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Minister Bruno Bruins van Sport heeft samen met vertegenwoordigers van gemeenten, 

provincies, sportbonden, maatschappelijke organisaties en bedrijven op 29 juni 2018 

het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ ondertekend. Dat is voor het eerst in  

de geschiedenis. Het doel van het Nationaal Sportakkoord is om de organisatie van de sport 

toekomstbestendig te maken. 

" Samen sport toekomstbestendig, 
leuk en voor iedereen toegankelijk maken."

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

Waarom een sportakkoord?
Het gaat goed met Nederland sportland, maar: 

• De motorische vaardigheid van kinderen neemt af

• Klassieke sportvereniging staat onder druk 

• Er zijn groepen mensen die nooit sporten

• Niet iedereen gedraagt zich respectvol langs lijn

Met het Nationaal Sportakkoord wordt de oproep gedaan om lokaal ook aan de slag te gaan 

met een sportakkoord.Lidmaatschap sportvereniging 
(6 jaar en ouder)

Nederland 28,0%

Limburg 25,0%

Maasgouw 22,2%

Voldoen aan Beweegnorm 
(19 en jaar ouder)

Nederland 51,7%

Maasgouw 48,0%

Wekelijks sporten 
(19 en jaar ouder)

Nederland 51,3% 

Maasgouw 45,0%
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Lokaal sportakkoord
in Maasgouw
Gemeente Maasgouw heeft samen met Menswel, 

Helwegen en Peters fysiotherapie, de JOGG-re-

gisseurs en sportverenigingen L.T.V Park E-9, MBC 

‘13 en Westa Tafeltennis  een kerngroep gevormd 

om het Sportakkoord Maasgouw te realiseren.  

Dit sportakkoord is gebaseerd op lokale behoef-

ten en ambities gedragen door de energie in de 

gemeenschap. Het Sportakkoord Maasgouw is 

van alle inwoners en heeft een plek in de Sport-

visie 2020-2025 van gemeente Maasgouw.  

Het akkoord heeft een dynamisch karakter en dat 

betekent dat nieuwe actiepunten, initiatieven en 

samenwerkingen kunnen worden toegevoegd en 

de kerngroep kan gedurende het proces aange-

vuld worden. Sportakkoord Maasgouw heeft drie 

pijlers: (1) Vitale sport- en beweegaanbieders, 

(2) Van jongs af aan vaardig in bewegen en  

(3) Inclusief sporten en bewegen.

Totstandkoming Sportakkoord 
Maasgouw
Belanghebbenden zijn persoonlijk of via lokale 

en sociale media door de kerngroep uitgenodigd 

om deel te nemen aan de werksessie Sport-

akkoord Maasgouw. Tijdens die werksessie zijn 

kansen en uitdagingen gedefinieerd. 

Aansluitend zijn er concrete acties bedacht die 

kansen verzilveren en uitdagingen oplossen. 

Deze acties zijn via e-mail en social media terug-

gekoppeld aan de inwoners van Maasgouw en 

vervolgens opgenomen in dit sportakkoord. 

Als we spreken over ‘we’ in het dit document, 

dan bedoelen we in beginsel de kerngroep. 

Aangevuld met organisaties die het akkoord 

toejuichen, ondersteunen of er aan bijdragen.

19 februari 2020

Sportformateur Maasgouw
Joris Baur 
Huis voor de Sport Limburg

www.hvdsl.nl

" Huis voor de Sport Limburg  
is trots op het Sportakkoord  
Maasgouw en kijkt uit naar de 
vervolgstappen. We denken en 
helpen graag mee om de acties 
uit het sportakkoord succesvol 
uit te voeren."

LOKAAL SPORTAKKOORD MAASGOUW
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“Bij de totstandkoming van dit sportakkoord heeft elke gemeente in Midden-Limburg een stimuleren-

de, aanjagende en verbindende rol én is zij partner van het akkoord. Het uitgangspunt is dat het lokaal 

sportakkoord de samenleving versterkt, de inwoner centraal stelt en als doel heeft het verenigings- 

leven toekomstbestendig(er) te maken. Via inwoners (partners) die zelf verantwoordelijkheid nemen. 

Het akkoord is van de gemeenschap en is samen met actieve partners gerealiseerd. De resultaten uit 

het lokaal sportakkoord hebben een positief effect op de vitaliteit en gezondheid van de inwoners.”
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Sportplatform Maasgouw
In Maasgouw is er behoefte aan een Sportplat-

form dat iedereen die zich inzet voor sport, 

bewegen en gezondheid verbindt, de acties uit 

het sportakkoord coördineert en sommige acties 

zelf uitvoert. Zoals bijvoorbeeld het organiseren 

van periodieke ontmoetingen tussen sportaan-

bieders. Het -nog in te richten- Sportplatform 

Maasgouw bestaat idealiter uit een vertegen-

woordiging van maatschappelijke organisaties, 

sportaanbieders en de gemeente. In beginsel 

vertegenwoordigt de kerngroep het sportplat-

form. Uiteraard zijn andere organisaties van harte 

welkom in het sportplatform. Met de inrichting 

van dit platform vervullen we een belangrijke 

ambitie uit het sportakkoord.
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SAMENVATTING

Samenwerken
Het Sportplatform Maasgouw gaat aan de slag 

met (de coördinatie) van de acties uit dit sport-

akkoord. Eén van de doelen is om intensiever 

samen te werken en kennis te delen tussen sport-

aanbieders en maatschappelijke organisaties.  

Om die reden worden periodiek ontmoetingen 

door het sportplatform tussen sportaanbieders 

georganiseerd. Daarnaast wordt het totale be-

weegaanbod in de gemeente inzichtelijk gemaakt 

en middels een mediacampagne gedeeld met  

de inwoners. Als er behoefte is aan een beweeg-

aanbod dat niet in Maasgouw aanwezig is, 

organiseren we dit!

Toekomstbestendigheid
Een belangrijke ambitie uit het akkoord is om 

door ondersteuning, kennisoverdracht en advies 

sportaanbieders toekomstbestendiger te maken. 

Denk hierbij aan hulp bij het vinden van vrijwil-

ligers. Net als hulp voor verenigingsbestuur en 

trainers om de vereniging toekomstbestendig(er) 

te maken. 

We delen accommodaties en materialen met 

elkaar. Door campagnes besteden we aandacht 

aan een gezonde leefstijl in een sportieve omge-

ving en de belangrijke rol van de sportvereniging 

in de kernen. 



De ambitie is om alle typen aanbieders van sport 

en bewegen in Maasgouw toekomstbestendig te 

maken. 

In Maasgouw
Sportverenigingen hebben een belangrijke rol 

in de kernen van Maasgouw. Naast  ‘sporten’ 

fungeert de vereniging als ontmoetingsplek voor 

de inwoners. Die cultuur willen we behouden. 

Diezelfde verenigingen in Maasgouw hebben te 

maken met ledenterugloop, vrijwilligersproble-

matiek en een uitdaging met boeien en binden 

van (jeugd)leden. De toegevoegde waarde van 

de vereniging benadrukken is van enorm belang.  

Verder is er behoefte aan periodieke ontmoeting 

en kennisdeling tussen sport- en beweegaanbie-

ders om de samenwerking tussen de organisaties 

te intensiveren. “Als je elkaar(s aanbod) kent, 

werk je sneller samen.” Ook is er behoefte aan 

inzicht in het totale sport- en beweegaanbod  

in de gemeente Maasgouw. Net als de  

beschikbaarheid en dekkingsgraad van (sport)-

accommodaties. Het totale sportaanbod en  

accommodatieoverzicht dient vervolgens ver-

zameld en gecommuniceerd te worden met de 

belanghebbenden. Op die manier weten verte-

genwoordigers van verenigingen en ongeorgani-

seerde sportclubs welke faciliteiten beschikbaar 

zijn en zijn de inwoners op de hoogte van het 

sportaanbod. 

Sportplatform Maasgouw
Verder is er een grote behoefte aan een sport-

platform in Maasgouw. Dat platform vertegen-

woordigt de sport- en beweegaanbieders, maat-

schappelijke organisaties en bedrijven die zich 

inzetten voor sport, bewegen en gezondheid. 

Het sportplatform hoeft geen nieuw op te richten 

organisatie te zijn, maar is een samenwerkings-

verband tussen organisaties die zich samen verte-

genwoordigen in een platform. Dit platform heeft 

een coördinerende, aanjagende rol in Maasgouw,  

monitort de voortgang van de acties uit het 

Sportakkoord Maasgouw en voert in sommige 

gevallen acties uit. 

Acties
1.  Het Sportplatform Maasgouw wordt inge-

richt met organisaties uit Maasgouw die zich 

inzetten om de ambities uit dit sportakkoord 

te realiseren. Zij coördineren de acties uit het 

sportakkoord en monitoren de voortgang.

2.  Sportverenigingen in Maasgouw krijgen hulp 

bij het werven én behouden van leden 

en vrijwilligers.

3.  Op basis van de behoefte van vertegenwoor-

digers van de sportverenigingen in Maasgouw 

bieden we deskundigheidsbevordering aan.

4.  We inventariseren alle accommodaties in 

Maasgouw en bieden inzicht in  

de beschikbaarheid van die accommodaties. 

5.  We starten een campagne waarmee we het 

belang van de vereniging als ontmoetingsplek 

benadrukken.

6.  We organiseren periodieke ontmoeting tussen 

sportaanbieders, maatschappelijke organisa-

ties, gemeente, zorginstellingen en scholen.

Voor een totaaloverzicht van alle acties verwijzen 

we naar bijlage 1.
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1.  VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS



De ambitie is om meer kinderen uit Maasgouw 

aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en 

om de neerwaartse spiraal van de motorische 

vaardigheid van kinderen de komende jaren naar 

boven toe om te buigen.

In Maasgouw
Ook in Maasgouw blijkt dat schoolgaande kinde-

ren minder plezier beleven aan bewegen. Het is 

van belang dat het aanbod voor schoolgaande 

kinderen aansluit op de behoeften. 

Als het aanbod niet aansluit op de behoeften 

creëren we dat aanbod, zodat ze goed leren 

bewegen. Dat leidt tot een gezonde en actieve 

levensstijl. Een heel leven lang. We dagen de 

schoolgaande jeugd uit om meer te bewegen 

door een campagne ‘bewegen is gezond’, waar-

bij de rol van de ouders wordt benadrukt.

Acties
1.  Via de basisscholen onderzoeken we de be-

weegbehoefte van schoolgaande kinderen.

2.  We inventariseren het sport- en beweegaan-

bod voor schoolgaande kinderen en indien 

nodig creëren we nieuw beweegaanbod dat 

aansluit op de beweegbehoefte. 

3.  We starten een campagne waarmee we de 

jeugd enthousiasmeren meer te bewegen.

Voor een totaaloverzicht met eigenaarschap 

verwijzen we naar bijlage 1.

" We moeten kinderen meer  
stimuleren om te bewegen! 
Bewegen is namelijk leuk. 
Daarbij moeten we niet de rol 
van de ouders vergeten."
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2.  VAARDIG IN BEWEGEN
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Met deze ambitie streven we ernaar dat iedere 

inwoner van Maasgouw een leven lang plezier 

kan beleven aan sport en bewegen.

In Maasgouw
De ambitie in gemeente Maasgouw is om meer 

inwoners wekelijks te laten sporten bij vitale 

sportaanbieders, zodat uiteindelijk meer inwoners 

voldoen aan de beweegnorm. 

Mensen met een beperking, lage sociaaleco-

nomische status, mensen in armoedesituatie en 

mensen met een migratieachterstand moeten 

met plezier kunnen sporten bewegen. Blijkt dat 

er voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld 

mensen met een beperking geen aanbod is, dan 

bekijken we samen met Iedereen Kan Sporten 

Midden-Limburg hoe we dit aanbod creëren. 

Om deze mensen te enthousiasmeren om meer 

te bewegen is inzicht in én kennismaking met het 

beweegaanbod noodzakelijk. We onderzoeken 

de haalbaarheid en inzet van een beweegpas 

(meerdere sporten met één pas) of een ritten-

kaart (meerdere keren één sport) om inwoners 

van Maasgouw tegen gereduceerd tarief kennis 

te laten maken met sport en bewegen.

Acties
1.  We inventariseren het sport- en beweeg- 

aanbod voor alle doelgroepen in Maasgouw en 

lanceren een campagne zodat elke inwoner in 

Maasgouw het sport- en beweegaanbod kent.

2.  Om meer mensen aan het sporten en bewegen 

te krijgen onderzoeken we de haalbaarheid 

van een beweegpas of rittenkaart waarmee je 

kunt kennismaken met het sport- en beweeg-

aanbod.

3.  Als er voor een uitgesloten doelgroep geen 

aanbod is, creëren we dat beweegaanbod.

Voor een totaaloverzicht met eigenaarschap 

verwijzen we naar bijlage 1.

3.  INCLUSIEF SPORTEN EN BEWEGEN
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Samen zetten we ons in om actiepunten te 

realiseren of daaraan bij te dragen. 

Met de ondertekening van het sportakkoord 

gaan we een inspanningsverplichting aan.

• Anytime fitness

• Badmintonvereniging Heel

• BC Maasdroppers Maasbracht

• Daelzicht

• FC Maasgouw

• FYSIO plus

• Gemeente Maasgouw

• GGD Noord- en Midden-Limburg

• Gymclub Wilms

• Huis voor de Sport Limburg

• Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg

• Jogg Maasgouw

• LTV park E9

• MBC ‘13

• Numidia VC Linne

• Seniorenvereniging Heel

• Seniorenvereniging Wessem

• Sportcoach

• Stichting Menswel

• Stichting MSM

• sv Atalanta

• TC Beegden

• tc Helios

• Thorner zeilclub

• VC Limac

• vv Hebes

• vv Linne

• VV Stevensweert

• Westa
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… (de cursus) het werven én behouden
 van leden en vrijwilligers.

SP      RTAKKOORD MAASGOUW  |  Ja, mijn organisatie doet mee aan…

01

… het beschikbaar stellen van mijn
 (sport)accommodaties.

02

… het campagneteam ‘Promotie van Maasgouwse
 vereniging als ontmoetingsplek’.

… het campagneteam ‘Jongeren
 enthousiasmeren meer te bewegen’.

… het campagneteam ‘Promoten van
 het totale sport en beweegaanbod’.

… periodieke ontmoetingen tussen sportaanbieders,
 verenigingen, welzijn, zorg, scholen en andere stakeholders.

… aan het inventariseren van de beweegbehoefte
 van schoolgaande kinderen.

… de match te maken tussen het sport- en beweegaanbod
 en de beweegbehoefte van schoolgaande kinderen.

… aan de beweegpas of rittenkaart waarmee inwoners
 kennismaken met beweegaanbod.

… nieuw sport- en beweegaanbod voor
 inactieve doelgroepen.

… Sportplatform Maasgouw om de acties uit
 het Sportakkoord Maasgouw te coördineren.
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04
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11

Gemeente Maasgouw    TC Beegden    MBC    Anytime    Westa    SV Wessem    VV Hebes    IKS ML
Beweegcoach Team gemeente Maasgouw    FYSIO Plus    Jan Heijnen KNVB    Menswel    Daelzicht

FC Maasgouw    Atalanta    SV Wessem    Menswel    LTV Park E9   Tc Helios

MBC    FC Maasgouw    Westa    FYSIO Plus    VV Hebes    VV Stevensweert

Vooralsnog geen partners

MBC    Anytime    Atalanta    Fc Maasgouw    Menswel    VV Hebes

MBC    SV Heel    Menswel    IKS ML

MBC    FYSIO Plus    Menswel

MBC    FYSIO Plus    Menswel

TC Beegden    Anytime    Atalanta    FYSIO Plus    Menswel

MBC    Westa    SV Heel    FYSIO Plus    Menswel    LTV Park E9    Daelzicht    IKS ML
VV Hebes    VV Stevensweert

MBC Anytime    Westa    FYSIO Plus    Jan Heijnen KNVB    Menswel    LTV Park E9 
TC Helios    VV Stevensweert
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Om de ambities uit het Sportakkoord Maasgouw 
te realiseren, dienen de actiepunten uitgevoerd 
te worden. Samenwerking tussen organisaties die 
zich inzetten voor sport, bewegen en vitaliteit is 
daarbij essentieel. Het sportakkoord is namelijk 
van ons allemaal. Zonder een kartrekkende en 
coördinerende organisatie om die samenwerking 
te stimuleren en de ambities te realiseren is dat 
een enorme uitdaging. Om het sportakkoord nu 
en in de toekomst te borgen is de inrichting van 
het sportplatform noodzakelijk. Het in te richten 
Sportplatform Maasgouw coördineert alle acties 
uit het sportakkoord, voert enkele acties zelf uit en 
monitort de voortgang van het sportakkoord. Met 
een coördinerend platform en een samenwerkend 
Maasgouw is het sportakkoord goed geborgd. 

Concreet betekent dit:

•  Gemeente Maasgouw had en heeft een aan-
jagende en faciliterende rol bij de totstandko-
ming van de actiepunten uit het sportakkoord.

•  De inrichting van het Sportplatform Maasgouw 
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 ont-
moetingen tussen relevante organisaties in 
Maasgouw op specifieke thema’s. 

Het Sportplatform Maasgouw bestaat uit:

• Gemeente Maasgouw
• Menswel
•  Anytime Fitness 
• FYSIO Plus 
• KNVB
• LTV Park E9 
• MBC
• TC Helios 
• VV Stevensweert
• Westa
• Adviseur Lokale Sport

Dynamisch karakter

Het Sportakkoord Maasgouw is een dynamisch 
document. Actiepunten kunnen veranderen,  
wijzigen of toegevoegd worden. Net als de  
betrokken organisaties. 
Bovenstaande partners zijn nauw betrokken 
geweest bij de totstandkoming van het Sportak-
koord Maasgouw. Zij committeren zich aan de 
actiepunten, dragen die uit en spelen een rol bij 
de uitvoer. Uiteraard worden andere organisaties 
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het 
Sportplatform Maasgouw of de uitvoering.

" Ons doel is om samen 
in Maasgouw sport  
toekomstbestendig,  
leuk en voor iedereen 
toegankelijk maken."

BORGING VAN HET SPORTAKKOORD
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In dit uitvoeringsprogramma zijn alle acties overzichtelijk opgenomen, waarbij in de kolom ‘wie’ 

de organisaties zijn opgenomen die een kartrekkende rol spelen. 

Vitale sport- en beweegaanbieders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitale sport- en beweegaanbieders 
 
 
Vitale sport- en beweegaanbieders 
 
 

Vitale sport- en beweegaanbieders 
 
 
 

Vitale sport- en beweegaanbieders

Het Sportplatform Maasgouw wordt ingericht met organisaties 
uit Maasgouw die zich inzetten om de ambities uit dit sportakkoord  
te realiseren. 
 
 
 
 
 
 
 

Sportverenigingen in Maasgouw krijgen hulp bij het werven 
én behouden van leden en vrijwilligers. 
 
Op basis van de behoefte van vertegenwoordigers 
van de sportverenigingen in Maasgouw bieden we 
deskundigheidsbevordering aan. 

We inventariseren alle accommodaties in Maasgouw en bieden inzicht 
in de beschikbaarheid van die accommodaties. 
 
 

We starten een campagne waarmee we het belang van de vereniging 
als ontmoetingsplek benadrukken.

Gemeente Maasgouw 
Adviseur Lokale Sport 
MBC 
Anytime 
Westa 
FYSIO Plus 
Jan Heijnen KNVB 
Menswel 
LTV Park E9 
TC Helios 
VV Stevensweert

FC Maasgouw 
Atalanta 
SV Wessem 
Menswel 
LTV Park E9 
Tc Helios 
VV Stevensweert

MBC 
FC Maasgouw 
Westa 
FYSIO Plus 
VV Hebes

-

Actie Wie Deelakkoord

BIJLAGE 1: UITVOERINGSPROGRAMMA
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In dit uitvoeringsprogramma zijn alle acties overzichtelijk opgenomen, waarbij in de kolom ‘wie’ 

de organisaties zijn opgenomen die een kartrekkende rol spelen. 

Vitale sport- en beweegaanbieders

Vaardig in bewegen 
 

Vaardig in bewegen 
 

Vaardig in bewegen

We organiseren periodieke ontmoetingen tussen sportaanbieders, 
maatschappelijke organisaties, gemeente, zorginstellingen en scholen.

Via de basisscholen in Maasgouw onderzoeken we de beweegbehoefte 
van schoolgaande kinderen. 

We inventariseren het sport- en beweegaanbod voor schoolgaande 
kinderen en indien nodig creëren we nieuw beweegaanbod dat aansluit 
op de beweegbehoefte.

We starten een campagne waarmee we de jeugd enthousiasmeren 
meer te bewegen.

Gemeente Maasgouw 
TC Beegden 
MBC 
Anytime 
Westa 
SV Wessem 
Beweegcoach Team gemeente 
Maasgouw 
FYSIO Plus 
Jan Heijnen KNVB 
Menswel 
Daelzicht 
VV Hebes 
IKS ML

MBC 
FYSIO Plus 
Menswel

MBC 
FYSIO Plus 
Menswel

MBC 
Anytime 
Atalanta 
Fc Maasgouw 
Menswel 
VV Hebes  

Actie Wie Deelakkoord

BIJLAGE 1: UITVOERINGSPROGRAMMA
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Inclusief sporten en bewegen 
 
 

Inclusief sporten en bewegen 
 
 
 

Inclusief sporten en bewegen

We inventariseren het sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen 
in Maasgouw en lanceren een campagne zodat elke inwoner in  
Maasgouw het sport- en beweegaanbod kent. 

Om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen onderzoeken 
we de haalbaarheid van een beweegpas of rittenkaart waarmee je kunt 
kennismaken met het sport- en beweegaanbod. 
 

Als er voor een uitgesloten doelgroep geen aanbod is, 
creëren we dat beweegaanbod.

MBC 
SV Heel 
Menswel 
IKS ML

TC Beegden 
Anytime 
Atalanta 
FYSIO plus 
Menswel

MBC 
Westa 
SV Heel 
FYSIO plus 
Menswel 
LTV Park E9 
Daelzicht 
IKS ML 
VV Hebes 
VV Stevensweert

Actie Wie Deelakkoord

In Maasgouw is behoefte aan structurele communicatie over een aantal zaken, namelijk: 
a. Campagne over het belang van de vereniging als ontmoetingsplek
b. Campagne om jongeren te stimuleren meer te bewegen = bewegen is leuk.

Het sportplatform stelt een campagneteam samen, mogelijk onder leiding van een marketing-communicatieprofessional die beide campagnes ontwikkelt.
Het campagneteam adviseert over de wijze van communicatie om het sport- en beweegaanbod in Maasgouw bekend te maken. Als voorbeeld: 
we lanceren een website bijvoorbeeld www.bewegeninmaasgouw.nl of www.fitinmaasgouw.nl waar al het sport- en beweegaanbod is verzameld
(de sportaanbieder voegt dit zelf toe op de website). Het campagneteam neemt deze website mee in hun campagnes.

VERVOLG BIJLAGE 1
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