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In juni 2018 sloot Minister Bruno Bruins van Sport samen met gemeenten, provincies, sportbon-

den, maatschappelijke organisaties en bedrijven het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt 

Nederland’. Middels het gesloten sportakkoord willen betrokken partners de maatschappelijke 

kracht van sport optimaal benutten. Met het Nationaal Sportakkoord wordt de oproep gedaan 

om lokaal aan de slag te gaan met een sportakkoord. In het verlengde van het landelijke ak-

koord is in de gemeente Voerendaal de afgelopen maanden hard gewerkt aan een lokaal sport-

akkoord. Dit heeft geresulteerd in een concreet programma van thema’s, ambities en daaraan 

gekoppelde acties. 

Lees verder over het Nationaal Sportakkoord. (http://www.sportakkoord.nl/)

Van een nationaal akkoord naar een lokaal akkoord 
De sportverenigingen staan onder druk, de motorische vaardigheid van kinderen neemt af, 

bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en verenigingen krijgen vaker te maken met 

onsportief gedrag langs de zijlijn. Dit zijn uitdagingen waar we landelijk als lokaal dagelijks 

mee te maken hebben. Samen met Voerendaalse sport- en beweegaanbieders, gemeente, 

seniorenverenigingen, onderwijs, zorg en maatschappelijke partners gaan we deze uitdagingen 

aan. Betrokkenen gunnen namelijk alle inwoners uit Voerendaal een gezond en sportief leven. 

Gezamenlijk benoemden we waar we trots op zijn, de kansen en uitdagingen.

Deze uitdagingen zijn door de lokale partijen omgezet in concrete acties. Dit Sportakkoord 

is een eerste stap om deze ambities te realiseren. Samen zetten we de schouders onder het 

Sportakkoord Voerendaal!

Lidmaatschap sportvereniging 
(6 jaar en ouder)

Nederland 28,0%

Limburg 25,0%

Voerendaal 22,0%

Voldoen aan Beweegnorm 
(19 en jaar ouder)

Nederland 51,7%

Voerendaal 36,0%

Wekelijks sporten 
(19 en jaar ouder)

Nederland 51,3% 

Voerendaal 48,0%

INLEIDING

Bron: Gezondheidsmonitor GGD, CBS en RIVM 2016
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In de gemeente Voerendaal hebben VV Hellas, 

TV Klimmen en Judovereniging Ubachsberg met 

de ondertekening van de intentieverklaring het 

initiatief genomen om te komen tot een lokaal 

sportakkoord. Vervolgens heeft de gemeente 

Voerendaal samen met de sportformateur het 

proces gefaciliteerd én begeleid om te komen 

tot dit sportakkoord. 

In de periode januari t/m april 2020 hebben drie 

bijeenkomsten plaatsgevonden om invulling te 

geven aan het Sportakkoord Voerendaal. Vele 

partners (pagina 8) uit de gemeente Voerendaal 

hebben een actieve rol gespeeld in de totstand-

koming van dit akkoord. 

Het is een breed gedragen akkoord van diverse 

sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, 

seniorenverenigingen en overheid. 

Het Sportakkoord Voerendaal kent vier thema’s: 

1. Vitale sport- en beweegaanbieders

2.  Sport, bewegen en een gezonde leefstijl 

voor iedereen

3. Beter benutten van de omgeving

4. Samenwerken 

In dit akkoord worden de vier thema’s uitgelicht 

in twaalf ambities en daaraan gekoppelde acties. 

In bijlage 1 is het totale uitvoeringsprogramma 

met alle acties te vinden met daaraan gekoppeld 

de partners die een bijdrage leveren. 

Het Sportakkoord Voerendaal heeft een dyna-

misch karakter. Nieuwe organisaties kunnen wor-

den toegevoegd en nieuwe acties, initiatieven en 

samenwerkingen kunnen worden gestart.

HET SPORTAKKOORD VOERENDAAL

www.hvdsl.nl

Sportformateur

Jorg Smeets

Huis voor de Sport Limburg
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Sport- en beweegaanbieders spelen een belang-

rijke rol in een leefbaar Voerendaal. Eén van de 

thema’s uit het sportakkoord is het realiseren en 

behouden van vitale sport- en beweegaanbie-

ders. Betrokkenen benoemen dat ze trots zijn op 

de diversiteit en hoeveelheid beweegaanbod. 

Echter liggen er verschillende uitdagingen zoals 

de terugloop van ledenaantallen, het tekort aan 

kader en het binden en boeien van (jeugd)leden. 

Positief is dat aanbieders uit Voerendaal open 

staan voor afstemming en samenwerking. Er is 

sprake van een hecht samenlevingsgevoel in de 

gemeente Voerendaal. 

Ambities in Voerendaal
Vanuit het sportakkoord zijn de betrokken  

sport- en beweegaanbieders voornemens om 

het traditionele denken te doorbreken. 

Sport- en beweegaanbieders zien het gedachte-

goed ‘Open Club’ als oplossing om te komen 

tot toekomstbestendig beweegaanbod voor alle 

inwoners in de gemeente Voerendaal. Om te 

komen tot vitale sport- en beweegaanbieders zijn 

betrokken en competente kaderleden essentieel. 

Vandaar dat we in dit sportakkoord inzetten op 

het scholen van bestuurlijk en technisch kader. 

Een andere ambitie die aansluit bij de kaderscho-

ling is het behouden en werven van leden, maar 

ook van vrijwilligers. Verenigingen ervaren dat het 

steeds moeilijker is om voldoende vrijwilligers en 

leden te vinden en te binden. Door actief in te 

zetten op deze ambities kan er efficiënter worden 

samengewerkt in de zoektocht naar betrokken 

leden en vrijwilligers. 

Acties 
•  Kaderscholing voor bestuurlijk en technisch 

kader van alle sport- en beweegaanbieders. 

Er kunnen sportoverstijgende thema’s zoals 

EHBO, vrijwilligerstrajecten, didactiek en 

pedagogiek worden aangeboden.  

•  Een gezamenlijke kalender/agenda voor  

kaderscholing in de gemeente Voerendaal.

•  Het samenstellen van een informatiepakket 

voor (nieuwe) inwoners uit de gemeente  

Voerendaal om hen te informeren en uit te 

nodigen voor meerdere sport- en beweeg-

aanbieders. 

•  Gezamenlijk organiseren van evenementen zo-

als Koningsdag met alle andere verenigingen. 

•  Samenwerking tussen kinderopvang, sport-

verenigingen en accommodatieverlener om 

structureel aanbod voor het jonge kind te 

organiseren. 

•  Organiseren van ontmoetingen met beweeg-

aanbieders en andere maatschappelijk  

betrokken organisaties. 

 

Voor een totaaloverzicht van alle acties 
verwijzen we naar bijlage 1.

I.  VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS 
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Iedere inwoner in de gemeente Voerendaal moet 

kunnen sporten en bewegen. Van jong tot oud, 

voor mensen met een beperking en voor diegene 

die de financiële middelen niet hebben maken we 

sport en bewegen toegankelijk. Dit leidt tot een 

gezonde leefstijl en een actief sociaal netwerk.

Ambities in Voerendaal
De ambitie is om in de gemeente Voerendaal 

iedereen aan het sporten en het bewegen te  

krijgen én houden. Dit zorgt ervoor dat meer 

inwoners voldoen aan de beweegrichtlijnen. 

De ambitie is om gezondheid, leefstijl en  

sportinitiatieven te vertalen naar duurzame 

beweegprogramma’s. Samen met betrokken 

partijen organiseren we nieuw of vernieuwd 

beweegaanbod voor diverse doelgroepen zoals 

(kwetsbare) senioren, mensen met een beperking 

en de jongste jeugd. Het is belangrijk dat het  

totale beweegaanbod in de gemeente  

Voerendaal inzichtelijk wordt gemaakt zodat  

alle inwoners het aanbod weten te vinden.  

Dit geldt ook voor het ongeorganiseerde aan-

bod zoals bootcamp, fiets- en hardloopgroepen. 

Betrokken partners verkennen vanuit het sport-

akkoord de mogelijkheid om te werken met een 

lokale beweegpas. Middels de beweegpas kun-

nen alle inwoners zich oriënteren op hun favoriete 

sportkeuze. 

Acties 
•  Het realiseren van valpreventietrainingen 

tussen de lokale judovereniging en de lokale 

fysiotherapiepraktijk Keijsers. 

•  Opzetten programma JOGG (Jongeren op  

Gezond Gewicht) in de gemeente Voerendaal. 

•  Zichtbaar maken van beweegaanbod in de 

gemeente Voerendaal door middel van één 

centraal platform/website.

•  Positioneren sport- en beweegaanbieders door 

één keer per maand in Magazine Voerendaal 

een aanbieder in de spotlight te zetten. 

•  Samen met andere beweegaanbieders een 

beweegpas realiseren voor inwoners uit 

Voerendaal.  

•  Nieuw of vernieuwd beweegaanbod voor (in-

clusieve) doelgroepen zoals (eenzame) senioren 

55+, het jonge kind (2-6 jaar), mensen in een 

verzorgingstehuis, mensen met een beperking 

en kinderen in de jeugdzorg. Voorbeelden zijn 

walking football, beweegaanbod voor peuters 

en kleuters, visaanbod voor verzorgingstehuizen 

en wandelgroepen. 

 

Voor een totaaloverzicht van alle acties 
verwijzen we naar bijlage 1.

II.  SPORT, BEWEGEN EN EEN GEZONDE LEEFSTIJL VOOR IEDEREEN
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De gemeente Voerendaal beschikt over een 

divers aanbod van sport- en beweegaccommoda-

ties en faciliteiten. Deze accommodaties bieden 

de mogelijk tot sport- en beweegparticipatie van 

inwoners. Betrokken partners uit dit sportakkoord 

stellen de accommodaties ter beschikking zodat 

deze goed worden benut. Het slimmer gebruiken 

van de omgeving activeert inwoners tot bewegen 

en het openstellen van accommodaties zorgt 

voor intensievere samenwerkingen. 

Ambities in Voerendaal
In de gemeente Voerendaal is de ambitie om  

accommodaties beter te benutten met als doel 

meer mensen in beweging te krijgen. Er wordt 

nagedacht hoe we diverse doelgroepen uit de 

gemeente Voerendaal kunnen stimuleren om 

meer gebruik te maken van voorzieningen.  

Dit geldt niet alleen voor sportaccommodaties, 

maar ook het gebruiken van opengestelde school-

pleinen en/of andere openbare speelruimten. 

Daarnaast kunnen we initiatieven van maatschap-

pelijke organisaties zoals buurtverenigingen een 

plek geven binnen de bestaande voorzieningen. 

Veel betrokken partijen staan open om de facilitei-

ten ter beschikking stellen. Er is echter behoefte 

aan communicatie en afstemming tussen gebrui-

kers en beheerders. Een andere ambitie is om 

de openbare sport- en speelvoorzieningen uitda-

gender te maken. Op een creatieve wijze zouden 

uitdagende voorzieningen gerealiseerd kunnen 

worden. Ook hebben verenigingen behoefte om 

in gesprek te blijven met de gemeente over het 

(toekomstige) sport- en accommodatiebeleid. 

Acties 
•  Het openstellen van schoolpleinen na  

schooltijd. 

•  De (sport)accommodatie(s) inclusief kantine  

en douches (tijdens schooltijden) beschikbaar 

stellen voor peuterspeelzalen, onderwijs en 

andere maatschappelijke organisaties. 

•  Vergaderlocaties opstellen voor aanbieders 

zonder accommodatie (hardloop, wielervereni-

gingen en buurtverenigingen). 

•  Binnensportaccommodatie de Joffer ter  

beschikking stellen aan kinderopvang, onder-

wijs- en zorginstellingen op het moment dat  

de accommodatie niet is verhuurd. 

•  HSV de Karper stelt de parkvijver beschikbaar 

waar inwoners altijd kunnen vissen.  

Jongeren onder de 14 jaar dienen schriftelijke 

toestemming hiervoor te hebben. 

•  Sport, bewegen en gezondheid wordt vanuit  

de omgevingsvisie meegenomen in de gebieds-

ontwikkeling. 

•  Aanschaf en beschikbaar stellen van sport- en 

beweegmaterialen op de openbare beweeg-

voorzieningen. Denk hierbij aan boomstammen, 

autobanden, houten balken etc. 

 

Voor een totaaloverzicht van alle acties 
verwijzen we naar bijlage 1.

III.  BETER BENUTTEN VAN DE OMGEVING
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Het laatste thema uit het sportakkoord richt zich 

op een intensievere samenwerking en kennis- 

deling tussen sport- en beweegaanbieders,  

maatschappelijke organisaties, commerciële  

aanbieders, onderwijspartners, zorg- en welzijns-

instellingen en overheid. Positief is dat veel  

betrokken partners open staan voor samen- 

werken en ontmoeten.

Ambities in Voerendaal
Vitaal en toekomstbestendige aanbieders in de 

gemeente Voerendaal. Dat is een belangrijke 

ambitie in dit sportakkoord. Dit kan worden gerea-

liseerd door samen te werken.  

Samenwerken begint met het open staan voor 

elkaar, zodat partijen elkaar ontmoeten en elkaar 

leren kennen. Het Sportakkoord Voerendaal is een 

geschikt startpunt voor verdere verdieping van de 

ontstane samenwerking. Samen zijn er drie ambi-

ties gesteld binnen dit thema. De eerste ambitie 

is het bevorderen van samenwerkingen tussen 

diverse maatschappelijke organisaties zoals sport- 

en beweegaanbieders, zorg- en welzijn, onderwijs 

en kinderopvang en commerciële aanbieders. 

De tweede ambitie is dat sport- en beweegaan-

bieders van dezelfde sporttak open staan voor 

samenwerking. Vandaar dat de betrokken voetbal-

clubs de ambitie hebben uitgesproken om inten-

siever samen te werken om de gemeenschappe-

lijke uitdagingen aan te gaan. Het sportakkoord 

Voerendaal kan hierin faciliteren en ondersteunen. 

De laatste ambitie is om nadrukkelijk af te stem-

men en samen te werken binnen dorpskernen.  

Als voorbeeld kan de ‘Open club’ in Klimmen  

dienen waarbij betrokkenen al een lange periode 

samenwerken aan een vitaal Klimmen. In navol-

ging van Klimmen hebben enkele partners uit de 

kern Voerendaal ook de intentie voor het realise-

ren van een ‘Open Club’ omgeving uitgesproken.

 

Acties 
•  Kinderopvang POVV en HumanKind willen 

aanbieders een plek geven binnen de kinder-

opvang. Daarnaast willen beide organisaties 

met kleuter- en peuteraanbod deelnemen aan 

de Sportweek Voerendaal. 

•  Het verder ontwikkelen van de ‘Open Club’ 

Klimmen. 

•  Via zorgbedrijven als Cicero, Meander en Se-

vagram willen we senioren in Voerendaal aan 

het fietsen en wandelen krijgen en houden.  

•  JENS start samen met sportverenigingen een 

pilot om kinderen uit de jeugdzorg door te ver-

wijzen naar Rootz (het reguliere aanbod).

•  Het organiseren van periodieke ontmoetingen 

tussen betrokken organisaties maatschappelijke 

organisaties. Hierin wordt onderscheid ge-

maakt een organisaties uit de hele gemeente, 

de verschillende dorpskernen en de specifieke 

sporttakken. 

•  Borgen van het sportakkoord. Op pagina 9 

wordt er een toelichting gegeven over de 

inrichting van de borging. 

 

Voor een totaaloverzicht van alle acties 
verwijzen we naar bijlage 1.

IV.  SAMENWERKEN
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DE PARTNERS

Opsomming alle partners: 

• Gemeente Voerendaal

• TheMoveFactory

• JOGG

• Heton

• JENS

• HV Gemini

• Senso Voerendaal

• Judovereniging Ubachsberg

• Peuter opvang Voerendaal

• HumanKind (kinderopvang)

• Brede school Cortemich Voerendaal

• Basisschool Ummer Clumme Klimmen

Het sportakkoord kent geen eigenaar, het is van 

ons allemaal. Maar liefst 33 organisaties zetten 

zich in om de actiepunten te realiseren. De één 

middels een coördinerende rol in het sportplat-

form en de ander in een uitvoerende rol door het 

realiseren van nieuw sport- en beweegaanbod.

• Basisschool St. Theresia Ransdaal

• Basisschool Bergop Ubachsberg 

• RKVV Voerendaal

• Fysiotherapie Keijsers

• Seniorenraad Voerendaal

• HSV de Karper

• RKSVB Ubachsberg

• VV Hellas

• TV Klimmen

• Vereniging 55+ Ransdaal

• Anytime Fitness Voerendaal

• Fundeg Movement

• Fysio Voerendaal

• Habits & Health 

• Ouderenvereniging Ubachsberg

• Socio Palatijn 

• The Body Factory

• Train2bfit Voerendaal

• TV Voerendaal

• WoW Wandelgroep 

• Sport & beweegcoach Voerendaal
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BORGING VAN HET SPORTAKKOORD

Het Sportakkoord Voerendaal heeft een dyna-
misch karakter. Tijdens de uitvoering kunnen er 
veranderingen en/of toevoegingen plaatsvinden. 
Dit geldt ook voor de organisaties. Nieuwe aan-
bieders kunnen altijd aansluiten bij dit initiatief. 
Partners op de vorige pagina zijn nauw betrokken 
geweest bij de totstandkoming en committeren 
zich aan het Sportakkoord Voerendaal. 
Om de ambities uit het Sportakkoord Voerendaal 
te realiseren dienen er actiepunten uitgevoerd 
te worden. Samenwerking tussen organisaties 
die zich inzetten voor sport, bewegen, leefstijl 
en gezondheid is daarbij essentieel. Het sportak-
koord is namelijk van ons allemaal. Zonder een 
kartrekkende en coördinerende organisatie is dat 
een enorme uitdaging. Om het sportakkoord nu 
en in de toekomst te borgen is de inrichting van 
het Sportplatform Voerendaal wenselijk.  

Het in te richten Sportplatform Voerendaal  
stimuleert en coördineert alle acties uit het sport-
akkoord, voert eventueel enkele acties zelf uit en 
monitort de voortgang van het sportakkoord.  
Het platform ziet tevens toe op de juiste beste-
ding van het uitvoeringsbudget. Het sportplatform 
zal periodiek bijeenkomsten organiseren waarin 
de voortgang wordt besproken alsmede ruimte is 
voor ontmoeting tussen betrokken partijen. 

Concreet betekent dit:
•  De inrichting van het Sportplatform Voerendaal 

is essentieel voor de coördinatie, uitvoering en 
monitoring van het sportakkoord.

•  Het sportplatform krijgt de beschikking over het 
uitvoeringsbudget en bepaalt samen wie welke 
acties tegen welk budget uitvoert.

•  Het sportplatform organiseert periodiek  
ontmoeting tussen betrokken organisaties in 
Voerendaal.

Op basis van de beide bijeenkomsten bestaat het 
Sportplatform Voerendaal voorlopig uit:
• Gemeente Voerendaal 
• The MoveFactory/ JOGG Voerendaal
• Adviseur Lokale Sport 
• Heton
• HV Gemini

" Ons doel is om samen in de 
gemeente Voerendaal sport 
toekomstbestendig, leuk en 
voor iedereen toegankelijk 
maken."
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BIJLAGE 1: UITVOERINGSPROGRAMMA

I.  Vitale sport- en 
beweegaanbieders 

1.  Het scholen van bestuurlijk 
en technisch kader.

2.  Het inbedden van de 
‘Open club’ gedachte.

3.  Het behouden en werven 
van leden en vrijwilligers.

Eén gezamenlijke opleidingskalender met informatie 
en data over sport overstijgende thema’s zoals EHBO, 
didactiek, pedagogiek, vrijwilligers etc.

Jaarlijkse bijscholingen voor bestuurders en technisch 
kader met de volgende thema’s: EHBO, pedagogiek, 
didactiek, sporttak specifiek, vrijwilligers. 

Met Voerendaalse aanbieders en sportaccommodaties 
structureel aanbod voor het jonge kind (peuters en kleuters) 
organiseren.

Onderzoek naar Open Club in en rondom de Joffer  
in Voerendaal. 

Sportieve omgevingen en clubs om beurten (in carrousel-
vorm) een kennismakingsdag/ moment laten organiseren 
om kennis te maken met elkaars omgeving en aanbod.

Het samenstellen van een infopakket voor (nieuwe) 
inwoners uit de gemeente Voerendaal om hen te 
informeren over de sport- en beweegmogelijkheden. 

Het organiseren van één gezamenlijk (sport)evenement  
in Voerendaal om inwoners te bereiken. 
Bijvoorbeeld Koningsdag. 

Het deelnemen aan een traject vrijwilligerswerving. 

Het inspelen op (in)actieve doelgroepen door het  
organiseren van Walking Football. Ook benoemd bij 
ambitie 6. 

• HV Gemini 
• Heton 
• Senso Voerendaal  

• Adviseur Lokale Sport 
• JENS 
• Judovereniging Ubachsberg 
• VV Hellas

• HumanKind 
• Peuteropvang Voerendaal 
• Heton 

• RKVV Voerendaal 
• Gemeente Voerendaal 
• Heton 

• Sportplatform Voerendaal 
   i.s.m. sportieve omgevingen 

 
• RKSVB Ubachsberg 
• RKVV Voerendaal 

• RKVV Voerendaal 
 

• Adviseur Lokale Sport

• RKVV Voerendaal 
• Senso Voerendaal

Ambitie Actie Met wie Deelakkoord
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II.  Sport, bewegen 
en een gezonde 
leefstijl voor 
iedereen

4.  Het vertalen van gezond-
heid, leefstijl en sport 
naar duurzame (beweeg)
programma’s. 

5.  Het inzichtelijk maken 
van het sport- en 
beweegaanbod in de 
gemeente Voerendaal. 

Het opzetten van valpreventietrainingen voor senioren. 
 

Een vervolg geven aan de fitheidstesten 55+ en 
beweegprogramma’s. 
 

Samenwerkingen met ZGPV (Zorg en gehandicapten 
platform Voerendaal) om dementerende ouderen 
beweegmogelijkheden te bieden. Actie wordt ook 
benoemd bij ambitie 10. 

Uitvoerende projecten in het kader van Jongeren 
op Gezond Gewicht (JOGG). 
 
 

Het realiseren van één website/ sociale kaart met aanbod 
(ook ongeorganiseerd), gezamenlijke agenda’s, trainingen 
en nieuwsberichten.

Elk kwartaal één pagina in het Magazine Voerendaal  
met één pagina voor de beweegaanbieder of project  
in de spotlight. 

Realisatie van één beweegpas waar inwoners kennis  
kunnen maken met het volledige aanbod in de gemeente 
Voerendaal. 

• Judovereniging Ubachsberg 
• Fysiotherapie Keijsers   

• Gemeente Voerendaal 
• Burgerijen 
• Seniorenverenigingen

• Seniorenraad Voerendaal 
 
 

• Gemeente Voerendaal 
• JOGG Voerendaal 
• The MoveFactory 
• Peuteropvang Voerendaal 
• VV Hellas

• Sportplatform Voerendaal 
• The MoveFactory 

• Gemeente Voerendaal 
 

• Sportplatform Voerendaal

AmbitieDeelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1

Actie Met wie 
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VERVOLG BIJLAGE 1

Deelakkoord

II.  Sport, bewegen 
en een gezonde 
leefstijl voor 
iedereen

6.  Het realiseren van nieuw 
of vernieuwd sport- en 
beweeg aanbod voor (in-)
actieve doelgroepen.  

Beweegaanbod (fietsen, wandelen en wandelvoetbal) 
voor senioren vanuit de Burgerijen. 

Samen met sport- en beweegaanbieders beweegaanbod 
starten voor het jonge kind (peuters en kleuters).

Minimaal één keer per jaar gastlessen verzorgen op 
de basisscholen in de gemeente Voerendaal. 

Het organiseren en aanbieden van Walking Football. 
 

Activiteitenaanbod tafeltennis in het Kuunderhoes in 
samenwerking met TTV Sempre Avanti.

HSV de Karper wil in samenwerking met Sportvisserij 
Limburg vislessen aanbieden op de basisscholen in 
de gemeente Voerendaal. 

HSV de Karper wil het project ‘Samen vissen’ starten 
om bewoners van zorginstellingen te activeren. 

Het doorverwijzen van (eenzame) senioren naar 
sportaccommodaties en aanbod.

Het organiseren van een sportdag voor kinderen en groot-
ouders op de voetbalvelden van RKVV Voerendaal.

Structurele kennismakingslessen in het basisonderwijs. 

• Seniorenraad Voerendaal 
• Burgerijen

• Peuteropvang Voerendaal 
• HumanKind

• Judovereniging Ubachsberg

 
• RKVV Voerendaal 
• Senso Voerendaal

• Senso Voerendaal 

• HSV de Karper 
• Sportvisserij Limburg 

• HSV de Karper 

• Senso Voerendaal 

• Senso Voerendaal 

...

Actie Met wie Ambitie
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III.  Beter benutten 
van de omgeving. 

7.  Het openstellen van (sport) 
accommodaties voor 
de gemeenschap in 
de gemeente Voerendaal. 

8.  Het realiseren van  
uitdagende speel- 
en sportvoorzieningen.

Het openstellen van schoolpleinen in de gemeente 
Voerendaal. Hierbij dient wel aandacht te zijn voor 
begeleiding en/of afstemming. 

Binnen- en buitensportaccommodaties beschikbaar stellen 
voor onderwijs en andere maatschappelijke partner zoals 
(buurt)verenigingen en (on)georganiseerde sportaanbieders 
zoals fietsclubs, hardloopclubs en bootcampgroepen.

Het beschikbaar stellen van vergaderlocaties voor  
verenigingen en organisaties in de gemeente Voerendaal. 
Ook het beschikbaar stellen van de sportaccommodatie 
voor onderwijs, opvang, jeugdzorg op momenten dat 
de zaal niet verhuurd is.

De accommodatie mag gebruikt worden door externe 
organisaties en initiatieven. In de parkvijver mag door 
jongeren onder de 14 jaar (met schriftelijke toestemming) 
altijd gratis worden gevist. Daarnaast werkt de vereniging 
mee aan schaatsaanbod bij voldoende vorst.

Vanuit de omgevingsvisie van de gemeente Voerendaal 
wordt sport, bewegen en gezondheid meegenomen in 
de gebiedsontwikkeling. 

Het realiseren van uitdagende speelvoorzieningen met 
natuurlijke materialen zoals boomstammen, houtblokken, 
maar ook geverfde belijning en autobanden. 

Door creativiteit en vrijwilligersinzet inspelen op de behoef-
te van kinderen. Denk hierbij aan het maken van een boot-
camp/ obstakelparcours of een mountainbike parcours. 

Aantrekkelijk maken van sport en bewegen door de juiste 
materialen voor op het schoolplein en/of trapveldje ter 
beschikking te stellen. 

• Peuteropvang Voerendaal 
• The MoveFactory 

• RKSVB Ubachsberg 
• RKVV Voerendaal 
• VV Hellas 

• Heton 
 
 
 

• HSV de Karper 
 
 
 

• Gemeente Voerendaal 
 

• Peuteropvang Voerendaal 
• HumanKind 

... 
 

...

AmbitieDeelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1
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IV.  Samenwerken 9.  Periodieke ontmoetingen 
en samenwerking tussen 
sportaanbieders, verenigin-
gen, overheid, welzijn, 
zorg, onderwijs en andere 
stakeholders.

Wij staan open om samen met verenigingen structureel 
naschools aanbod te realiseren. 

Het realiseren van een beweegpas ter kennismaking bij  
alle sport- en beweegaanbieders in Voerendaal. 
 

Peuters en kleuters nemen deel aan de onderwijs  
sportweek in Voerendaal.

Samen bewegen met peuters en senioren van  
de Burgerijen. 

Samen met zorgbedrijven (Cicero, Meander, Sevagram) 
de (jonegere) senioren in Voerendaal activeren tot bewegen 
middels fietsen, wandelen en ander beweegaanbod. 

Samen met zorggeoriënteerde verenigingen zoals  
de Zonnebloem, Ouderenverenigingen, Burgerijen 
en Parochies eenzame ouderen activeren en doorverwijzen 
naar beweegaanbod.

Pilot starten met sportverenigingen om kinderen uit 
de jeugdzorg door te laten stromen naar het reguliere 
verenigingsleven, waarbij de professionals van JENS  
ondersteuning kunnen bieden. 

Het organiseren van periodieke ontmoetingen tussen 
sportaanbieders, verenigingen, overheid, welzijn, zorg, 
onderwijs en andere stakeholders.

• Peuteropvang Voerendaal  
• HumanKind 

• Gemeente Voerendaal 
• Sportplatform Voerendaal 
• The MoveFactory

• Peuteropvang Voerendaal 
• HumanKind

• Peuteropvang Voerendaal  
• Burgerijen 
• Ouderenverenigingen

• Seniorenraad Voerendaal 
 

• Seniorenraad Voerendaal 
 
 

• JENS 

 
 
• Sportplatform Voerendaal

Ambitie Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1
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IV.  Samenwerken 10.  Periodieke ontmoetingen 
en samenwerking tussen 
sportaanbieders van 
dezelfde sporttak.

11.  Periodieke ontmoetingen 
en samenwerking van 
dorpskernen en/of  
sportieve omgevingen.

Jaarlijkse EHBO scholing voor alle verenigingen in 
Voerendaal. Actie wordt ook benoemd bij kaderscholing.

Bijeenkomst met alle voetbalclubs uit de gemeente 
Voerendaal. 

Faciliteren van samenwerking en ontmoeting voor senioren-
verenigingen door structurele ontmoetingen te organiseren. 

Samenwerkingen met ZGPV (Zorg en gehandicapten 
platform Voerendaal) om dementerende ouderen  
beweegmogelijkheden te bieden.

Onderzoeken van ‘Open Club’ in Voerendaal rondom 
sportomgeving de Joffer.

Uitwisselen en leren van bestaande succesvoorbeelden 
in de gemeente Voerendaal. De dorpskern Ransdaal heeft 
een actief verenigingsleven die veel afstemmen samen- 
werkingen. Deze kennis moet worden verspreid.

Actieve samenwerking met verenigingen in de dorpskern 
Ubachsberg. Dit gaat breder dan alleen sport. Er is ook 
een actieve samenwerking tussen de Judovereniging  
en de Fanfare. 

Het organiseren van periodieke ontmoetingen en samen-
werking van dorpskernen en/of sportieve omgevingen.

• Senso Voerendaal 

• VV Hellas 
• RKSVB Ubachsberg 
• RKVV Voerendaal

• Alle ouderenverenigingen 

• Seniorenraad Voerendaal 
 

• Gemeente Voerendaal 
• RKVV Voerendaal

... 
 
 

• RKSVB Ubachsberg 
• Judovereniging Ubachsberg 
• MFC de Auw Sjoeel 

• Sportplatform Voerendaal 
• Gemeente Voerendaal

Ambitie Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1



18

IV.  Samenwerken 12.  Sportplatform Voeren-
daal om de acties uit het 
Sportakkoord Voerendaal 
te coördineren.

Borgen van het Sportakkoord Voerendaal 
en het verduurzamen van acties uit het akkoord. 
 
 
 
 

Beheren en verdelen van het budget. 
 
 
 
 
 
 

Organiseren van periodieke ontmoetingen, te verdelen 
per thema en/of omgeving.

Sportplatform Voerendaal 
bestaat op dit moment uit de 
• Gemeente Voerendaal 
• The MoveFactory 
• Adviseur Lokale Sport 
• Heton 
• HV Gemini

Sportplatform Voerendaal 
bestaat op dit moment uit de 
• Gemeente Voerendaal 
• The MoveFactory 
• Adviseur Lokale Sport 
• Heton 
• HV Gemini

Sportplatform Voerendaal 
bestaat op dit moment uit de 
• Gemeente Voerendaal 
• The MoveFactory 
• Adviseur Lokale Sport 
• Heton  
• HV Gemini

Ambitie Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1




