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AFTRAP

Samen de sport toekomstbestendig, leuk en  
toegankelijk maken voor iedereen. Dat is de 
ambitie van het Nationaal Sportakkoord dat in 
2018 werd ondertekend door de minister van 
Sport, NOC*NSF, de sportbonden en vele 
maatschappelijke organisaties. 

Om deze ambitie te realiseren is echter lokale 
invulling en uitvoering nodig. Daarom is in  
Kerkrade door de Sportstichting Kerkrade,  
Impuls, Heton en de gemeente Kerkrade het 
initiatief genomen om te komen tot een lokaal 
sportakkoord voor Kerkrade.

De afgelopen maanden hebben bijeenkomsten 
plaatsgevonden met verenigingen, (commercië-
le) aanbieders van sport en bewegen, onderwijs,  
kinderopvang, zorg en andere maatschappelijke 
organisaties. Met veel enthousiasme zijn vrijwil-
ligers en professionals van vele organisaties 
samen aan de slag gegaan. Hierbij zijn gezamen-
lijke ambities geformuleerd en acties bepaald 
om de sport in Kerkrade toekomstbestendig, 
leuk en toegankelijk te houden. Het resultaat 
van dit proces is vastgelegd in het Sportakkoord 
Kerkrade. 



HET SPORTAKKOORD KERKRADE

Waarom een Sportakkoord?

•  Er zijn groepen mensen die nooit sporten 
•  De motorische vaardigheid van kinderen 

neemt af
•  De klassieke sportvereniging staat  

onder druk
•  Sportaccommodaties staan 

vaak leeg

Het Sportakkoord Kerkrade:

•  Sluit aan bij maatschappelijke opgave  
en lokale ambities en programmering 
(Center Court, JOGG)

•  Stimuleert de samenwerking tussen 
verenigingen, sport- en beweegaanbie-
ders en maatschappelijke organisaties

•  Is breed gedragen en bevat gezamenlijke 
ambities

•  Bevat concrete en uitvoerbare acties
•  Heeft een open en dynamisch 

karakter 

Waar zetten we op in 

met het Sportakkoord Kerkrade? 

1  Inclusief sport en bewegen
2 Sportief opgroeien
3 Vitale aanbieders en aanbod
4  Samenwerking en zichtbaarheid

In de volgende hoofdstukken worden de 4 pijlers 
van het Sportakkoord Kerkrade verder toegelicht. 
Tijdens de eerdergenoemde bijeenkomsten heeft 
een groot aantal partners aangeven een bijdrage 
te willen leveren aan de ambities en acties binnen 
dit sportakkoord. Verderop in dit sportakkoord is 
een overzicht te vinden van deze partners. 
Tevens is in bijlage 1 een overzicht te vinden van 
de acties die de partners samen willen oppakken.  
Het Sportakkoord Kerkrade kent daarbij een 
open en dynamisch karakter. 
Dit betekent dat nieuwe partners kunnen blijven 
aansluiten en dat nieuwe acties kunnen worden 
toegevoegd. 

I

II

III
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INCLUSIEF SPORT EN BEWEGEN

1	 	Kinderen	en	volwassenen	met	minder	financiële	middelen	de	mogelijkheid	bieden 
te	sporten	en	bewegen 
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te kunnen sporten en bewegen. Denk bijvoorbeeld 
aan kinderen uit gezinnen waar de financiële middelen niet voorhanden zijn om het lidmaatschap  
van een sportvereniging te betalen. Daarnaast merken we in toenemende mate dat deze problema-
tiek niet alleen bij kinderen speelt, maar ook bij volwassenen. Daarom gaan we de bestaande  
ondersteuningsmogelijkheden (zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur) beter bekend maken onder 
de doelgroep en waar nodig op zoek naar aanvullende ondersteuning.

2	 Kinderen	en	volwassenen	met	een	beperking	ondersteunen	richting	sport	en	bewegen 
  Ook voor mensen met een beperking is het lang niet altijd vanzelfsprekend om deel te nemen aan 

sport- en beweegactiviteiten. Daarom willen we kinderen met een beperking samen met hun ouders 
ondersteuning en begeleiding bieden richting passend sport- en beweegaanbod. Ook streven we 
ernaar het aanbod bij reguliere verenigingen toegankelijker te maken voor deze doelgroep en willen 
we een “buddy programma” organiseren waar mensen met en zonder beperking samen sporten. 
Ook stimuleren we de samenwerking tussen zorgorganisaties en sportverenigingen. Hierbij bieden 
sportverenigingen binnen de zorgorganisatie kennismakingsactiviteiten aan, vindt er doorleiding 
richting de vereniging plaats en zullen de zorgorganisaties hun kennis delen met trainers en vrijwil-
ligers van de sportvereniging over de omgang en begeleiding van deze doelgroep.

3	 Senioren	in	beweging	krijgen
  Om de steeds groter wordende groep senioren in beweging te krijgen en houden worden laag-

drempelige activiteiten georganiseerd in de wijk. Hiertoe wordt de samenwerking gezocht tussen 
verenigingen en maatschappelijke organisaties. Waar verenigingen hun aanbod toegankelijker en 
beter bekend maken voor deze doelgroep, zetten de zorgorganisaties professionals in voor het  
aanbieden van activiteiten. Daarnaast wordt Walking Football geïntroduceerd, wordt valpreventie 
aangeboden en wordt de jeugd ingezet tijdens  “opa en oma activiteiten” en de begeleiding van 
Meer Bewegen voor Ouderen groepen.
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SPORTIEF OPGROEIEN

4	 	Structurele	sport-	en	beweegactiviteiten	in	kinderopvang	en	basisscholen 
Om kinderen kennis te laten maken met diverse takken van sport bieden verenigingen en sport-  
en beweegaanbieders kennismakingslessen aan binnen zowel de kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en het (speciaal) basisonderwijs. Hierbij zullen studenten / stagiaires van sportopleidingen 
worden ingezet om activiteiten (mee) te organiseren en aan te bieden.

5	 	Samenwerking	tussen	sport-	en	beweegaanbieders,	kinderopvang	en	basisscholen 
Ingezet wordt op de samenwerking tussen aanbieders van sport en bewegen, de kinderopvang en  
het basisonderwijs. Hierbij worden bijvoorbeeld naschoolse activiteiten aangeboden, toernooien 
georganiseerd of trainingen / voorbereidingslessen aangeboden voor sportevenementen in  
Kerkrade. Deze activiteiten worden zowel in de omgeving van de school aangeboden, alsook in  
de wijk waarbij leerlingen van verschillende scholen kunnen deelnemen.

6	 		Kinderen	vaardig	in	beweging 
We weten dat de motorische vaardigheid van kinderen afneemt. Daarom willen we de mogelijk-
heden bekijken om (school)pleinen zodanig in te richten dat deze uitnodigen om te bewegen. Ook 
bieden professionele organisaties hun deskundigheid en begeleiding aan wat betreft een gezonde 
motorische ontwikkeling van kinderen.
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VITALE AANBIEDERS EN AANBOD

7	 Beter	inspelen	op	de	behoeften	van	sporters	/	leden 
  De vraag en behoefte van sporters is de afgelopen jaren veranderd. Om hier beter op in te spelen 

wordt gekeken naar nieuwe vormen van lidmaatschappen. Denk hierbij aan vormen waarbij leden 
binnen één vereniging meerdere takken van sport kunnen beoefenen. Of flexibele lidmaatschappen 
waarbij mensen uit een revalidatie situatie tijdelijk kunnen sporten bij een vereniging. 

8	 Vinden,	binden	en	ondersteunen	van	vrijwilligers	voor	verenigingen
  Voor verenigingen is het steeds lastiger geworden om vrijwilligers te vinden en aan zich te binden. 

Daarom wordt gekeken of deze uitdaging in gezamenlijkheid kan worden opgepakt. Hierbij kan  
kennis worden gedeeld en samen ondersteuning worden gezocht. Denk hierbij aan het begelei-
dingstraject “Meer vrijwilligers voor de club”. Ook worden de bestaande mogelijkheden van  
platforms beter benut. Daarnaast worden kwetsbare doelgroepen als vrijwilliger gekoppeld aan 
de vereniging om bijvoorbeeld de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of mensen uit een  
situatie van eenzaamheid te halen.

9	 Optimaal	benutten	van	huidige	accommodaties
  Vaak worden zowel binnen- als buitensportaccommodaties overdag minder intensief gebruikt.  

Om deze beter te benutten worden deze overdag opengesteld. Dit kan zowel voor bijvoorbeeld  
dagbestedingsactiviteiten van zorginstellingen, maar ook voor activiteiten tijdens en na schooltijd. 
Ook worden de accommodaties binnen scholen en zorgorganisaties in de avonden en weekenden 
opengesteld voor verenigingen.
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SAMENWERKING EN ZICHTBAARHEID

10	 Bekendheid	geven	aan	het	huidige	sport-	en	beweegaanbod
  In de georganiseerde bijeenkomsten bleek dat het huidige sport- en beweegaanbod in Kerkrade 

vaak niet bekend en niet te vinden is. Daarom wordt alle aanbod in Kerkrade verzameld en (online) 
zichtbaar gemaakt. Hierbij wordt zowel het aanbod van verenigingen en commerciële aanbieders 
zichtbaar, alsook de mogelijkheden in de openbare ruimte (zoals de “groene” plekken, wandel-  
en fietspaden). Aanvullend wordt er ook meer bekendheid gegeven aan het aanbod voor mensen 
met een beperking (via het bestaande platform Uniek Sporten). 

11	 	Samenwerking	tussen	verenigingen	/	sportaanbieders	en	maatschappelijke	organisaties	
(onderwijs,	opvang,	zorg,	overheid)

  Gedurende het proces en de georganiseerde bijeenkomsten bleek de kennismaking en ontmoeting 
tussen verenigingen, aanbieders en maatschappelijke organisaties van grote waarde.  
Op verzoek van de partners en deelnemende organisaties zullen periodiek bijeenkomsten worden 
georganiseerd waarbij ruimte is voor kennismaking en het initiëren van samenwerkingen. 
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BORGING

Met de ondertekening van het Sportakkoord 
Kerkrade betekent dat gestart kan worden met 
de uitvoer van acties. Om zowel deze acties als 
het ingezette proces te borgen zal de kerngroep 
Sportakkoord Kerkrade worden gevormd.  
Deze kerngroep bestaat uit partijen die gezamen-
lijk een voortrekkersrol willen vervullen om de 
ambities in het akkoord te realiseren. 
Daarnaast zal voor elk van de 4 pijlers van het 
sportakkoord een werkgroep worden gefor-
meerd. Deze bestaat uit partijen die samen de 
acties binnen deze pijler willen aanjagen, in gang 
zetten en (deels) zelf uitvoeren. Iedere werkgroep 
is daarbij vertegenwoordigd in de kerngroep. 
Daarnaast zal de kerngroep met dit sportakkoord 
blijven aansluiten bij de maatschappelijke op-
gave waar de regio en Kerkrade voor staat op 
het gebied van gezondheid en vitaliteit en zal in 
de uitvoering verbinding worden gelegd met de 
programma’s van het Center Court en JOGG. 

De Sportstichting Kerkrade, Impuls en Heton 
hebben reeds aangeven deze voortrekkersrol te 
willen vervullen en deel te zullen nemen aan de 
kerngroep Sportakkoord Kerkrade. 

Daarnaast zullen ook de gemeente Kerkrade 
en de Adviseur Lokale Sport¹ deelnemen aan 
de kerngroep. De gemeente Kerkrade zal het 
platform ondersteunen en faciliteren in hun 
werkzaamheden. De Adviseur Lokale Sport zal 
ondersteuning bieden middels de inzet van 
beschikbare interventies.  De komende periode 
zullen ook andere partners van het sportakkoord 
worden uitgenodigd en opgeroepen zich aan te 
sluiten bij de kerngroep of werkgroep(en).

De kerngroep zal de partners van het sportak-
koord blijven informeren over de voortang.  
Ook zullen ze samen met de werkgroepen het 
(landelijk) beschikbaar gestelde uitvoerings- 
budget van € 90.000,- (totaalbedrag over  
2020, 2021 en 2022) op de juiste wijze inzetten. 
Hierover zal de kerngroep nadere afspraken 
maken met de gemeente Kerkrade (als ontvanger 
van het uitvoeringsbudget). 

1 De Adviseur Lokale Sport werkt namens de gezamenlijke sport 
(NOC*NSF, sportbonden, NL Actief) en is gericht op de lokale 
organisatie van sport- en beweegaanbieders. Deze functionaris 
kan daarbij diverse interventies en ondersteuningsmogelijkheden 
inzetten voor lokale sport- en beweegaanbieders. De Adviseur 
Lokale Sport blijft ook actief na het sluiten van het lokaal sport-
akkoord en kan daarmee zorgen voor continuïteit bij de opstart 
van de uitvoeringsfase.
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PARTNERS SPORTAKKOORD KERKRADE

Met de ondertekening van het sportakkoord 
gaan de partners de inspanningsverplichting aan 
een bijdrage te leveren om de actiepunten te 
realiseren.

• Achilles-Top
• Adelante Kinderen Valkenburg (Sportloket)
• Athletic Skills Model
• BC Cosmos ‘77
• BC De Keizer
• Bewonersplatform Kerkrade-West
• Bijzonder in Beweging
• BS De Doorkijk
• BS De Veldhof
• Cliëntraad SWI
• Damesgymclub De Gracht
• Dance2Move
• D’r Pool
• FC Kerkrade West
• Gemeente Kerkrade
• GV Balans
• Hei-Sei-Do
• Heton

• Iedereen Kan Sporten Parkstad
• Impuls
• JeugdFonds Sport
• Kinderopvang Parkstad
• Koraal
• KVC Oranje
• KZ&PC
• Levanto
• LTCD ‘79
• MBvO
• NOVIzorg
• OBS De Schatkist
• Only Friends
• Ouderenplatform Kerkrade West
• Radar
• Roda JC (Midden in de Maatschappij)
• Scoor Jeugdhulp
• Scouting St Hubertus Kerkrade-West
• Senior Actief Kerkrade
• Seniorenraad Kerkrade
• Sjevemethoes
• Sportstichting Kerkrade
• SSA Haanrade / SVA
• STPN
• Tobas Jeugdhulp
• TCK ‘54
• TTV Kerkrade ‘68
• VC Furos
• Zwemvereniging Eurode Kerkrade



Inclusief sport en bewegen Kinderen en volwassenen 
met minder financiële middelen 
de mogelijkheid bieden te sporten 
en bewegen

-  Zoeken en werven van fondsen die 
middelen, begeleiding en vervoer 
kunnen bieden zodat iedereen kan 
deelnemen aan sport- en beweeg- 
activiteiten (ook 18+).

-  Promoten en bekendheid geven 
aan ondersteuning die Jeugdfonds 
Sport & Cultuur en Stichting Leergeld 
kunnen bieden.

-  “Ruilen” van sportmaterialen voor 
kinderen uit gezinnen waar minder 
financiële mogelijkheden zijn 
(bijvoorbeeld nieuwe maat kleding).

• Koraal 
• Only Friends

•  Bewonersplatform 
Kerkrade-West

• BS De Doorkijk 
• Dance2Move
• D’r Pool 
• FC Kerkrade West
• Gemeente Kerkrade
• Impuls 
• KVC Oranje
• KZ & PC 
• Scoor Jeugdhulp

• Achilles-Top

Uitdaging Actie Met wie Deelakkoord

BIJLAGE 1: ACTIELIJST
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Inclusief sport en bewegen Kinderen en volwassenen met een 
beperking ondersteunen richting 
sport en bewegen

-  Begeleiding van kinderen met een  
beperking en hun ouders richting 
sport en bewegen in eigen omgeving 
(Sportloket voor kinderen met een 
beperking).

-  Organiseren van een “buddy” systeem 
waarin mensen met en zonder beper-
king samen sporten en bewegen.

-  Samenwerking tussen professionele 
organisaties en aanbieders van (aange-
past) sport en bewegen / verenigingen 
om doorstroom te stimuleren en kennis 
en expertise hierover te delen.

-  Voorlichting en deskundigheids- 
bevordering (voor trainers, coaches, 
vrijwilligers) in begeleiding van sport  
en bewegen voor kinderen en volwas-
senen met een beperking.

• Bijzonder in Beweging
• IKS Parkstad
• Koraal 
•  Sportloket Adelante 

Valkenburg

• Bijzonder in Beweging 
• IKS Parkstad 
• Koraal

• Bijzonder in Beweging 
• Dance2Move 
• IKS Parkstad 
• LTCD ‘79 
• Only Friends 
• Scoor Jeugdhulp

• Bijzonder in Beweging 
• IKS Parkstad 
• Koraal 
• LTCD ‘79 
• NOVIzorg 
• Sportloket 
• Radar

Uitdaging Actie Met wie Deelakkoord
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Inclusief sport en bewegen

Inclusief sport en bewegen

Kinderen en volwassenen met 
een beperking ondersteunen 
richting sport en bewegen

Doelgroep senioren 
in beweging krijgen

-  Aanbod van reguliere verenigingen 
openstellen en verbreden voor mensen 
met een beperking.

-  Intern promotie maken voor aangepast 
sporten door clinics gevolgd door 
mogelijk doorverwijzen van cliënten 
naar externe aanbieders.

-  Aanbod openstellen voor senioren  
en uitbreiden (naar nieuwe locaties) 
en bekendheid hieraan geven (door 
verbinding met organisaties gericht 
op senioren).

-  Inzet van “sportleraren” NOVIzorg 
om programma’s voor senioren 
te verzorgen.

-  Aanbieden van valpreventie 
en MBvO in Dojo.

• Achilles-Top 
• Hei Sei Do 
• IKS Parkstad 
• Impuls 
• Seniorenraad Kerkrade 
• STPN

• Bijzonder in Beweging 
• Koraal 
• Only Friends 
• Radar

• Dance2Move 
• KZ&PC 
• Only Friends 
• VC Furos 
•  Zwemvereniging 

Eurode Kerkrade

• NOVIzorg
• TCK ‘54
• TTV Kerkrade ‘68

• Hei Sei Do
• Impuls 
• NOVIzorg

Uitdaging Actie Met wie Deelakkoord
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Inclusief sport en bewegen Doelgroep senioren 
in beweging krijgen

-  Jeugd inzetten om doelgroep senioren 
te activeren middels gezamenlijke acti-
viteiten (opa / oma activiteiten, kinderen 
wandelen met MBvO groepen).

-  Laagdrempelige beweegactiviteiten 
(kennismaking / open dagen) voor 
senioren organiseren in de wijk(punten) 
en in seniorencomplexen.

-  Samenwerking tussen voetbalverenigin-
gen (en Impuls) om projecten als Walking 
Football voor 60+ te introduceren.

• Achilles-Top 
• Impuls
• LTCD ‘79
• NOVIzorg 
•  Ouderenplatform 

Kerkrade West
• Seniorenraad Kerkrade
• Sportstichting Kerkrade

• Achilles-Top 
• Impuls 
• LTCD ‘79
• NOVIzorg 
•  Ouderenplatform 

Kerkrade West
• Seniorenraad Kerkrade
• Sportstichting Kerkrade

• FC Kerkrade West 
• Gemeente Kerkrade 
• Impuls
• MBvO
• Sjevemethoes

Uitdaging Actie Met wie Deelakkoord
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Sportief opgroeien Structurele sport- en beweeg- 
activiteiten in kinderopvang en 
basisscholen

-  Activiteiten en clinics aanbieden op 
BSO en kinderopvang locaties 
(naar voorbeeld huidige samenwerking 
Kinderopvang Kerkrade en 
BS de Doorkijk en Turncentrum).

-  Sportkennismakingslessen aanbieden 
door verenigingen tijdens lessen 
bewegingsonderwijs.

-  Sport- en beweegactiviteiten voor 
kinderen met een beperking / speciaal 
basisonderwijs aanbieden (tennis,  
handbal, voetbal, running).

-  Stagiaires en studenten inzetten 
(en beschikbaar stellen) voor sport-
activiteiten in en rondom school (Fontys 
Sporthogeschool, Hogeschool Zuyd).

• Gemeente Kerkrade 
• GV Balans 
• Hei-sei-do 
• TTV 
• VC Furos

• Gemeente Kerkrade 
• GV Balans 
• Hei-sei-do 
• VC Furos

• Achilles -Top 
• Bijzonder in Beweging 
• LTCD 79 
• Only Friends

• Impuls 
• Koraal 
• Heton

Uitdaging Actie Met wie Deelakkoord
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Sportief opgroeien

Sportief opgroeien

Samenwerking tussen sport- 
en beweegaanbieders en kinder-
opvang en basisscholen

Kinderen vaardig 
in beweging

-  Activiteiten (kennismaking) aanbieden 
in de wijk door verenigingen waar 
meerdere basisscholen gebruik van 
kunnen maken. 
 

-  Inspiratie en voorlichting belang van 
sport en bewegen voor jeugd door 
(lokale) topsporters op scholen. 

 
-  Sport- en beweegactiviteiten organi-

seren op school (buiten lesuren) met 
bijvoorbeeld 10-strippenkaart, sport-
dagen, toernooien en voorbereidings-
lessen op evenementen.

-  Inzet professionals en deskundigheid 
maatschappelijk organisaties voor 
aanpak veel voorkomende motorisch 
problemen.

-  (School)pleinen “sportvriendelijker” 
inrichten zodat ze uitnodigen om 
te bewegen.

• D’r pool 
• Gemeente Kerkrade 
• Impuls 
• KZ&PC 
•  Zwemvereniging Eurode 

Kerkrade

• Hei Sei Do

 
 
 
• Achilles -Top 
• FC Kerkrade-West 
• Hei-Sei-Do 
• KVC Oranje 
• Sportstichting Kerkrade

• Koraal 
• NOVIzorg 
 

• Athletic Skills Model 
• BS De Doorkijk 
• Gemeente Kerkrade 
• Heton

Uitdaging Actie Met wie Deelakkoord
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Vitale aanbieders en aanbod

Vitale aanbieders en aanbod

Beter inspelen op de behoeften 
van de sporters / leden

Vinden, binden en ondersteunen 
van vrijwilligers voor verenigingen

-  Enquête houden onder de verschil-
lende leeftijdscategorieën om sport- en 
beweegbehoeftes in te kaart brengen.

-  Nieuwe “lidmaatschapsvormen” 
ontwikkelen waarbij gebruik gemaakt 
kan worden van meerdere type sporten 
en verenigingen.

-  Bijeenkomst organiseren rondom 
thema vrijwilligers (werving, beleid, 
inzet ondersteunende organisaties, 
kennisdeling) met verkenning van  
mogelijke samenwerking op dit vlak. 

-  Kwetsbare doelgroepen inzetten als 
vrijwilliger bij vereniging om mensen 
bijvoorbeeld uit eenzaamheid te halen, 
zinvolle tijdsbesteding te bieden en  
afstand tot arbeidsmarkt te verkleinen.

-  Vraag en aanbod binnen zowel 
vereniging als zwakkere doelgroep 
matchen (cliënten inzetten als 
vrijwilligers bij verenigingen).

• Sportstichting Kerkrade 
 

• D’r Pool 
• Gemeente Kerkrade 
• Hei Sei Do 
• Heton 
• KZ&PC 
• Sportstichting Kerkrade 
• TCK ‘54 
• TTV 
• Zwemvereniging 
   Eurode Kerkrade

• FC Kerkrade-West 
• Gemeente Kerkrade 
• Impuls 
• Radar 
• Zwemvereniging 
 Eurode Kerkrade

• Impuls 
• KZ&PC 
• NOVIzorg 
• Seniorenraad 

• Impuls 
• Koraal 
• Levanto 
• NOVIzorg

Uitdaging Actie Met wie Deelakkoord
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Vitale aanbieders en aanbod

Vitale aanbieders en aanbod

Vervolg van vorige pagina.

Optimaal benutten van huidige 
accommodaties.

-  Vrijwilligers vinden door beter gebruik 
te maken van bestaande platforms 
(vrijwilligerswerkparkstad.nl).

-  Complex / sportaccommodatie  
beschikbaar stellen voor activiteiten 
overdag (tijdens daluren en voor 
sportdagen onderwijs). 
 
 

-  Koppelen van huidig aanbod binnen-
sportaccommodatie (met mogelijk- 
heden en beschikbaarheid) met 
behoeften lokale verenigingen.

-  Openstellen van sport- en beweeg- 
accommodaties voor zorginstellingen  
en dagbestedingsactiviteiten. 
 
 

-  Sportaccommodaties binnen scholen en 
zorgcentra in avonden en weekenden 
openstellen voor verenigingen.

• Impuls

• Cliëntraad SWI 
• FC Kerkrade West 
• Gemeente Kerkrade 
• Hei-Sei-Do 
• Heton 
• KVC Oranje 
• TCK’54

• Gemeente Kerkrade 
• Heton 
 

• D’r Pool 
• Gemeente Kerkrade 
• Koraal 
• KVC Oranje 
• NOVIzorg 
• TCK ‘54

• Radar

Uitdaging Actie Met wie Deelakkoord
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Samenwerking en zichtbaarheid Bekendheid geven aan het huidige 
sport- en beweegaanbod en mo-
gelijkheden

-  Bekendheid geven aan mogelijkheden 
voor senioren middels op doelgroep 
afgestemde communicatie (via bijvoor-
beeld Senior Bledsje). 
 
 

-  Bekendheid geven aan mogelijkheden 
om te sporten en bewegen in openbare 
ruimte (“groene” plekken, wandel- 
en fietspaden).

-  Meer bekendheid geven aan en 
inzichtelijk maken van het sport- en 
beweegaanbod voor mensen met  
een beperking.

-  Sport- en beweegaanbod in Kerkrade 
verzamelen en bekendheid geven  
(website, app).

• Bewonersplatform 
 Kerkrade-West 
• Dance2Move 
• Gemeente Kerkrade 
• Impuls 
• KVC Oranje 
• Seniorenraad Kerkrade

• Bewonersplatform 
 Kerkrade-West 
• Gemeente Kerkrade 
• Ouderenplatform 
   Kerkrade West 
• Seniorenraad Kerkrade

• Bijzonder in Beweging 
• FC Kerkrade West 
• Gemeente Kerkrade 
• IKS Parkstad 
• Koraal 
• NOVIzorg

• Dance2Move 
• FC Kerkrade West 
• Gemeente Kerkrade 
• GV Balans 
• Impuls 
• Koraal 
• KVC Oranje 
• NOVIzorg 
• Senior Actief 
• Seniorenraad Kerkrade 
• TCK ‘54
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Samenwerking en zichtbaarheid Samenwerking tussen verenigin-
gen / sportaanbieders en maat-
schappelijke organisaties (onder-
wijs, opvang, zorg, overheid)

-  Kennismaking en ontmoeting 
organiseren in wijkpunten 
tussen inwoners, verenigingen 
en maatschappelijke organisaties.

-  Netwerkbijeenkomsten organiseren in 
Kerkrade waarbij ruimte is voor kennis-
making en samenwerking (speeddate 
sessies).

-  Samenwerking en afstemming tussen 
aanbieders van sport en bewegen in 
en rondom scholen / opvang.

-  Samenwerking in regio om gemeente 
overstijgende uitdagingen gezamenlijk 
op te kunnen pakken.

• Gemeente Kerkrade 
• Impuls 
• Kerngroep Sportakkoord 
 Kerkrade 
• Levanto 
• Sportstichting Kerkrade 
• STPN

• Gemeente Kerkrade 
• Impuls 
• Kerngroep Sportakkoord 
 Kerkrade

• Gemeente Kerkrade 
• Impuls 
• Koraal 
• KVC Oranje 
• Scoor Jeugdhulp

• Gemeente Kerkrade 
• Kerngroep Sportakkoord 
 Kerkrade 
• KZ&PC
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