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Van nu tot aan de uitvoering

• Twee keer kick-off 22-01 en 29-01

• Samenvatten van de uitkomsten ( eerste concept “lokaal 
sportakkoord” )

• Tweede werksessie 19-03 ( plenaire bijeenkomst ; reageren op eerste 
concept ; concept aanpassen en definitief vaststellen )

• Voor 8 april : Lokale Sportakkoord ter goedkeuring naar VSG

• Begin mei : start met uitvoeringsplan



Agenda voor vanavond

• Deel 1 Informatief

• Het Nationale Sportakkoord

• Het Lokale Sportakkoord

• Vragen ( mag ook tussendoor )

• Deel 2 Interactief

• Inventariseren van behoeften / inzichten / bedreigingen / kansen

• Vervolgafspraken en gezamenlijke  afsluiting



Sporten in Nederland

• 9,4 miljoen Nederlanders sporten iedere week

• Diversiteit aan mogelijkheden en sportaanbieders

• Verschuiving van traditioneel georganiseerde sport naar ”sporten op 
maat”. Nog steeds 26.000 sportverenigingen maar ook 6.000 sport-
en beweegondernemers en veel ongeorganiseerde 
sport/beweegactiviteiten

• We beschikken over een goede sportinfrastructuur en een goede 
sportcultuur

• En toch………………..



Zorgen en wensen

• Nog steeds zijn er (teveel) groepen mensen die niet sporten

• De motorische vaardigheden van kinderen nemen af

• Te lage bezetting van sportaccommodaties

• Agressie op en rond het sportveld

• “Klassieke” sportvereniging komt onder druk te staan



Nationaal Sportakkoord

• Voorgaande is aanleiding voor de landelijke overheid om sport in een 
nationaal kader te plaatsen.

• Primaire participanten zijn : VWS ; VSG ; NOC/NSF/ Sportbonden / NL 
Actief ; Provincies ; Maatschappelijke organisaties en bedrijven

• Doel : We willen bereiken dat iedereen deelneemt en plezier in sport 
kan hebben. Nu en in de toekomst. In een veilige en gezonde 
omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.



Zes Ambities

Om dit doel te bereiken zijn er zes ambities geformuleerd.

• Dit zijn :

• Inclusief sporten en bewegen

• Duurzame sportinfrastructuur

• Vitale sportaanbieders

• Positieve sportcultuur

• Van jongs af aan vaardig in bewegen

• Ambitie zes : “Topsport inspireert” volgt later



Inclusief sporten en bewegen

• Iedere Nederlander een leven lang 
plezier in sporten en bewegen. 
Ongehinderd door leeftijd, 
lichamelijke of geestelijke 
gezondheid, etnische achtergrond, 
seksuele geaardheid of sociale 
positie. 



Duurzame sport- infrastructuur

• We willen in Nederland kunnen 
beschikken over een goede en 
duurzame sportinfrastructuur. Het 
gaat niet alleen om sportvelden, 
zwembaden, sporthallen en 
clubhuizen, maar ook om 
voorzieningen in de openbare 
ruimte. 



Positieve sportcultuur

• Sporten moet leuk zijn, veilig, 
eerlijk en zorgeloos. Plezier in 
sport is het fundament voor een 
leven lang sporten. Daarom is het 
welzijn van de sporter belangrijker 
dan winnen.



Van jongs af aan vaardig in bewegen

• Spelen en bewegen is minder 
vanzelfsprekend geworden in het 
dagelijks leven van kinderen. Veel 
kinderen voldoen niet aan de 
beweegnorm en de 
bewegingsvaardigheid van kinderen 
neemt af. Dat moet anders.



Vitale aanbieders

• We willen aanbieders van sport en 
bewegen toekomstbestendig maken 
zodat sport en bewegen voor 
iedereen toegankelijk en bereikbaar 
blijft. Niet iedere sportaanbieder 
weet nu in te spelen op 
ontwikkelingen als vergrijzing, 
individualisering en digitalisering. 



Topsport

• Topsport als aanjager voor 
breedtesport



Tot slot

• Borging ?

• Er komt een landelijk onderzoek naar de gewenste organisatie en 
financiering van de sport in de toekomst.



Wat is een lokaal sportakkoord?

• Set aan afspraken tussen gemeente,     
sportaanbieders en maatschappelijke partners,     
(en eventueel bedrijfsleven en fondsen)

• Met visie en onderbouwing

• Aanzet tot uitvoering

• Prikkel tot lokale samenwerking en verbinding ; bouwen van 
lokale netwerken

• Gericht op ambities uit Nationaal Sportakkoord
• De gezamenlijke partners zijn eigenaar en dus ook mede                   

verantwoordelijk.

Lokaal 
Sportakkoord
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Voorbeeld Lokaal Sportakkoord

Lokaal 
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https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-en-buurt#node-sportakkoord-gemeente/


Faciliteiten / budgetten

• Het Lokale Sportakkoord loopt t/m 2021

• Extern betrokkenen :

• Sportformateur ; Begeleidt het proces tot en met de totstandkoming 
van het akkoord. Echt – Susteren > Joris Bauer HvdS

• Adviseur voor de Sport ; is “2 jaar” beschikbaar en waakt over de 
uitvoering van het akkoord. Biedt services aan en heeft een 
werkbudget van 7.000,-. Echt – Susteren > Thom Gordijn VSG

• Uitvoeringsbudget : 2x 20.000,- . Vrij in te zetten om de                  
sport te versterken.



Lokale situatie

• Tijdens de voorbereiding is gekozen voor de ambitie vitale 
sportverenigingen / vitale sportaanbieder ; overige ambities kunnen 
hier onderdeel van uitmaken. 

• Sportakkoord moet leiden tot een uitvoeringsplan, dat bottom up tot 
stand komt en waarbij verenigingen ook mede verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering.

• Algemene inventarisatie door meerdere lokale partijen : Binnensport 
/ Buitensport / Overige aanbieders / Zorg / Welzijn ( jongerenwerk en 
ouderenwerk ).



Vandaag………

• Nagaan of opzet doel van het lokale sportakkoord helder is voor 
iedereen

• Definiëren van een vitale sportvereniging / sportaanbieder

• Inventariseren wat verenigingen nodig hebben om een vitale 
sportaanbieder te blijven of te worden.



Definitie vitale sportvereniging / 
sportaanbieder??

• Een vitale vereniging is een vereniging die de continuïteit voor zowel 
de korte als lange termijn waarborgt door organisatorische en 
financiële gezondheid en daardoor in staat is zijn eigen sport(en) aan 
te bieden aan de eigen en potentiele leden en met dit aanbod een 
bijdrage levert aan het welzijn van burgers.

• Daarnaast bezit een vitale vereniging het vermogen zich aan te 
passen c.q. in te spelen op maatschappelijke veranderingen en  
nieuwe behoeften / doelen ( ook gelegen buiten de sport en gericht 
op samenwerking met andere organisaties in de buurt                           
/ wijk / gemeente).



Van bedreigingen naar kansen?

Algemene en veel gehoorde bedreigingen / knelpunten bij sportaanbieders zijn 
onder meer :

1. Organisatorisch : ontbreken van een visie, strategie, beleidsplan ; handelen op 
basis van de “waan van de dag”

2. Gebrek aan bestuurlijk kader zowel kwantitatief als ook kwalitatief

3. Gebrek aan technisch kader zowel kwantitatief als ook kwalitatief

4. Leden : terugloop van het aantal leden ; scheefgroei tussen jeugd –volwassenen 
– senioren en ouderen ; geen mogelijkheden voor  niet-leden ; overige potentiele 
groepen ; is de ( sport)behoefte van de leden duidelijk ?



Van bedreigingen naar kansen 
(vervolg)

5. Financiën : evenwicht tussen inkomsten en uitgaven ; wat zijn de 
oorzaken ? ; is een financieel meerjarenplan aanwezig.

6. Accommodaties : wat zijn de beperkingen / knelpunten ?

7. Vernieuwing : nieuw sportaanbod ? ; 

8. Gebrek aan samenwerking met anderen. ( sport- maar ook 
maatschappelijke organisaties ; sportplatform / openclub gedachte? )



Inventarisatie

• Invullen van een vragenlijst 

• 1 lijst per sportaanbieder.

• Overleggen met andere sportaanbieders mag / ”moet”.

• Let vooral ook op de kolom “Overige” en “Opmerkingen”.

• Vragenlijst inleveren ; een kopie wordt per mail verzonden.

• Bespreek de ingevulde vragenlijst eventueel nog intern en geef 
aanvullingen door per mail : bind@menswel.nl



Afsluiting

Bedankt voor jullie aandacht en inbreng

Vervolg op woensdag 18 maart. 
Uitnodiging volgt !


