Werkprogramma LSF 2017
1.

Inleiding

De Leidse sport is in beweging. Daarbij dient de Sportnota Verleiden tot bewegen 2013-2018 als basis. Veel
activiteiten van de LSF in 2017 zullen een relatie hebben met de nadere uitwerking van deze nota door het
College van BenW van de gemeente Leiden. Daarnaast zal de LSF uiteraard ook met eigen initiatieven komen.
In dit werkprogramma zijn de prioriteiten vastgelegd. Maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor nieuwe
initiatieven, als daar aanleiding toe is. In een dergelijk geval zal de planning van de overige activiteiten worden
aangepast.
2.

Doel en functie van de LSF

Doel van de LSF (uit door het college van BenW vastgesteld reglement LSF en statuten) is de sport in algemene
zin in Leiden te bevorderen door:
o
o
o
o
o
o
o
o
3.

het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over algemene (beleids)aangelegenheden op
het gebied van georganiseerde en ongeorganiseerde sport;
het bevorderen van een goede samenwerking tussen de gemeentelijke instanties en de leden
van de vereniging;
het bevorderen van de samenwerking tussen haar leden en het geven van voorlichting;
het samenwerken, overleg plegen en onderhouden van goede contacten met overheids- en
andere instanties;
het samenwerken met organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
het deelnemen aan relevante overlegorganen en bijeenkomsten;
het verzorgen van persberichten en berichten voor de nieuwsmedia;
het organiseren van de verkiezing van de sportvrouw, -man, en -team van het jaar.

Adviezen

Het adviesprogramma bestaat uit gevraagde en ongevraagde adviezen.
Over de verschillende onderwerpen wordt door de LSF gevraagd of ongevraagd advies uitgebracht of neemt zij
dat in overweging. Daarbij hebben de volgende onderwerpen prioriteit:






(Top)sportvoorzieningen (Combibad De Vliet, Vijf Meihal en ijsbaan)
Voetbal Vitaal (en aanverwante ruimtelijke inrichting sportparken)
Verzelfstandiging tennis
Sporttarieven 2017
Afstoten vastgoed

De LSF voorziet dat het College van B&W op deze onderwerpen in 2017 besluiten moet gaan nemen die van
grote invloed zijn op de sport(infrastructuur) in Leiden. De LSF zal – daar waar dat aan de orde is - hierin
participeren in bijeenkomsten met de sport(verenigingen) en gemeente, ledenraadplegingen organiseren en
gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.
Naast de bovenstaande de geprioriteerde onderwerpen zal de LSF tevens de volgende onderwerpen nauw gelet
volgen. Daarover gaat de LSF in gesprek met de wethouder en gemeente en kan eventueel resulteren in een
gevraagd of ongevraagd advies:






Integratie Sportbedrijf binnen gemeente
Efficiënt en effectief gebruik sportaccommodaties
Samenwerkingskansen universiteit – gemeenten
Sporten door mensen met een functiebeperking (continuering functie sportconsulent)
Regionale samenwerking op het gebied van sport
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4.

Strategie

De LSF kiest voor een manier van beïnvloeden van lokaalbeleid die naar verwachting het meest effectief is. In de
praktijk betekent dit dat de LSF graag adviseert in het stadium van beleidsvorming.
5.

Andere activiteiten

De andere activiteiten van de LSF vloeien voort uit de doelen van de vereniging (paragraaf 2).
Continue aandacht hebben:
- het bevorderen van samenwerking
- het informeren over relevante ontwikkelingen via de LSF-website en nieuwsbrieven
- het oppakken van signalen van de verenigingen
- het optimaliseren van de zichtbaarheid van de LSF naar de verenigingen
- het behartigen van verenigingoverstijgende belangen.
In 2017 zal de LSF weer meewerken aan de organisatie van een Leids Sportcongres .Daarnaast organiseert de
LSF activiteiten om de sporters en het sportaanbod voor het voetlicht te brengen. Een voorbeeld hiervan is de
organisatie van het jaarlijkse Leidse sportprijzengala.
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