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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. 

INLEIDING

" 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%

Roermond 18,7%

Voldoen aan Beweegnorm 
(19 en jaar ouder)

Nederland 51,7%

Roermond 49,0%

Wekelijks sporten 
(19 en jaar ouder)

Nederland 51,3% 

Roermond 45,0%
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Gemeente Roermond heeft samen met de Sport-

raad en Sportservice Roermond het proces om te 

komen tot het Sportakkoord Roermond gefacili-

teerd. Medio januari, februari en maart 2020 zijn 

bijeenkomsten georganiseerd, waarbij organisa-

ties en inwoners van Roermond zijn uitgenodigd 

om het Sportakkoord Roermond vorm te geven. 

Het sportakkoord is gebaseerd op lokale behoef-

ten en ambities, gedragen door de energie in 

de gemeenschap en in lijn met de sportvisie van 

de gemeente. Gedurende het proces hebben 

vele partijen uitgesproken een bijdrage te willen 

leveren aan het realiseren van de geformuleerde 

ambities. 

Sportakkoord Roermond kent vier thema's: 

• Sport en bewegen voor iedereen 

• Rol onderwijs en ‘kinderen die goed bewegen’ 

• Samenwerken 

• Vitale verenigingen

 

Gemeente Roermond is net als de Sportraad, 

Sportservice Roermond en de organisaties op 

pagina 26 partner van het sportakkoord.  

Het Sportakkoord Roermond heeft een  

dynamisch karakter. Nieuwe organisaties kunnen 

worden toegevoegd en nieuwe acties, initiatieven 

en samenwerkingen kunnen worden gestart.  

Dit sportakkoord heeft geen limitatief karakter.

10 maart 2020

LOKAAL SPORTAKKOORD IN ROERMOND

Sportformateur Roermond

Joris Baur 

Huis voor de Sport Limburg (www.hvdsl.nl)
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ROERMOND IN MIDDEN-LIMBURG

Bij de totstandkoming van dit sportakkoord heeft elke gemeente in Midden-Limburg een stimulerende, 

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 verenigingsleven 

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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SAMENVATTING

In Roermond is de betrokkenheid van organisa-

ties die zich inzetten voor sport, bewegen en  

vitaliteit erg groot. Net als de wil om bij te  

dragen aan gezonde inwoners en de acties in  

dit Sportakkoord. De werksessies in januari,  

februari en maart 2020 hebben waardevolle  

kansen, uitdagingen en acties opgeleverd.  

De komende jaren gaan de partners van dit  

akkoord aan de slag met onderstaande ambities.

Sport en bewegen voor iedereen
Roermond heeft een divers sport- en beweeg-

aanbod. Dit totale aanbod is te vinden op de 

website van Sportservice Roermond, waarbij het 

van belang is om dit aanbod meer te promoten. 

Net als het creëren van nieuw beweegaanbod, 

waarmee de inactieve doelgroep wordt verleid 

(meer) te bewegen. Roermondse sportaanbieders 

stellen hun faciliteiten meer beschikbaar om de 

verbinding te leggen met o.a. onderwijs en voor- 

en naschools kinderopvang.

Rol onderwijs 
en 'Kinderen die goed bewegen'’
Op en rond school worden (naast de reguliere 

gymles) meer beweegmomenten door vereni-

gingen aangeboden. Ook maken scholen (meer) 

gebruik van de verenigingsfaciliteiten waardoor 

kinderen kennismaken met de sport en de vereni-

gingscultuur. Verder geven verschillende partners 

voorlichting op scholen over sport, bewegen en 

vitaliteit.

Samenwerken
Sportaanbieders staan open voor samenwerking, 

waarbij het eigenbelang gelijk moet zijn aan het 

gemeenschappelijk belang. Om dit realiseren is 

het noodzakelijk dat organisaties elkaar beter 

weten te vinden en elkaars sterke kanten ken-

nen. Om dit netwerk te creëren, is er behoefte 

aan periodieke ontmoetingen voor alle partners 

van dit sportakkoord. Op die manier wordt meer 

verbinding gelegd en samenwerking tussen de 

partners gestimuleerd.

Vitale sport- en beweegaanbieders
Bij verenigingen is de wil om samen te werken 

groot. Verenigingen lopen namelijk tegen soortge-

lijke uitdagingen, zoals deskundigheidsbevorde-

ring van kader en bestuur, aan. Net als ‘het binden, 

boeien en vinden van vrijwilligers’. Datzelfde geldt 

voor werven van nieuwe leden. Op deze acties 

is professionele ondersteuning noodzakelijk. Dit 

sportakkoord biedt die ondersteuning.

Sportplatform Roermond
Om bovenstaande ambities om te zetten in 

acties is de inrichting van het Sportplatform 

Roermond noodzakelijk. Gemeente Roermond, 

Sportservice Roermond en de Sportraad houden 

een aanjagende en faciliterende rol. Daarnaast 

willen verschillende organisaties de voortgang 

van de ambities uit het Sportakkoord Roermond 

monitoren én zelf ook acties uitvoeren. Naast de 

gemeente, Sportservice Roermond en de Sport-

raad bestaat het -nog in te richten- Sportplatform 

Roermond idealiter uit een vertegenwoordiging 

van maatschappelijke organisaties, onderwijs- en 

zorginstellingen en sportaanbieders. Waarbij elke 

ambitie door een deelnemer uit het platform 

wordt vertegenwoordigd. Uiteraard zijn andere 

organisaties van harte welkom in het sportplat-

form. Met de inrichting van dit platform wordt 

een belangrijk stap gezet in de borging van het 

akkoord. 
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1.  SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN

Met deze ambitie streven we ernaar dat iedere 

inwoner van Roermond een leven lang plezier  

kan beleven aan sport en bewegen. In Roermond 

gaan we aan de slag met meer aanbod, beter 

promoten en inspelen op de beweegbehoefte 

van kinderen, senioren, vluchtelingen, mensen 

met een beperking, volwassenen met weinig  

financiële middelen en andere inactieve doel-

groepen. Net als beter communiceren en positio-

neren van het totale sport- en beweegaanbod in 

Roermond en zorgen dat dit aanbod aansluit op 

de beweegbehoefte van de inwoners.  

Tenslotte is de ambitie om sportparken meer 

openbaar toegankelijk te maken en in te richten 

als gezonde sportomgeving, zodat dit (letterlijk 

en figuurlijk) drempelverlagend werkt. Net als het 

attractiever inrichten van de openbare ruimte.

Op de volgende pagina’s staat beschreven welke 

acties worden opgepakt om de ambities rondom 

‘sport en bewegen voor iedereen’ te realiseren. 

1.1 Bekendheid sport- en beweegaanbod

1.2  Inspelen op de beweegbehoefte en nieuw 

beweegaanbod 

1.3 Optimaal benutten van de ruimte
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Tijdens de bijeenkomsten blijkt dat de aanwezigen trots zijn op het divers beweegaanbod in Roermond. 

Dit sportaanbod is verzameld op de website van Sportservice Roermond. Daar is niet iedereen van 

op de hoogte.

Sportservice Roermond gaat www.roermondsport.nl, met het totale sportaanbod, en 

www.roermondzwemt.nl, met het zwemaanbod, beter onder de aandacht van inwoners  

en sportaanbieders brengen. Wel.kom Roermond brengt beide sites onder de aandacht bij 

bewoners, jongeren, ouders en vrijwilligers.

Kinderopvang Roermond nodigt elke sportaanbieder uit contact op te nemen, zodat meer dan  

20 kinderopvanglocaties het omliggende sport- en beweegaanbod kan promoten bij de kinderen 

en ouders.

Stichting Leergeld wil, via Sportservice Roermond, alle sportaanbieders een speciale tekst voor hun 

website aanleveren. Deze tekst is bedoeld om kinderen waarvan de ouders te weinig financiële middelen 

hebben om hun kind te laten sporten, te informeren over de financiële mogelijkheden voor hun kind. 

Ook Wel.kom Roermond deelt die mogelijkheden graag met hun achterban.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 27 van dit sportakkoord.

BEKENDHEID SPORT- EN BEWEEGAANBOD1.1
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Iedereen moet met plezier kunnen sporten en bewegen. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfspre-

kend. Met name voor mensen met een beperking, lage sociaaleconomische status, mensen in armoede-

situatie, (eenzame) senioren en mensen met een migratieachterstand is het lastig om aansluiting en juist 

aanbod te vinden. 

Om deze inactieve doelgroep aan het bewegen te krijgen, is het van belang om verbinding te leggen 

tussen bestaand (maar onbekend) aanbod en de beweegbehoefte van de doelgroep. Als er aanbod 

ontbreekt, wordt dat gecreëerd. 

Verschillende organisaties in Roermond willen specifiek aan de slag om aanbod te ontwikkelen voor  

mensen die (nog) niet bewegen. Onder andere korfbalvereniging Ready’ 60, Rc de Bokkerijders en 

Karate Fudoshin gaan aan de slag met aanbod voor statushouders/vluchtelingen. RHC Concordia en  

BC Donderslag willen beweegaanbod voor senioren en mensen met een beperking bieden.  

Enkele scholen inventariseren de beweegbehoefte van kinderen en matchen die met het aanbod van 

omliggende verenigingen. 

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 27/28 van dit sportakkoord.

INSPELEN OP DE BEWEEGBEHOEFTE

EN NIEUW BEWEEGAANBOD

1.2
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Veel Roermondse sportaanbieders stellen hun sportpark en/of accommodatie beschikbaar aan de  

samenleving. Als voorbeeld: RHC Concordia stelt haar kantine overdag beschikbaar. Net als SWAR 

die de sportzaal ter beschikking stelt. Korfbalvereniging Ready ‘60 en RC De Bokkerijders willen een 

ontmoetingsplek/Open Club worden waar iedereen welkom is. Verder krijgt de inrichting van de open-

bare ruimte een plek in de omgevingsvisie van de gemeente, waardoor de gemeente de aantrekkelijk-

heid van parken, trapveldjes, schoolpleinen en gezonde, sportieve omgevingen op de agenda heeft 

gezet. Jongerenwerk Wel.kom Roermond wil als leefwereld-kenner meedenken als het gaat om het 

inrichten van trapveldjes, etc.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 29 van dit sportakkoord.

OPTIMAAL BENUTTEN VAN DE RUIMTE1.3
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2.  ROL ONDERWIJS

EN KINDEREN DIE GOED BEWEGEN

De ambitie is om meer kinderen uit Roermond 

aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en 

de neerwaartse spiraal van de motorische vaar-

digheid van kinderen de komende jaren om te 

buigen. 

In Roermond is het van belang dat sporten en 

bewegen (nog) meer wordt geïntegreerd op 

scholen door bijvoorbeeld een programma  

‘bewegend leren’ voor scholen te ontwikkelen  

en samen te werken met (beschikbare accommo-

daties van) verenigingen. Ook is het van belang 

dat positieve gezondheid wordt geïntegreerd op 

scholen. 

Net als structurele communicatie en actieve 

promotie (via scholen) gericht op kinderen en hun 

ouders over de noodzaak van sporten, bewegen 

en gezondheid. Tenslotte is de wens om meer 

sport en bewegen (via verenigingen) aan te  

bieden tijdens voor- en naschoolse opvang.  

Sportservice wil graag de verbinder zijn tussen 

onderwijs en het sportaanbod in Roermond.

Om deze ambities te realiseren zijn er vijf thema’s 

gedefinieerd.

2.1 Meer beweegmomenten op en rond school

2.2 Gymles op verenigingsaccommodatie

2.3 Jongeren enthousiasmeren meer te bewegen

2.4 Voor- en naschools beweegaanbod starten

2.5  Voorlichting over sport, gezondheid en vitali-

teit geven
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Karate Fudoshin, Korfbalvereniging Ready ’60 en RC De Bokkerijders gaan actief met omliggende 

scholen aan de slag om meer beweegmomenten te creëren. Via het JOGG-netwerk (Jongeren Op 

Gezond Gewicht) wordt op scholen -naar school fietsen- en -jong leren eten- actief gestimuleerd. 

Sportservice Roermond ondersteunt graag bij het opzetten van extra (voor- en naschoolse) beweeg-

momenten. Uiteraard naast de gymles. Zorg dat de inhoud van de gymles aansluit bij het omliggende 

verenigingsaanbod en verwijs actief naar elkaars website. Om extra beweegmomenten op scholen te 

realiseren, is samenwerking tussen scholen en omliggende verenigingen van belang. Daarnaast gaan 

verschillende basisscholen aan de slag met het  sport- en beweegvignet van de gezonde school.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 29 van dit sportakkoord.

MEER BEWEEGMOMENTEN OP

EN ROND SCHOOL

2.1
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Om de samenwerking tussen onderwijs en sportaanbieders te stimuleren, stellen verenigingen hun 

verenigingsaccommodatie ter beschikking. 

Scholen geven hun gymles buiten en maken daarbij gebruik van de accommodatie en middelen van de 

omliggende verenigingen. Verenigingen nemen daartoe actief contact op met omliggende onderwijsin-

stellingen. Onder andere SHH Herten, DES Swalmen en RHC Concordia stellen hun accommodatie voor 

gymles beschikbaar. Net als het gebruik van het Skatepark Roermond. Roermondse Zwemvereniging 

biedt primair en voorgezet onderwijs een natte gymles in het zwembad. RC de Bokkerijders stelt hun 

sportveld ter beschikking om kennis te maken met de rugbysport.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 30 van dit sportakkoord.

GYMLES OP VERENIGINGSACCOMMODATIE2.2
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Korfbalvereniging Ready ’60, RC De Bokkerijders, DES Swalmen en RHC Concordia zetten zich in om  

bijvoorbeeld een 10 rittenkaart te maken en op die manier jongeren gratis kennis te laten maken met 

sport en bewegen bij verenigingen. De Hubertusschool wil graag samen met omliggende verenigingen 

een sportdag organiseren. Kinderopvang Roermond en KOV Keet in de Kerk willen aan de slag met  

een soortgelijke sportdag voor alle kinderopvang-locaties. Wel.kom Roermond en JOGG Roermond gaat 

jongeren meer betrekken bij de aantrekkelijkheid van de gestelde JOGG-doelen. Wel.kom Roermond 

neemt een actieve rol in het stimuleren van jongeren die zij bereiken om hen te stimuleren meer te  

bewegen/sporten.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 30 van dit sportakkoord.

2.3 JONGEREN ENTHOUSIASMEREN

MEER TE BEWEGEN
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Basisschool de Zonnewijzer,  GGD Limburg-Noord, RHC Concordia en Korfbalvereniging Ready ’60  

willen direct na school starten met beweegaanbod. Kinderopvang Roermond stelt hiervoor 25 kinder-

opvang-locaties beschikbaar. Sportservice Roermond organiseert graag een workshop voor vrijwilligers 

die willen ondersteunen bij voor- en naschools sportaanbod. 

Voor voor- en naschools beweegaanbod is er behoefte aan een vakleerkracht die bijvoorbeeld peuter-

gym etc. kan geven op de diverse opvanglocaties.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 31 van dit sportakkoord.

2.4 VOOR- EN NASCHOOLS

BEWEEGAANBOD STARTEN
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Roeivereniging Aeneas wil graag op voortgezet onderwijs voorlichting geven over de roeisport. FYSIO 

plus biedt bewegend leren ‘Zit met Pit’ aan het onderwijs aan. Centrum Jeugd en Gezin biedt aan om 

gastlessen over gezonde leefstijl te geven om scholen. Wel.kom Roermond wil in samenwerking met 

Centrum Jeugd en Gezin en Sportservice Roermond  workshops over het belang van gezond leven en 

bewegen aanbieden aan haar vrijwilligers en professionals.

Centrum Jeugd en Gezin, GGD Limburg-Noord, JOGG Roermond en FYSIO plus willen de verbinding 

leggen tussen CJG-scholen, Wel.kom Roermond, sportverenigingen, kinderopvang en zorg.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 31 van dit sportakkoord.

2.5 VOORLICHTING OVER SPORT,

GEZONDHEID EN VITALITEIT GEVEN
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3.  SAMENWERKEN

Met deze ambitie streven we ernaar om actiever 

en met meer structuur samen te werken tussen 

sportaanbieders, bedrijfsleven, onderwijs-, zorg- 

en welzijnsinstellingen, gemeente en andere 

maatschappelijk organisaties.

In Roermond
Tijdens de bijeenkomsten is door de partners 

aangegeven dat steeds meer organisaties in 

Roermond openstaan voor samenwerking en 

dat het ‘traditionele hokjesdenken van vereni-

gingen’ minder wordt. De aanwezigheid van een 

grote verscheidenheid van partijen tijdens de 

sportakkoord-bijeenkomsten onderstreept dat. 

Daarentegen, om samen te werken heb je mini-

maal twee partijen nodig, waardoor dit direct een 

ingewikkeld thema is. Er is een gemeenschap-

pelijk belang, waarbij elke organisatie ook een 

weloverwogen eigenbelang heeft. Die belangen 

moeten (nagenoeg) overeenkomen, pas dan kan 

er goed samengewerkt worden. Om die reden is 

het van belang om het netwerk inzichtelijk te ma-

ken, elkaar te kennen en de toevoegde waarde 

van de verschillende organisaties te erkennen. 

Essentieel is dat je openstaat voor samenwerking 

en ontmoeting organiseert, zodat partijen elkaar 

leren kennen. Het Sportakkoord Roermond is een 

perfect startpunt voor verdere verdieping van de 

ontstane verbinding. Daartoe dienen de ambities 

uit dit sportakkoord wel geborgd te worden.

Om deze ambitie te realiseren, wordt gewerkt aan:

3.1 Ontmoeting realiseren

3.2  Samenwerken op het gebied van sport- en 

beweegaanbod

3.3 Borging Sportakkoord Roermond
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Sportservice Roermond organiseert periodiek sportcafés voor sportaanbieders. Een actiepunt uit 

dit sportakkoord is om die sportcafés breder open te stellen voor alle partijen die de ambities uit dit  

sportakkoord onderschrijven. Het sportcafé is een fysieke ontmoeting, Jiu Jitsu Vereniging Roermond 

stelt een digitaal platform voor waarbij alle partners zich kunnen aansluiten en er snel onderling gecom-

municeerd kan worden. Daelzicht wilt graag ontmoeting op microniveau organiseren, waarbij leden en 

cliënten/leerlingen samen komen.

 

De verschillende vormen van ontmoeting kunnen o.a. via wijkraden (Carola van Dick) bekendheid 

genereren. Stichting Wijk Accommodaties Roermond biedt haar accommodaties aan om die ontmoeting 

te faciliteren.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 31 van dit sportakkoord.

ONTMOETING ORGANISEREN3.1
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Diverse sportaanbieders willen graag samenwerken om toekomstbestendig(er) te worden. Dat kan op 

basis van (1) geografie, bijvoorbeeld door één sportpas waarmee je bij alle verenigingen van één  

sportieve omgeving (bijvoorbeeld de Jo Gerris sporthal) sport. (2) Met behulp van een app waar het 

Roermondse sport- en beweeg-aanbod staat en direct met andere gebruikers een sportafspraak plant. 

(3) Op basis van een specifieke hulpvraag van een vereniging. (4) De superfit beweeg-carrousel voor 

beweegaanbieders om kinderen van 0-4 jaar meer te laten bewegen. (5) Uitwisseling en kennismaking 

tussen sportaanbieders organiseert om van elkaar te leren. (6) Stichting Kinderopvang Roermond nodigt 

verenigingen uit om hun sport- aan beweegaanbod aan te bieden voor- en naschooltijd.

(7) Ondersteuning bieden aan (het kader van) verenigingen die aan de slag willen met beweegaanbod 

voor mensen met een beperking.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 32 van dit sportakkoord.

SAMENWERKEN OP HET GEBIED

VAN SPORT- EN BEWEEGAANBOD

3.2



19

De ambities uit het Sportakkoord Roermond worden geborgd door een afvaardiging van alle  

organisaties die dit sportakkoord hebben opgesteld. Elk thema uit dit sportakkoord wordt idealiter  

door een organisatie vertegenwoordigd in het Sportplatform. Dit platform coördineert en monitort  

de voortgang van elk actiepunt. Ga verder naar pagina 23 om meer te lezen over het Sportplatform 

Roermond en borging. 

BORGING SPORTAKKOORD ROERMOND3.3
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Verenigingen en aanbieders van sport en bewe-

gen binden vrijwilligers en (jeugd)leden aan zich. 

Ze gaan de samenwerking en verbinding aan met 

andere aanbieders en maatschappelijke organisa-

ties om aantrekkelijk sport- en beweegaanbod te 

realiseren.

In Roermond
De bereidheid tot samenwerking is bij de aanwe-

zige organisaties groot. Misschien wel doordat 

sportaanbieders benadrukken moeite te hebben 

met ledenwerving en -binding en daarnaast ook 

lastig vrijwilligers vinden.

Samenwerken met andere verenigingen en leren 

van andere verenigingen wordt als oplossing  

gezien. Van belang is om periodieke ontmoetingen 

te organiseren over deze thema’s. Net als 

gezamenlijk acties bedenken om nieuwe (jeugd)

leden te werven. In Roermond is er behoefte aan 

ondersteuning van trainers en bestuur van sport-

verenigingen. Tenslotte is hulp bij het binden en 

boeien van leden en vrijwilligers een belangrijk 

onderdeel van het sportakkoord. 

Om sport- en beweegaanbieders vitaler te  

maken, wordt gewerkt aan:

4.1  Ondersteuning kader en bestuur 

sportvereniging

4.2 Meer vrijwilligers werven

4.3  Binden en boeien van leden en meer leden 

werven

4.  VITALE SPORT-

EN BEWEEGAANBIEDERS
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Tijdens de bijeenkomsten hebben diverse sportaanbieders aangegeven hulp nodig te hebben met 

verschillende thema’s. denk hierbij aan:

-  Sportspecifieke ondersteuning zoals looptraining en motorieke vaardigheden

- Creëren van een veilig sportklimaat

-  Omgaan met andere culturen, diversiteitsvraagstukken

-  Ondersteuning kader bij signaleren opvallend gedrag

- Didactische vaardigheden voor trainers

- Modern besturen voor verenigingen

- Omgaan met mensen met een beperking

Het ondersteuningsbudget van de Adviseur Lokale Sport kan hiervoor worden ingezet. Joop Broens 

Tennisopleidingen, Wel.kom Roermond, FYSIO plus en andere organisaties hebben aangegeven hun kennis 

te delen. De gemeente ondersteunt graag bij het inrichten van een gezonde sportomgeving.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 33 van dit sportakkoord.

4.1 ONDERSTEUNING KADER

EN BESTUUR SPORTVERENIGING
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Roermondse sportaanbieders hebben behoefte aan inspiratie en ondersteuning om meer vrijwilligers 

voor hun club te vinden. De inzet van Actief Roermond kan helpen om meer vrijwilligers te vinden.  

Het ondersteuningsbudget van de Adviseur Lokale Sport wordt ingezet om het traject ‘meer vrijwilligers 

voor de club’ te starten.

De thema’s en acties opgesomd op voorliggende pagina’s resulteren in nieuwe leden en een sport- en 

beweegaanbod dat beter aansluit op behoeften van bestaande leden. Vanuit het ondersteuningsbudget 

kan op voorliggende acties ondersteuning aan sport- en beweegaanbieders worden geboden.

Alle gerelateerde actiepunten aangedragen tijdens de bijeenkomsten zijn opgenomen op pagina 34 van dit sportakkoord.

MEER VRIJWILLIGERS VINDEN4.2

4.3 BINDEN EN BOEIEN LEDEN

EN MEER LEDEN WERVEN



23

BORGING VAN HET SPORTAKKOORD

Om de ambities uit het Sportakkoord Roermond 
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 Roermond coördineert alle acties 
uit het sportakkoord, voert enkele acties zelf uit 
en monitort de voortgang van het sportakkoord. 
Daarnaast is elk thema vertegenwoordigd in 
sportplatform. Met een coördinerend platform 
en samenwerkende partners is het sportakkoord 
goed geborgd. 

Concreet betekent dit:
•  Gemeente Roermond had en heeft een aan-

jagende en faciliterende rol bij de totstandko-
ming van de actiepunten uit het sportakkoord.

•  De inrichting van het Sportplatform Roermond 
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 
Roermond op specifieke thema’s. 

Het Sportplatform Roermond bestaat vooralsnog 
uit:
• Gemeente Roermond
• Sportservice Roermond
• Sportraad 

Organisaties die aan hebben gegeven een rol te 
willen spelen in het Sportplatform Roermond:
• Stichting Kinderopvang Roermond
• Korfbalvereniging Ready ‘60
• Karate Fudoshin
• JOGG Roermond
• GGD Limburg-Noord
• Roermondse Zwemvereniging

Het Sportakkoord Roermond is een dynamisch 
document. Actiepunten kunnen veranderen, wijzi-
gen of toegevoegd worden. Net als de betrokken 
organisaties. Bovenstaande partners zijn nauw 
betrokken geweest bij de totstandkoming van 
het Sportakkoord Roermond. Zij onderschrijven 
de ambities en actiepunten uit dit sportakkoord, 
dragen die uit en spelen een rol bij de uitvoer. 
Uiteraard worden andere organisaties van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan het Sportplat-
form Roermond of de uitvoer van actiepunten.

" Ons doel is om samen in 
Roermond sport toekomst-
bestendig, leuk en voor 
iedereen toegankelijk 
maken."
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ONDERTEKENING
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Sporten en bewegen voor iedereen

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

I

01 … het promoten van het totale
  sport- en beweegaanbod.

Gympoint    Leergeld    Daelzicht    Sportservice    IKS
Sportraad    Wel.kom Roermond    RC Bokkerijders

02 … nieuw beweegaanbod voor
  mensen die nog niet bewegen. Ready    RHC    RZ    IKS   Fudoshin    RC Bokkerijders

03 … het beschikbaar stellen
  van mijn sportaccommodatie.

04 … de gezonde
  sportomgeving.

Ready    RHC    DES    RZ    Tennisclub Maasniel

GGD    Gympoint    JOGG    DES

Rol onderwijs en ‘kinderen die vaardig bewegen’II

05 … meer beweegmomenten op
  en rond school.

Gympoint    FYSIOplus    Zonnewijzer
Hubertus school    Leefkind    Sportservice

06 … het ter beschikking stellen van mijn
  sportaccommodatie aan scholen. Concordia    DES    Ready    TCM    Skatepark

07 … het enthousiasmeren van jongeren
  om meer te bewegen.

08 … voor- en naschools beweegaanbod
  door sportaanbieders. 

Gympoint    Ready     Fudoshin

09 … voorlichting geven over sport,
  gezondheid en vitaliteit op scholen.

Vitale sport- en beweegaanbiedersIV

Aeneas   RHC   Skatepark   RZ    Leefkind    Wel.kom R.
FYSIOplus    Sportservice    Fudoshin    RC Bokkerijders

Gympoint    GGD    JOGG   Wel.kom Roermond
Fudoshin

12 … (de cursus) deskundigheidsbevordering
  van trainer en kader. RZ    Gympoint    FYSIOplus    RC Bokkerijders

Vitale sport- en beweegaanbiedersV

15 … Sportplatform Roermond om
  de acties uit het Sportakkoord
  Roermond te coördineren. 

Gemeente Roermond    Sportraad    GGD    RZ
RHC Hubertusschool    Zonnewijzer    Sportservice

13 … (de cursus) binden, boeien en werven
  van vrijwilligers.

14 … (de cursus) binden, boeien en werven
  van (nieuwe) leden.

Samenwerken

10 … periodieke ontmoetingen tussen sport-
  aanbieders, verenigingen, welzijn,
  zorg, scholen en andere stakeholders.

11 … samenwerking op het gebied
  van sport- en beweegaanbod.

GGD    JOGG    FYSIOplus   Sportservice    Daelzicht
IKS    Wel.kom Roermond   B2B

RZ    Gympoint    DES    FYSIOplus    IKS    Ready
Sportservice    Fudoshin    Wel.kom Roermond

Ready    Actief Roermond    Wel.kom Roermond

Reddingsbrigade    Ready     B2B    DES

III
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DE PARTNERS

• Agora en Lyceum Schöndeln

• Antidiscriminatievoorziening Limburg

• Back2Basics Sport Professional Netwerk

• BC Broekhin Roermond

• BC Donderslag

• BCH Badminton Club Herten

• Bly kinderopvang Roermond bv

• BS De Zonnewijzer

• BS Hubertus

• Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg

• Daelzicht 

• Decathlon Roermond

• Defining You

• DES Swalmen

• Dorry Smets praktijk voor Voeding & gezondheid 

• Fanatics71

• FYSIO plus 

• Gemeente Roermond

• GGD Limburg-Noord

• Gympoint Roermond

• Hubertusschool

• Huis voor de Sport Limburg

• HV Limmid

• Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg

• Intersport MegaStore Roermond

• Jiu Jitsu Vereniging Roermond

• Karateclub Fudoshin Roermond

• Korfbalvereniging Ready ‘60

• KOV Keet in de Kerk 

• Laurentius ziekenhuis

Samen zetten partners zich in om actiepunten te 

realiseren of daaraan bij te dragen.  

Met de ondertekening van het sportakkoord 

gaan we een inspanningsverplichting aan. 

•  Obesitas Centrum Laurentius  Ziekenhuis

• Peutergym Roermond ( Body Kids ) 

• PURA SUP & PURA YOGA

• RHC Concordia

• Roermondse Zwemvereniging R.Z.

•  Satria Pusaka & Persektuan Silat Melayu 

Nederland

• Schermvereniging Elan

• Speeltuin kitskensberg

• Sportraad Roermond

• Sportservice Roermond 

• Sportvisserij Limburg

• Stichting Beelden in Beweging

•  Stichting Kinderopvang Roermond, Echt, 

Maasgouw

• Stichting Leergeld Roermond/Roerdalen

• Stichting WijkAccommodaties Roermond

• Stichting Zenshin / Cor Bosman Sensei

• Tennisclub Maasniel

• Tennisopleiding Joop Broens

• The Archery Club

• Tigers 

• Triathlon Vereniging Roermond

• Voetbalvereniging SHH-Herten

• Vitabos Coaching

• Wel.kom Roermond

• ZVV Tigers Roermond
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BIJLAGE 1: UITVOERINGSPROGRAMMA

27

Sport en bewegen voor iedereen Bekendheid sport- 
en beweegaanbod

-  De website van Sportservice als match-
maker tussen vraag en aanbod beter 
onder de aandacht brengen 

-  De website van Sportservice beter 
verbinden aan de website van sport-
aanbieders 

-  Zwemclubs kunnen hun zwemaanbod 
kwijt op Roermondzwemt.nl

-  Sport- en beweegaanbod communi-
ceren vanuit wijkaccommodaties van 
SWAR

-  Samenwerking tussen sportaanbieders 
en kinderopvangorganisaties om het 
sport- en beweegaanbod te promoten

-  Stichting Leergeld levert tekst aan voor 
alle websites van sportaanbieders om 
kinderen die leven in armoede te atten-
deren op financieringsmogelijkheden

Sportservice Roermond 
Sportraad Roermond 
Gemeente Roermond 
Wel.kom Roermond

Sportservice Roermond 
RHC Concordia 
Tigers 
BC Donderslag

Sportservice Roermond 

SWAR 
 

Kinderopvang Roermond 
Kov Keet in de Kerk 

Stichting Leergeld

Thema Actie Met wie Deelakkoord

Sport en bewegen voor iedereen Inspelen op beweegbehoefte en 
nieuw beweegaanbod creeren

-  Sportaanbod organiseren voor status- 
houders en/of vluchtelingen 
 

-  Contact leggen en maken met 
de ‘Urban Scene’. 

-  Realiseren volwassenenfonds, zodat 
volwassen in armoede ook kunnen sporten

Korfbalvereniging Ready ‘60 
RC De Bokkerijders 
Karate Fudoshin 
Sportservice Roermond

Sportservice Roermond 
Wel.kom Roermond

Sportservice Roermond
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Sport en bewegen voor iedereen Inspelen op beweegbehoefte en 
nieuw beweegaanbod creëren

-  Sportaanbod van verenigingen 
aanbieden op kinderopvanglocaties 
in Roermond

-  Sportaanbod organiseren voor mensen 
met een beperking 
 
 
 
 

-  Sportaanbod voor senioren 55+ 
 
 
 
 

-  Vakleerkrachten nemen enquete af bij 
hun klassen om de beweegbehoefte 
in beeld te brengen.

-  Ondersteuning bij duurzaam ver-
volgaanbod na Healthy Life

-  Op 25 kinderopvanglocaties in 
Roermond sport- en beweegaanbod 
van sportaanbieders aanbieden

- Bewegen op de werkvloer

Kinderopvang Roermond 
Kov Keet in de Kerk 

Karate Fudoshin 
Daelzicht ‘t Trefke Roermond 
Korfbalvereniging Ready ‘60 
Tigers 
RHC Concordia 
Tennisopleiding Joop Broens 
IKS Midden-Limburg

Karate Fudoshin 
RHC Concordia 
BC Donderslag 
Korfbalvereniging Ready ‘60 
Roermondse Zwemvereniging 
DES Swalmen

Basisschool de Zonnewijzer 
Hubertusschool 
Sportservice Roermond

Gemeente Roermond 

Kinderopvang Roermond 
KOV Keet in de Kerk 

Mieke

Thema Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1
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Sport en bewegen voor iedereen

Rol Onderwijs 
en ‘kinderen die goed bewegen’

Optimaal benutten 
van de ruimte

Meer beweegmomenten

-  Sportpark, faciliteiten of accommodatie 
beschikbaar stellen.  
 
 
 
 
 
 

-  Open Clubs lanceren

 
-  Ondersteuning gezonde  

sportomgeving 

-  Professionals inzetten om in openbare 
ruimte training te geven

-  Inrichten openbare ruimte meenemen 
in de omgevingsvisie en plannen van 
gemeente. Beweegmogelijkheden in het 
park, Jeux de boules, trapveldjes.

-  Vereniging benadert actief voor-  
en naschoolse kinderopvanglocaties 
met aanbod

-  Vereniging benadert actief school met 
sport- en beweegaanbod tijdens gymles

-  Hulp bij meer beweegmomenten 
op scholen creëren 

-  Jong leren eten inzetten i.c.m. 
de inrichting van het schoolplein

SWAR 
RC De Bokkerijders 
RHC Concordia 
Korfbalvereniging Ready ‘60 
DES Swalmen 
Sportpark de Wijher 
KOV Keet in de Kerk 
Roermondse Zwemvereniging 
Kinderopvang Roermond

Sportservice Roermond 
Korfbalvereniging Ready ‘60

JOGG Roermond 
GGD Limburg Noord

FYSIO plus 

 
Karate Fudoshin 
RC De Bokkerijders 
Sportservice Roermond 
Wel.kom Roermond

Karate Fudoshin 
RC De Bokkerijders 
Sportservice Roermond

Korfbalvereniging Ready ‘60 

Sportservice Roermond 
FYSIO plus 

JOGG Roermond

Thema Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1
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Rol Onderwijs 
en ‘kinderen die goed bewegen’

Rol Onderwijs 
en ‘kinderen die goed bewegen’

Gymles op verenigings- 
accommodatie

Jongeren enthousiasmeren 
meer te bewegen

-  Bosberg is de perfecte outdoor-locatie 
om te laten sporten. MTB, Hardlopen, 
Zwemmen, Wandelen

-  Peutergym van 8.30 - 12.00 u laten  
aanbieden door de vakleerkracht van 
sportservice op onze opvanglocaties

-  Openstelling accommodatie voor 
gymles

-  Rittenkaart ontwikkelen, waarmee je bij 
verschillende verenigingen kennis kunt 
maken met de sport 

-  Clinics, sportdagen en regulier aanbod 
organiseren op kinderopvanglocaties

-  School samen met omliggende 
verenigingen sportactiviteiten 
organiseren

-  Bij intakes direct vragen of het kind  
al aan sport doet. Dit dan meteen 
stimuleren of verwijzen naar 
www.roermondsport.nl

DES Swalmen 

 
Kinderopvang Roermond 
 

RHC Concordia 
Roermondse Zwemvereniging 
RC De Bokkerijders 
Skatepark Roermond 
DES Swalmen 
SHH Herten

RHC Concordia 
Korfbalvereniging Ready ‘60 
RC De Bokkerijders 
DES Swalmen

Kinderopvang Roermond 
Kov Keet in de Kerk

Hubertusschool 
De Zonnewijzer 
Sportservice Roermond

Centrum Jeugd en Gezin ML

Thema Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1
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Rol Onderwijs 
en ‘kinderen die goed bewegen’

Rol Onderwijs 
en ‘kinderen die goed bewegen’

Samenwerken

Voor- en naschools beweeg- 
aanbod starten

Voorlichting 
geven

Ontmoeting organiseren

-  Workshop aanbieden aan vrijwilligers die 
naschools aanbod willen begeleiden

-  Workshops over het belang van bewegen 
aanbieden aan vrijwilligers en professionals 
die opvoedondersteuning geven

-  Verenigingen kunnen hun aanbod  
presenteren op meer dan 25 kinder- 
opvanglocaties

-  Sport en gezondheid promoten 
(gastlessen) op primair en voortgezet 
onderwijs 

- Verbinding leggen tussen alle partners 
 
 
 
 

-  Positieve gezondheid integreren 
op scholen

-  Periodieke ontmoetingen tussen sport-
aanbieders, scholen, onderwijs, zorg- en 
welzijnsinstellingen organiseren

- Digitale ontmoeting en kennisdeling

Sportservice Roermond 

Wel.kom Roermond 
 

Kinderopvang Roermond 
Kov Keet in de Kerk 
Sportservice Roermond

Roeivereniging Aeneas 
RC De Bokkerijders 
Centrum Jeugd en Gezin ML 
JOGG Roermond

FYSIO plus 
JOGG Roermond 
GGD Limburg-Noord 
Centrum Jeugd en Gezin - ML 
De Zonnewijzer 
Sportservice Roermond

De Zonnewijzer 
GGD Limburg-Noord

Sportservice Roermond 
 

Jiu Jitsu Vereniging Roermond

Thema Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1
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Samenwerken Samenwerking op het gebied 
van sport- en beweegaanbod

-  Sportpas op één sportieve omgeving 

-  SuperFit Beweegcarrousel voor bewee-
gaanbieders (0-4 jaar) in combinatie met 
beweegkaart

-  Samenwerking tussen atletiekvereniging 
en zwemvereniging voor starttechniek en 
handbal, waterpolo voor werptechniek

-  Verenigingen met specifieke hulpvraag 
samenbrengen

- Aansluiten of leren van Omni-vereniging 

- Open Clubs lanceren 
 

-  Ondersteuning met specifieke expertise 
van kaderleden vereniging

-  Na schooltijd op meer dan 20 locaties 
kunnen verenigingen sport en bewegen 
aanbieden op kinderopvang

Fanatics ‘71 
Sportservice Roermond

JOGG Roermond 
 

Roermondse Zwemvereniging 
 

Sportservice Roermond 

DES Swalmen 
Roermondse Zwemvereniging

Sportpark Hammerveld 
Sportpark de Wijher 
Sportservice Roermond

FYSIO plus 
Joop Broens

Kov Keet in de Kerk 
Kinderopvang Roermond 
Sportservice Roermond

Thema Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1
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Samenwerken

Vitale verenigingen

Borging sportakkoord

Ondersteuning kader 
en bestuur sportverenigingen

-  Sportakkoord meenemen in regionaal/
lokaal gezondheidsbeleid

-  Periodieke voortgang  bespreken 
met ambtenaren en wethouders en 
meedenken

-  Overlappende thema’s borgen in JOGG 
Plan van Aanpak

-  Overlappende thema’s borgen 
in jaarplan Sportservice

-  Gemeente faciliteren vanuit sport, 
gezondheid en welzijn

-  Contacten leggen met actiehouders  
en checken op voortgang

-  Behoefte aan kennis samenbrengen 
veilig sportklimaat

-  Behoefte aan professionals inzetten voor 
looptraining

-  Ondersteuning bieden aan verenigingen 
bij omgaan met andere culturen

-  Ondersteuning bieden aan verenigingen 
bij omgaan met opvallend gedrag

-  Ondersteuning bieden aan verenigingen 
met vragen over motoriek en bewegen

-  Behoefte aan deskundigheids- 
bevordering van kader

GGD Limburg Noord

 
Sportraad Roermond 

 
JOGG Roermond 

Sportservice Roermond 

Gemeente Roermond 

Korfbalvereniging Ready ‘60 
Roermondse Zwemvereniging

Korfbalvereniging Ready ‘60 

RHC Concordia 
Fanatics ‘71

Meedoen Roermond 

Actief Roermond 

FYSIO plus 

Fanatics ‘71 
Korfbalvereniging Ready ‘60 
RHC Concordia

Thema Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1
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Vitale verenigingen

Vitale verenigingen

Meer vrijwilligers vinden

Binden en boeien leden 
en meer leden werven

-  Ondersteuning bij de aanpak om meer 
vrijwilligers te vinden. 

-  Verenigingen uitnodigen om activiteiten 
te verzorgen in het kader van de ver-
lengde schooldag of clinics aanbieden 
tijdens kinderopvang

RHC Concordia 
Korfbalvereniging Ready ‘60 
DES Swalmen 
Fanatics ‘71 
SHH Herten 
Jiu Jitsu Vereniging Roermond 
Karate Fudoshin 
RC De Bokkerijders 
Actief Roermond

De Zonnewijzer 
RHC Concordia 
Korfbalvereniging Ready ‘60 
DES Swalmen 
Fanatics ‘71 
SHH Herten 
Jiu Jitsu Vereniging Roermond 
Karate Fudoshin 
RC De Bokkerijders 
Kinderopvang Roermond 
Kov Keet in de Kerk 

Thema Actie Met wie Deelakkoord

VERVOLG BIJLAGE 1

-  Ondersteunen verenigingen 
naar gezonde sportomgeving

-  Tijdens jeugdtrainingen beweeg- 
momenten creeren voor wachtende 
ouders

- Open middag, gratis voetballen

JOGG Roermond 
Team Fit

RC De Bokkerijders 
Roermondse Zwemvereniging 

SHH Herten


