
 
 
 

Bronckhorst organiseert verbinding tussen verenigingen en 
organisaties 

B en w van Bronckhorst stemden vandaag in met de invulling van combinatiefuncties in de 
gemeente Bronckhorst. De combinatiefunctionaris legt verbindingen tussen de sectoren 
sport en onder andere onderwijs, welzijn, cultuur en buitenschoolse opvang. Bronckhorst 
kiest voor een functie-invulling volgens de driedeling: cultuur, sport en bewegen en 
projectmatige inzet extern. De volgende combinatiefuncties richten wij in: 
 
Verenigingsondersteuners 
De overheid treedt steeds meer terug. In de visie Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB) 
worden taken neergelegd bij de verenigingen en subsidie deels afgebouwd. Doel van de 
combinatiefunctie in deze opzet is de verenigingen tijdelijk te ondersteunen bij het 
overnemen van taken van de gemeente en deze te borgen naar de toekomst.  
 
Muziekdocent Algemene Muzikale Vorming 
In TBB is een andere organisatie voorgesteld voor het muziekonderwijs in de gemeente. De 
bedoeling is samen met de muziekschool en het onderwijs algemene muzikale vorming in 
het basisonderwijs te organiseren. Alle schoolkinderen komen op deze manier in aanraking 
met muziekonderwijs in plaats van een beperkte groep. Hiervoor willen wij een 
combinatiefunctionaris inzetten die in dienst van de muziekschool komt. Deze functionaris 
betrekt ook de muziekverenigingen bij de algemene muzikale vorming.  
 
Leesconsulent 
Sinds 1 januari 2013 bezoekt de bibliobus de scholen in de kleine kernen niet meer. De 
bibliobus had 15 haltes in de gemeente, voornamelijk bij de scholen. De kinderen bezochten 
onder schooltijd de bibliotheek en de collectie in de bus werd afgestemd op de wensen van 
de scholen. Om dit gemis enigszins te overbruggen komt er een leesconsulent voor de 
bibliotheek en scholen. Deze combinatiefunctionaris is in dienst van de bibliotheek en 
bezoekt vooral de scholen die voorheen gebruik maakten van de bibliobus.  

Zonnewatergroep (pilot van twee jaar) 
De gemeente subsidieert een combinatiefunctionaris die werkt bij de Zonnewatergroep. Het 
resultaat moet na twee jaar leiden tot een duurzame samenwerking die bijdraagt tot een 
actieve leefstijl van (kwetsbare) volwassenen en kinderen. De taak van de 
combinatiefunctionaris is hier het verbinden van initiatieven en activiteiten van 
sportverenigingen, onderwijs en zorginstanties. Hij/zij begeleidt en ondersteunt activiteiten 
voor de wijk en organiseert kennisbevordering. 

Club Vooruit (voor twee jaar) 
Club Vooruit biedt ondersteuning aan non-profit instellingen op het gebied van kunst, cultuur, 
sport, recreatie en welzijn. Club Vooruit is actief binnen drie Achterhoekse gemeenten en 
wordt ondersteund door de Provincie en Rabobank. Door aan te sluiten bij Club Vooruit 
kunnen alle 350 Bronckhorster verenigingen, stichtingen en clubs gebruik maken van de 



expertise op het gebied van besturen, administreren en personeelszaken. Daarnaast 
organiseert de Club themabijeenkomsten die inspelen op (actuele) zaken die verenigingen 
aangaan.  

Landelijke impuls 
Het kabinet wil samen met gemeenten in totaal 2.600 nieuwe en structurele 
Combinatiefuncties realiseren binnen scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen. 
Deze Impuls moet leiden tot het versterken van sportverenigingen, bevordering van de 
kennismaking met actieve kunst en cultuur en stimulering van het dagelijks sport- en 
beweegaanbod. 
 
Financiering 
Bronckhorst ontvangt voor de inrichting van de combinatiefuncties een structurele bijdrage 
van € 134.400,- vanuit het rijk voor het invullen van 6,72 functies. De rijksbijdrage dekt 40% 
van de kosten van een combinatiefunctie. De gemeente heeft voor 60% cofinanciering 
gezocht, zowel binnen haar eigen bestaande middelen als bij maatschappelijke organisaties.  
 
 

Hengelo (Gld), 23 april 2013 
 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Anna Hoekman, cluster 
communicatie, tel. (0575) 75 04 68/70. 

 

 


