil het daarentegen wel graag hebben over de toekomstplannen
van San Carlos om al deze problemen tegen te gaan. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de
formatie van het Sport Comité en het implementeren van de sportprojectaanvraag. De
sportprojectaanvraag behelst kortweg gezegd het verbeteren de sport in het algemeen. In de
sportprojectaanvraag staan bijvoorbeeld zaken als het opleiden van trainers en spelleiders,
het zorgen voor materialen en kleding voor elke federatie, het bouwen van multifunctionele
sporthallen in de meeste geconcentreerde gebieden en het monitoren, financieren en
uitvoeren van het Buurt, Onderwijs en Sport project.
Ik heb me ook vooral bezig gehouden met het verbeteren van de sportprojectaanvraag. De
reden hiervoor was vooral omdat er dan een integraal en goed onderbouwde aanvraag zou
komen te liggen waardoor vervolgens fondsen zouden kunnen worden aangeschreven om
de sport te gaan helpen in San Carlos. Uiteraard heb ik dit niet zelf gedaan, maar samen met
de sportvertegenwoordigers in San Carlos en de gemeente. Zo is er in binnen deze
samenwerking een nieuwe visie ten aanzien van sport gecreëerd, nieuwe doelstellingen
geformuleerd, sportdiagnose ten aanzien van de sportfederaties en de actuele sportsituatie
in de gemeente is ingevoegd, de prioriteiten en aanbevelingen vanuit alle sportfederaties
meegenomen in de sportprojectaanvraag en het Buurt, Onderwijs en Sport project
ingevoegd. Dit had natuurlijk ook gevolgen voor de begrotingen en die zijn hierdoor ook
aangepast. Het gevolg van deze aanpassingen is dat het gemeentelijk Sport Comité is
gevormd. Binnen dit gemeentelijk Sport Comité zitten twee representanten van elke
sportfederatie binnen de gemeente San Carlos. Dit Sport Comité bezit tevens rechtspersoon
en het Sport Comité zal samen met de gemeente komen tot het maken van een integraal
sportbeleid en een chronologische sportjaarkalender. Daarnaast nemen zij de
eindverantwoordelijkheid om het sportproject ook daadwerkelijk uit te voeren. Zij zijn tevens
de initiatiefnemers voor de verschillende jaarlijks terugkerende sportkampioenschappen en
andere sportactiviteiten in de gemeente waarbij aandacht wordt geschonken aan diverse
disciplines. Daarnaast zijn zij (zoals omschreven in het integrale sportproject)
eindverantwoordelijk voor het structureel initiëren, controleren, evalueren en verbeteren van
de verschillende sportactiviteiten in de gemeente, zoals het Buurt, Onderwijs en Sport
project. Naast de initiatiefnemende en uitvoerende functie van het Sport Comité is het
Comité ook het belangrijkste adviesorgaan van de gemeente met betrekking tot het
sportbeleid. Hier zal dan ook structureel overleg gaan plaatsvinden over zowel de
sportactiviteiten, maar ook over de sportinfrastructuur en verbeterplannen ten aanzien van
de toekomst.
Ik denk dat de sportstad ’Groningen’ hier absoluut een grote rol in kan spelen. Het is niet
alleen fantastisch dat we de mogelijkheid hebben om hierin San Carlos een handje verder te
helpen maar ook nog eens een unieke mogelijkheid, want het is voor het eerst dat wij via de
stedenband de sport in San Carlos een flinke impuls te geven!
We spreken elkaar snel!
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