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Wat ging vooraf
Limburgs Paardensportplan

Start programmamanager 2012

Koplopersprincipe
Ambities en basis in Weert
Werkconferentie 

Ism gemeente werkgroepen faciliteren
Procesbegeleiding visievorming



Stakeholders Weert
25 paardensportverenigingen
10 maneges/ruitersportcentra
15 handel-/sportstallen
5 fokkerij/hengstenhouderij
5 overig



Trends en ontwikkelingen
• Accommodaties spelen steeds meer centrale rol
• Samenwerking tbv kwalitatief goed aanbod en faciliteiten
• Aantal jeugdleden daalt
• Stijging aantal senioren
• Ruim 40% van de paardensporters < 20 jaar
• 2025: 13% minder leden (doorvertaling demografie)
• Toename in belangstelling voor leisure activiteiten

Limburgs paardensportplan
Toekomstproof koplopers



Opdracht
Ontwikkeling gedragen visiedocument ten aanzien van:
•Samenwerking binnen en met paardensportsector
•Versterking paardensportverenigingen
•Aanpak mbt accommodatie
•Paardenmarkt als podium voor paardensportsector
•Sportstimulering tbv verbeterde instroom en doorstroom

Bijeenkomst 10 februari – werkgroepleden en stakeholders



Werkgroep sterke verenigingen
• Betere groeikansen voor paardensportverenigingen
• Samenwerking op gemeenschappelijke doelstellingen
• Onafhankelijk overkoepelend orgaan benodigd 
• Organisatie jaarlijkse bijeenkomsten 
• De noodzaak en behoefte mbt een gezamenlijke 

evenementenlocatie concreet aantonen
• Actief inzetten op de juiste mensen op de juiste plekken
• Achterban actief betrekken

Koppeling Weerter Sportraad, Topsportoverleg



Werkgroep sportstimulering
• Duidelijk aanbod voor het beoefenen van de paardensport
• Imago en toegankelijkheid paardensport 

vergroten/verstevigen
• Zonder brede basis op lange termijn onvoldoende 

doorstroom naar de top
• Gezamenlijke communicatie/vermarkten paardensport
• Samenwerking; gezamenlijk cq. delen van 

aanbod/accommodatie/kennis



Werkgroep accommodatie
Medio april gestart, zienswijze ingediend
Gesprek vanuit Limburgs Paardensportplan – St. Provisus
Ondernemers – St. Provisus
Gemeente – St. Provisus

Vervolg 2 sporen:
• Ondernemers – St. Provisus in constructief gesprek
• Werkgroep – visieontwikkeling



Werkgroep accommodatie
Idee werkgroep
-Indien mogelijk koppeling IJzeren Man gebied (benutten 
imago en uitstraling), bovenlokale functie
-Afhankelijk van ontwikkelingen gebruik IJzeren Man
-Provisus nog niet in betrokken

Eerst nader onderzoek benodigd:
•Wat is de daadwerkelijke behoefte aan accommodatie?
•Bijeenkomst verenigingen 31 maart
•Alternatieve locaties met mogelijkheden?



Werkgroep samenwerking
- De oprichting van een onafhankelijke koepelorganisatie 
- Gedragen (financieel en inhoudelijk)  door alle paardenliefhebbers
- Gericht op de pijlers:

1.Kennisdeling 
2.Promotie van de paardensport
3.Verbinden van de paardensport
4.Het behartigen van de belangen



Werkgroep paardenmarkt
• Invulling programma 2014 (ism stakeholders)
• Ontwikkeling lange termijnvisie

Doelstellingen lange termijn:
• Betrokkenheid stakeholders bij invulling programma
• Lange termijn (5 jaar) afspraken gemeente/sponsoren/etc 
• Behoud locatie Stadspark
• Toegankelijkheid voor bezoekers (laagdrempelig)
• (Door)ontwikkeling sponsorbeleid



Conclusies
Samenwerking
Accommodatie
Aanbod
PR & Communicatie

Randvoorwaarden voor slagen uitvoering plan:
•Realistisch en haalbaar met financiële onderbouwing
•Nadere inventarisaties benodigd 
•Commitment en daadkracht



Hoe verder
Vervolg uitwerking door werkgroepen
•Realistisch en haalbaar met financiële onderbouwing
•Inventarisaties uitvoeren
•Bijeenkomst verenigingen
•Commitment en daadkracht

Werkconferentie
Kick-off uitvoering



Sluiting

Vragen?


