
 

 

 

 

 

 

Tubbergen Bruist/Beachcourt 
 

Voor inwoners van de gemeente Tubbergen, die een laag inkomen hebben, is het lastig het 

lidmaatschap van een sportvereniging te betalen. Vaak kiezen deze inwoners voor de eerste 

levensbehoeften en wordt sporten niet als eerste levensbehoefte gezien. Uit onderzoek blijkt 

dat mensen met een lage sociaal economische status minder sporten en bewegen. Zie ook 

dit artikel 

 

Bewegen is een manier om op de lange termijn je stressweerbaarheid en veerkracht te 

verbeteren. Met andere woorden, door regelmatig te sporten ben je beter opgewassen tegen 

stressvolle gebeurtenissen en situaties. Simpelweg kun je ook zeggen: lichamelijke beweging en 

sport beschermt tegen chronische stress. In het artikel via deze link, vindt je meer informatie 

 

In de gemeente Tubbergen is er voor volwassenen (18 jaar en ouder) geen specifieke regeling 

om sporten te kunnen bekostigen wanneer je een laag inkomen hebt. Wel is er de verordening 

maatschappelijke participatie. Deze regeling houdt in dat inwoners met een inkomen tot 120% 

van het sociaal minimum maximaal € 150 per jaar krijgen voor de volgende doeleinden: 

 

- een abonnement op een openbare bibliotheek; 

- een zwemabonnement; 

- het lidmaatschap van een sportvereniging en de aanschaf van sportkleding in verband hiermee; 

- contributies; 

- lidmaatschap ouderenvereniging, wijkvereniging of buurtvereniging; 

- uitstapjes met een ouderenvereniging of buurtvereniging; 

- museumjaarkaart; 

- bezoek culturele voorstellingen (theater, museum); 

- een abonnement op de kerktelefoon; 

- abonnement op kranten en tijdschriften; 

- muzieklessen; 

- deelname aan (re)creatieve cursussen; 

- cursusgeld voor educatieve en/of sociaal-culturele activiteiten 

 

Onder deze regeling valt dus ook het lidmaatschap bij een sportvereniging, echter € 150 is vaak 

niet toereikend en meestal kiezen inwoners voor één van de andere mogelijkheden uit de 

opsomming. 

 

Wanneer het lidmaatschap bij een (eventueel op te richten) Beachcourtverening voor deze 

inwoners gratis zou zijn, zou dit een hele mooie toevoeging zijn aan het armoedebeleid van de 

gemeente Tubbergen. 

 

https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/mensen-met-een-lage-%20sociaal-economische-status-wat-drijft-en-belemmert-hen-bij-sport-en-bewegen/
https://www.samengezond.nl/sporten-tegen-stress-werkt-het-echt/


Tijdens de (gezamenlijke) intake van Schakel/SWTD, de Voedselbank of Stichting Leergeld of het 

jaarlijkse huisbezoek bij een groot gedeelte van de doelgroep, kan de vraag gesteld worden of er 

behoefte is om te sporten op  het Beachcourt. Daarbij kan uitleg gegeven worden over de 

vereniging. Ook kan het Beachcourt genoemd worden op de website 

www.meedoenintubbergen.nl  

 

Voorwaarde om het te laten slagen van dit initiatief is dat het sporten via de 

Beachcourtvereniging gratis zou moeten zijn, zodat niet de € 150 uit de regeling 

maatschappelijke participatie hoeft te komen. Als dit het geval zou zijn, is er weinig meerwaarde 

in vergelijking tot andere sportverenigingen. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Mariska Jogems 
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