
ONDERBOUWING BEACHCOURTS TUBBERGEN 

 

1. Inleiding  

 

Aan de Sportlaan in Tubbergen zijn een aantal voorzieningen aanwezig om sportieve, culturele of 
sociaal maatschappelijke activiteiten te verrichten. Verschillende organisaties en instanties en hun 
doelgroepen maken er gebruik van. Doelgroepen die het park nu nog niet bezoeken hebben prioriteit. 

Om meer mensen uit Tubbergen en Omstreken naar deze mooie bijzondere locatie te trekken, wil de Stichting 
Sport Spel en Recreatie Tubbergen het aantal sport- en beweegvoorzieningen uitbreiden en meer activiteiten 
organiseren. De gemeente Tubbergen heeft hiervoor samen met Tubbergen Bruist en de SSRT het masterplan 
Eeshofbos e.o. Tubbergen ontwikkeld. Een plan om gefaseerd het natuur gebied aan de Sportlaan en omstre-
ken om te vormen tot een sport-, beweeg-, en ontmoetingsplek waar mensen graag vertoeven. 
 
Voor de realisatie van de drie beachcourts is een projectplan geschreven (zie bijlage).  In dit document wordt 
nader omschreven hoe de beachcourts een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente 
ten aanzien van sport, in het sociaal domein en hoe er samengewerkt gaat worden met diverse organisaties 
met betrekking tot inclusief sporten en bewegen. Dit met het doel om zoveel mogelijk verschillende doelgroe-
pen gebruik te laten maken van de voorziening.  

 

2. De Beachcourts in het sociaal domein en doelstellingen gemeente  
 

- Op de beachcourts kunnen mensen elkaar ontmoeten. Er kan ontmoeting plaatsvinden tussen diverse 
doelgroepen, van jong tot oud. Er kunnen diverse (sportieve) activiteiten worden georganiseerd, op 
verschillende momenten in het jaar en eventueel aansluitend op andere (sport)activiteiten in 
Tubbergen. Er ontstaat hierdoor verbinding tussen (sport)verenigingen en (maatschappelijke) 
organisaties.  

 

- Sporten is gezellig en heel gezond. De beachcourts stimuleren mensen om te bewegen. Het draagt bij 
aan een gezonde leefstijl en vitaliteit. Bewegen heeft een belangrijke preventieve werking. Hoe 
gezonder de inwoners in de gemeente, hoe minder kosten voor de zorg. Lichamelijke beweging is 
gezond voor lichaam en geest.  

 

- Op de beachcourts kunnen heel veel verschillende sporten worden beoefend zoals voetbal, volleybal, 
badminton of handbal. Ze zijn multifunctioneel. Aangezien er meerdere beachcourts zijn kunnen 
(deze) sporten eventueel naast elkaar worden beoefend. Zo ontstaan er contacten tussen 
(sport)verenigingen en (maatschappelijke) organisaties. Uit deze contacten kunnen weer nieuwe 
(sport)activiteiten en initiatieven ontstaan. De beachcourts nodigen mensen, (sport)verenigingen en 
(maatschappelijke) organisaties uit om samen te werken.  

 

- De beachcourts zijn voor een breed publiek toegankelijk Er kunnen digitaal reserveringen worden 
gemaakt. Een systeem is in ontwikkeling. Dit zorgt er voor dat de beachcourts toegankelijk zijn voor 
diverse doel- en leeftijdsgroepen. (Sport)verenigingen liggen voor de hand, maar ook zorginstellingen 
en andere (maatschappelijke) organisaties  kunnen gebruik maken van de beachcourts voor 
beweegactiviteiten zoals bijvoorbeeld mensen die zorg nodig hebben, mensen met een beperking of 
eenzame ouderen. Hiervoor zijn diverse contacten gelegd binnen Tubbergen, onder andere met de 
SWTD, sportservice Tubbergen en Stichting VAST. Dit stimuleert een inclusieve gemeenschap waarbij 
iedereen erbij hoort en mee kan doen.  
 



- De beachcourts dragen bij aan een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie. Een locatie waar diverse 
sportverenigingen zijn geclusterd en de samenwerking met en tussen de sportverenigingen optimaal 
is.  
 

- De beachcourts stimuleren nieuwe sporten. Het is een toevoeging op het bestaande sportaanbod. 
Tubbergen is een sportgemeente en wil dit uitdragen en promoten. In de gemeente is er op dit 
moment geen accommodatie met een zelfde ondergrond. De beachcourts zijn een unieke toevoeging, 
niet alleen voor Tubbergen, maar voor de hele regio.  

 

- Een van de uitdagingen in Tubbergen is het gebrek aan ruimte om te sporten. De drie beachcourts 
zorgen voor meer ruimte om te sporten.  

 

- De beachcourts geven een impuls aan de lokale economie. Bij boeking en (ver)huur levert het 
inkomsten op. Daarnaast profiteren (horeca)ondernemers na afloop van het sporten. Er ontstaat, 
naast een economisch aspect, ook een sociaal aspect. Er vindt ontmoeting plaats tussen de inwoners 
van Tubbergen onderling, maar ook tussen Tubbergenaren en mensen van buiten Tubbergen. Dat kan 
leiden tot nieuwe contacten en verbindingen.  

 

3. Samenwerken met organisaties – inclusief sporten en bewegen  
 

- Stichting SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) 
 

Voor inwoners van Tubbergen die een laag inkomen hebben, is het lastig om het lidmaatschap van een 
sportvereniging te betalen. In de gemeente is er geen specifieke regeling om sporten te bekostigen wanneer je 
een laag inkomen hebt. Wel is er de verordening maatschappelijke participatie. Inwoners met een inkomen tot 
120% van het sociaal minimum kunnen maximaal €150,- per jaar krijgen voor diverse doeleinden, waaronder 
het lidmaatschap van een sportvereniging.  

De beachcourts zouden voor deze doelgroep gratis (toegankelijk) moeten zijn. Dit zou een hele mooie 
toevoeging zijn op het armoedebeleid van de gemeente Tubbergen. Hier kunnen afspraken over worden 
gemaakt.  

- Sportservice Tubbergen 
 

De buurtsportcoaches sporten op dinsdagmiddag en zaterdagochtend met de Stichting VAST (Vereniging 
Aangepast Sporten Tubbergen). Zij sporten veelal binnen en af en toe bij TVC’28. De buurtsportcoaches willen 
graag gebruik gaan maken van de drie beachcourts. Hierdoor worden de beachcourts ook gebruikt door 
mensen met een beperking. Er kan ontmoeting plaats vinden met andere doelgroepen, verenigingen of 
organisaties, wat kan leiden tot nieuwe samenwerkingen. Er zullen concrete afspraken worden gemaakt  met 
Sportservice Tubbergen, met buurtsportcoach Lars Bolscher en met Karel Maathuis van Stichting VAST.  

- Aveleijn 

 
Aveleijn richt zich op de doelgroep lichte- tot ernstige verstandelijke beperking Er zullen afspraken worden 
gemaakt met Aveleijn over het gebruik van de beachcourts. De contactpersoon is Leonie Oude Luttikhuis.  Ze is 
ook vrijwilliger binnen het Sport- en Beweegakkoord gemeente Tubbergen. 
  

- Samenwerkingsafspraken maken met de Schakel Tubbergen 
 
De Schakel in Tubbergen is per 1 april 2021 de verbindende plek waar inwoners zich kunnen melden voor 
welzijn, inkomen, jeugd en sport. Er zullen samenwerkingsafspraken worden gemaakt.  
 
 
 
 



 
- Walking Sport  

 
Walking Sport biedt sportmogelijkheden voor mensen waar de actie in minder tempo mag plaatsvinden. De 
beachcourts zijn een plek waar activiteiten voor deze doelgroep plaats kunnen vinden. Er zullen afspraken 
worden gemaakt met deze organisatie. De contactpersoon is Nicolet Plegt.  
 

- Sociaal werker jonge mantelzorgers en sociaal werker jeugd.  
 
De beachcourts vormen een plek voor activiteiten vanuit de sociaal werkers. Er worden afspraken gemaakt met  
Sharon Borggreve (sociaal werker jonge mantelzorgers) en Ellen Blokhuis (sociaal werker jeugd).  
 

- Doelgroep statushouders  
 
Voor statushouders is het belangrijk om mee te doen in de maatschappij. Ze leren de taal en de Nederlandse 
cultuur sneller kennen, wanneer ze meedoen aan diverse activiteiten. Sporten vormt een verbindende factor. 
Ze kunnen deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd op de beachcourts. Deze doelgroep is in 
beeld bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Afspraken omtrent deze doelgroep worden meegenomen in de 
samenwerkingsafspraken met de Schakel in Tubbergen. Mogelijk kunnen de buurtsportcoaches hierin ook een 
rol vervullen.  
 

- Mensen met hersenletsel - InteraktContour  
 

InteraktContour biedt gespecialiseerde hulp aan mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na 
bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Zij helpen mensen met hersenletsel te ontdekken wat nog 
wel kan, om weer grip krijgen op hun leven, op het gebied van leven, wonen en werken. Omdat de gevolgen 
van hersenletsel voor iedereen verschillend zijn, maken ze een plan op maat waarbij de persoonlijke situatie, 
behoeften en doelen uitgangspunt zijn voor de zorg en ondersteuning die daarbij is. InteraktContour biedt 
behandeling, begeleiding en 24-uurs zorg in de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Overijssel en 
Utrecht. Hier kan samenwerking worden gezocht en kunnen afspraken gemaakt worden met Henk Mollink.  
 

- Gebruik beachcourts tijdens de Special Olympics in 2022.  
 
Twente gaat van 10 tot en met 12 juni 2022 het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een 
verstandelijke beperking organiseren; de Special Olympics Nationale Spelen. In elk van de veertien Twentse 
gemeenten vindt straks minimaal één sportevenement plaats. Op de beachcourts kan een “sportcarrousel” 
worden georganiseerd. Tijdens het evenement kunnen belangrijke contacten worden gelegd met (landelijke) 
partijen en organisaties voor de toekomst.  
 
 

- Het aanbod op de beachcourts wordt vermeld op www.bewegenintubbergen.nl en  
www.unieksporten.nl  (een website voor sporten en bewegen met een beperking) 

 
 

4. Financiering  
 
Naast een projectplan is er een begroting opgesteld (zie bijlage). Tubbergen Bruist heeft al diverse stappen 
ondernomen om de financiering rond te krijgen. Tubbergen Bruist en de SSTR dragen zelf financieel bij in de 
realisatie. Daarnaast is er geregeld dat er veel werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Deze zijn 
al benaderd en bereid gevonden om mee te werken. Naast deze inkomsten zijn er bijdragen van het Rabofonds 
en het Twentse Noabers Fonds. De bijdrage van de gemeente is zeer welkom. Hiermee kan het laatste “gat” in 
de begroting nagenoeg worden gedicht. Het is de investering zeker waard. De realisatie van de beachcourts 
levert een aanzienlijke bijdrage in de doelstellingen van de gemeente, namelijk Tubbergen promoten en 
uitdragen als sportgemeente. De beachcourts zijn een kwalitatief hoogwaardige (sport)voorziening en vormen 
een unieke toevoeging op het huidige aanbod. Ze  bieden vele mogelijkheden voor uitbreiding en verbreding 

http://www.bewegenintubbergen.nl/
http://www.unieksporten.nl/


van (sportieve) activiteiten. Niet alleen is het voor Tubbergen een aanwinst. Door het unieke karakter is het 
een aanwinst voor de regio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


