
SP     RTAKKOORD

ECHT-SUSTEREN



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 (2018) 

(6 jaar en ouder)

Nederland 28,0%

Limburg 25,0%

Echt-Susteren 19,4%

Voldoen aan Beweegnorm (2016) 
(19 en jaar ouder)

Nederland 51,7%

Echt-Susteren 46,0%

Wekelijks sporten (2016) 
(19 en jaar ouder)

Nederland 51,3% 

Echt-Susteren 43,0%
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INLEIDING

Bron: www.sportenbewegenincijfers.nl, een initiatief  
van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.



Start Lokaal Sportakkoord
In Echt-Susteren is eind 2019 gestart met de  
realisatie van het sportakkoord. Gemeente Echt-
Susteren heeft samen met Welzijnsorganisatie 
Menswel, de Adviseur Lokale Sport en onderge-
tekende een kerngroep gevormd om het 
Sportakkoord te realiseren. In januari 2020 
 zijn bijeenkomsten voor o.a. sportaanbieders 
georganiseerd om kansen, uitdagingen en acties 
te definiëren met als doel meer mensen met 
plezier te laten sporten.

Coronafase 
In maart sloeg het coronavirus toe en alle bijeen-
komsten om het sportakkoord verder vorm te 
geven zijn geannuleerd. De kerngroep heeft 
in deze fase afgesproken dat op basis van de 
bijeenkomsten in januari het Sportakkoord 
Echt-Susteren wordt opgesteld. Enkele partners 
is gevraagd het sportakkoord digitaal te  
ondertekenen.

De totstandkoming van dit sportakkoord kent 
verschillende fasen. Een pre-coronafase waarin 
de bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. De 
coronafase waarin we ons nu bevinden. In deze 
periode is het akkoord opgesteld en ingediend. 
Hopelijk volgt na de coronafase een periode 
waarin sport en bewegen terugkeert naar 
(het nieuwe) normaal. 

Zodra situatie het toe laat, wordt een bijeenkomst 
georganiseerd om de ambities uit het opgele-
verde sportakkoord (eventueel) te herijken.

Sportakkoord Echt-Susteren
Gemeente Echt-Susteren heeft het proces om te 
komen tot een sportakkoord aangejaagd. In dit 
sportakkoord zijn kansen en uitdagingen beschre-
ven die zijn gebaseerd op lokale behoeften en 
ambities uit de pre-coronafase. Mogelijk dat deze 
kansen en uitdagingen in de (post-)coronafase 
niet meer volledig aansluiten op behoeften van 
de partners. Dat inzicht is er nu nog niet. Om die 
reden wordt de vrijheid genomen om de inhoud 
van dit sportakkoord met de stakeholders te her-
ijken. Dit sportakkoord heeft dus een dynamisch 
karakter. Nieuwe actiepunten en organisaties  
kunnen worden toegevoegd en nieuwe initiatie-
ven en samenwerkingen kunnen worden gestart.  
Dit sportakkoord bestaat uit twee thema’s: (1) 
Vitale sportaanbieders, (2) Sport, bewegen en 
gezondheid voor iedereen. 

26 juni 2020

Sportformateur Echt-Susteren
Joris Baur 
Huis voor de Sport Limburg

TOTSTANDKOMING LOKAAL SPORTAKKOORD IN ECHT-SUSTEREN

3



“ 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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ECHT-SUSTEREN IN MIDDEN-LIMBURG



Inwoners van gemeente Echt-Susteren scoren 
lager dan gemiddeld op de beweegnorm, lid-
maatschap van de sportclub én wekelijks sporten. 
Een zorgelijke ontwikkeling waar vertegenwoor-
digers van sportaanbieders graag iets aan willen 
doen. Diezelfde vertegenwoordigers zien ook dat 
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SAMENVATTING

het voor sportclubs lastig is om sport in dorpen 
en kernen toekomstbestendig te houden en/of 
maken. De coronacrisis kan hier zelfs een nega-
tieve impuls aan geven. Om die reden zijn er in  
Echt-Susteren twee ambities, te weten: (1) vitale 
sportaanbieders en (2) sport, bewegen en gezond-
heid voor iedereen. Elke ambitie is uitgewerkt in 
zeven deelambities. Met die deelambities willen 
sportaanbieders, gemeente en Menswel inwoners 
en sportclubs vitaler maken. 
Bij de ambitie ‘vitale sportaanbieders’ gaat het 
met name om clubs toekomstbestendiger te 
maken door intensiever samen te werken met 
elkaar en andere organisaties ,zoals bijvoorbeeld 
scholen en kinderdagopvang. Het is van belang 
om geografisch een logisch verband tussen clubs 
en omliggende scholen te leggen. Die samenwer-
king geeft een impuls aan nieuwe leden bij clubs. 
Daarnaast wordt er aan specifieke doelgroepen

die nu nog niet bewegen passend(er) sportaanbod 
geboden. Tenslotte worden op basis van behoefte 
bij bestuur, kader en vrijwilligers van clubs bijscho-
lingen op specifieke thema’s georganiseerd. 
‘Sport, bewegen en gezondheid voor iedereen’ 
kent eveneens zeven deelambities. Ook hier  
komt samenwerking tussen clubs onderling en 
organisaties zoals zorg-, welzijn- en onderwijs-
instellingen prominent naar voren. Die samen-
werking is met name bedoeld om doelgroepen 
die nog niet bewegen en wel in beeld zijn bij 
verschillende instellingen te enthousiasmeren te 
gaan sporten bij sportclubs. Deze clubs bieden 
op hun beurt weer passend sportaanbod voor 
deze kwetsbare doelgroepen. Ook is er behoefte 
aan een campagne over de vindbaarheid van 
het sportaanbod in Echt-Susteren. Er is namelijk 
behoefte aan een digitale plek voor al het be-
weegaanbod, die bij iedereen bekend is.  
Tenslotte willen partners met een campagne over 
fondsen, die sporten voor mensen met een kleine 
beurs financieren, inwoners informeren.
Partners staan open om samen te werken, kennis 
te delen, acties te ondernemen op voornoemde 
ambities en periodiek elkaar te ontmoeten om 
de voortgang van de ambities te bespreken.



In gemeente Echt-Susteren zijn onder andere 
binnen-, buitensportverenigingen en commerciële 
aanbieders uitgenodigd om samen te brain- 
stormen over de toekomstbestendigheid van het 
verengingsleven en het totale sportaanbod. Deze 
sportaanbieders zorgen voor ontmoeting, dragen 
bij aan de leefbaarheid en sociale component in 
kernen en zijn dus onmisbaar in de gemeente. 

In Echt-Susteren 
Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat het 
voor deze vertegenwoordigers van groot belang 
is om het gevarieerde sportaanbod te verstevigen 
en meer samen te werken opdat het sportaanbod 
toekomstbestendig(er) wordt. Hiervoor is het van 
belang om bestuursleden, technisch kader en vrij-
willigers te ondersteunen, begeleiden, adviseren 
en waar nodig bij te scholen. Op die manier be-
sturen bestuurders hun club met meer impact en 
meer overzicht, kan technisch kader passend(er) 
sportaanbod bieden aan (speciale) doelgroepen 
en weet de vrijwilliger wat van hem/haar wordt 
verwacht.
Verder blijft het lidmaatschap bij sportclubs in 
Echt-Susteren achter op het landelijk én Limburgs 
gemiddelde. Vertegenwoordigers van diezelfde 
sportclubs gaan aan de slag met de werving van 
nieuwe leden door vernieuwend sportaanbod. 
Denk hierbij aan gezamenlijke sportcampagnes 

in de gemeente en het aanbieden van gevarieerd 
sportaanbod tegen één lidmaatschap. 
Een andere, veel genoemde, ambitie is de samen-
werking tussen sportaanbieders en onderwijs om 
op die manier kinderen te enthousiasmeren om 
te sporten bij de lokale sportclub. Tenslotte wordt 
vaak benoemd dat toekomstbestendige(re) 
accommodaties bijdragen aan de vitaliteit van  
de clubs.

Over het algemeen blijkt dat verenigingen  
behoefte hebben aan professionele verenigings-
ondersteuning. De Adviseur Lokale Sport kan 
met ‘zijn’ budget en inzicht in ondersteunings-
mogelijkheden een (tijdelijke) bijdrage leveren. 

Daarnaast onderzoeken de verschillende part-
ners de mogelijkheid om in Echt-Susteren profes-
sionele verenigingsondersteuning in te richten.

Ambities  
• Meer en beter geschoold technisch kader
• Werven van nieuwe (bestuurs)leden
• Beter opgeleide bestuursleden
• Toekomstbestendige(re) accommodaties
• Meer samenwerking tussen sportaanbieders
•  Meer sport-overschrijdend samenwerking 

(bv. sportvereniging met onderwijs)
• Financieel gezonde sportaanbieders 
•  Professionalisering en inrichting verenigings-

ondersteuning
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1.  VITALE SPORTAANBIEDERS



In Echt-Susteren ligt het percentage inwoners dat 
voldoet aan de beweegnorm onder het Neder-
lands gemiddelde. Ook het aantal mensen dat 
wekelijks sport ligt lager dan het landelijk gemid-
delde. Vertegenwoordigers van sportaanbieders 
ervaren dit ook en om die reden is de tweede 
ambitie dat iedereen in Echt-Susteren met ple-
zier moet kunnen sport of bewegen en in goede 
gezondheid kan leven in het smalste stukje van 
Nederland. Belemmeringen vanwege leeftijd, 
fysieke of mentale gezondheid, etnische achter-
grond, seksuele geaardheid of sociale positie 
worden weggenomen.

In Echt-Susteren
Een belangrijke ambitie is om met laagdrempelige 
beweegprogramma’s, die door sportaanbieders 
worden aangeboden, aanbod te creëren om 
specifieke doelgroepen in beweging te brengen. 
Sportaanbieders willen dit nieuwe aanbod juist 
starten, want dit sluit aan op de behoeften van 
doelgroepen die nu niet bewegen. 
Daarnaast geeft dit sportaanbod het lidmaat-
schap bij sportclubs een impuls. Clubs willen ook 
intensiever samenwerken met zorg-, welzijn- en 
onderwijsinstellingen. Deze organisaties hebben 
vaak scherp in beeld welke mensen baat hebben 
bij ‘meer bewegen’. Het is van belang dit inzicht 
om te zetten in actie en deze mensen daadwerke-
lijk (bijvoorbeeld via gecombineerde leefstijlinter-
venties) aan het bewegen te krijgen bij voorkeur 
bij een sportaanbieder. 

Verder is er behoefte aan een digitale plek waar 
al het sport- en beweegaanbod uit Echt-Susteren 
te vinden is én dat die vindplek ook bekend is bij 
inwoners. Een activatiecampagne om die vindplek 
bekend te maken bij de inwoners kan een oplos-
sing zijn. Net als een campagne om inwoners met 
een minimum budget te informeren over fondsen 
die lidmaatschap bij sportclubs vergoeden.  
Iedereen moet namelijk kunnen sporten!

Ambities
•  Meer aanbod van laagdrempelige beweeg-

programma’s
•  Inzetten om gecombineerde leefstijlinterventies
•  Communicatie: Logische (digitale) vindplek van 

het totale sport- en beweegaanbod.
•  Communicatie: financiële drempels wegnemen 

door fondsen (die sporten vergoeden) meer 
onder de aandacht te brengen.

•  Samenwerken: beter samenwerken tussen 
zorg-, welzijn-, onderwijsinstellingen en sport-
aanbieders om inactieve doelgroep aan het 
bewegen te krijgen.

•  Samenwerken: samenwerking tussen commer-
ciële sportaanbieders en sportverenigingen 
intensiveren.

•  Meer stagiaires bij fitnessondernemingen.
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2.  SPORT, BEWEGEN EN GEZONDHEID VOOR IEDEREEN
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DE PARTNERS

Samen zetten deze partners zich in om ambities 
te realiseren of daar op een positieve manier 
aan bij te dragen. Met de (toekomstige)  
ondertekening van het sportakkoord wordt  
een inspanningsverplichting aangegaan. 

• Actief Fysio
• BC Echt
• EVV Echt 
• Fysio Plus
• FysioQ
• Gemeente Echt-Susteren
• GV Swentibold
• Gympoint Echt
• Huis voor de Sport Limburg
• HV NOAV
• Judoclub Hercules
• Judoclub Nieuwstadt
• Koepel seniorenvereniging Echt-Susteren 
• Menswel 
• Ndance
• Nibac ‘79 
• Paramedisch Centrum Echt
• Reddingsbrigade Echt
• Rios ‘31
• Roosterse Bandminton Club 
• Sportcity
• Sportclub Susteren
• SV NOAV zwemmen
• Tafeltennis Koningsbosch
• Tennisvereniging Nieuwstadt
• Volleybalclub Patrick
• VV Conventus ‘03
• VV Slekker Boys
• VV Susterse Boys
• Zwemvereniging Patrick
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BORGING VAN HET SPORTAKKOORD

Zodra de situatie het weer toelaat, worden de 
ambities uit dit sportakkoord door de kerngroep 
en partners verder uitgewerkt. Samenwerking is 
dan misschien wel belangrijker dan ooit. 
Zonder een kartrekkende organisatie om die  
samenwerking en de beschreven ambities te  
coördineren, wordt de realisatie ervan een 
enorme uitdaging. De inrichting van een sport-
platform helpt om de voortgang van het 
akkoord te monitoren en resultaten te borgen. 
Dit platform wordt idealiter vertegenwoordigd 
door Menswel, gemeente Echt-Susteren, 
Adviseur lokale sport en een afvaardiging van 
sportaanbieders uit de gemeente. Ook de 
inrichting van dat platform wordt in een later 
stadium opgepakt.  
Het platform coördineert de acties uit het sport-
akkoord, voert enkele acties zelf uit en monitort 
de voortgang van het sportakkoord. Met een 
coördinerend platform en sportaanbieders die 
samenwerken is het sportakkoord goed geborgd. 

Concreet betekent dit:
•  Gemeente Echt-Susteren had en heeft een 

aanjagende en faciliterende rol bij de totstand-
koming van de actiepunten uit het sportakkoord.

•  Zodra het toegestaan is, wordt de inrichting van 
een sportplatform, alsmede de concretisering  
van de ambities verder uitgewerkt. 

Het Sportakkoord Echt-Susteren is een dynamisch 
document. Actiepunten kunnen veranderen,  
wijzigen of toegevoegd worden. Net als de  
betrokken organisaties. Alle partners op pagina 8
committeren zich aan de ambities uit het sport-
akkoord, dragen die ambities actief uit en spelen 
een rol bij de uitvoer.

DANKWOORD
Bedankt voor jouw enthousiasme en inzet om dit 
Sportakkoord Echt-Susteren te realiseren. 

En, misschien wel belangrijker dan ooit, bedankt 
voor jouw toekomstige bijdrage om inwoners en 
sportclubs van Echt-Susteren vitaler te maken. 

Tot gauw.

" Ons doel is om samen in 
Echt-Susteren sport toekomst-
bestendig, leuk en voor ieder-
een toegankelijk maken."




