
We beginnen om 19.30 uur

Welkom!

Zet aub je geluid uit en je camera aan

Heb je een vraag of opmerking tijdens de bijeenkomst? Steek je 
hand op of zet je vragen of opmerkingen in de chat!



Kennismaken



Voorbeschouwing

1. Aftrap
2.
3. Uitvoering Sportakkoord
4. Ruimte voor vragen
5. Inventarisatie acties en ideeën
6. Afsluiting



Aftrap



Aftrap

Doel van vandaag
• Informeren over (uitvoering van) het Sportakkoord
• Activeren om een aanvraag in te dienen voor het 

uitvoeringsbudget
• Netwerk faciliteren



Aftrap

• Looptijd van 2018 t/m 2021
• Vervolg in regionale en lokale sportakkoorden

Wat is een lokaal sportakkoord?
• Lokale afspraken tussen gemeente, sportaanbieders,  

maatschappelijke partners en bedrijfsleven
• Prikkelt tot samenwerking en verbinding
• Zet aan tot uitvoering



Aftrap

Hoe kwamen we tot een lokaal sportakkoord?
• Startbijeenkomst | januari 2020
• Themabijeenkomsten | februari 2020
• Online input | april 2020
• Sportakkoord naar ministerie | juni 2020
• Definitief akkoord | september 2020



Aftrap

Wat levert het jullie op?
• Samen aan de slag met uitvoering van het Sportakkoord
• Kans op een uitvoeringsbudget
• Verbreden van je netwerk



Ruimte voor vragen
Stel ze via de chat of door je digitale hand op te steken



Thema’s 
Sportakkoord



1. Sportieve en gezonde jeugd

2. Iedereen in beweging

3. Vitale sportverenigingen

4. Sport en bewegen in beeld



1. Sportieve en gezonde jeugd
• Verbeteren motorische vaardigheden
•

• Gezonde leefstijl jongeren
• Zowel kinderen als ouders betrekken



Voorbeeld ideeën sportieve en gezonde jeugd:
• Screenen en verbeteren motorische vaardigheden
• Beweegaanbod voor peuters en kleuters organiseren
• Sport- en beweegaanbod op en na school organiseren



15

2. Iedereen in beweging
• Aandacht voor kwetsbare doelgroepen
• Sporten en bewegen op eigen niveau en voor iedereen 

toegankelijk
• Waar mogelijk aansluiten bij regulier sport- en 

beweegaanbod



Voorbeeld ideeën iedereen in beweging:
• Laagdrempelige activiteiten voor senioren of mensen met 

een beperking organiseren
• Maatjesproject opzetten
• Workshop voor omgaan met kwetsbare doelgroepen



3. Vitale sportverenigingen
• Verenigingen zijn (financieel) toekomstbestendig
• Voldoende en betrokken vrijwilligers
• Verenigingen richten zich op kwetsbare doelgroepen
• Maatschappelijk betrokken verenigingen
• Veilig en positief sportklimaat



Voorbeeld ideeën vitale sportverenigingen:
• Workshop vrijwilligersbeleid
• Uitbreiden aanbod voor ouderen (bv. wandelvoetbal of 

wandeltennis)
• Uitwerken nieuwe lidmaatschapsvormen
• Gezonde sportkantine en rookvrij sportpark



4. Sport en bewegen in beeld
• Goede informatievoorziening 
• Sport- en beweegaanbod inzichtelijk
• Verbinding tussen verenigingen, scholen, zorg en welzijn



Voorbeeld ideeën sport en bewegen in beeld:
• Organiseren sportcafé op thema
• (digitaal) platform voor sport- en beweegaanbod
• Organiseren sportmarkt



Ruimte voor vragen
Stel ze via de chat of door je digitale hand op te steken



Uitvoering
Sportakkoord



Uitvoering Sportakkoord

Welke middelen zijn beschikbaar?
• Uitvoeringsbudget (2021 2022):

• Boxmeer: -
• Sint Anthonis: -

• Adviseur Lokale Sport voor workshops (2021 2022)
• Boxmeer: -
• Sint Anthonis: -

• Inzet in natura of cofinanciering



Uitvoering Sportakkoord

Organisatie van de uitvoering
• Coördinatie vanuit kernteam

• Eén kernteam voor Boxmeer en Sint Anthonis
• Kernteam beoordeelt aanvragen voor uitvoeringsbudget

•

• Jaarlijkse (netwerk)bijeenkomst over lokaal sportakkoord



Uitvoering Sportakkoord



Uitvoering Sportakkoord

Hoe doe je een aanvraag voor het uitvoeringsbudget?
• Format aanvraagformulier invullen

1. Organisatiegegevens
2. Beschrijving idee
3. Financiën

• Formulier versturen naar kernteam



Uitvoering Sportakkoord

Wat zijn de beoordelingscriteria?
•

• Aanvrager draagt actief bij aan de uitvoering van het idee
• Actie vindt plaats binnen de gemeente
• Er is een samenwerking met andere organisaties
• Geen aanvragen voor reguliere activiteiten



Uitvoering Sportakkoord

Overige voorwaarden
• Het budget is eenmalig per initiatief
• Achteraf aantonen dat idee is uitgevoerd (bv. foto)
• Op = op, aanvragen worden op volgorde binnenkomst 

beoordeeld
• Aanvragen ingediend vóór 1 februari, 1 mei, 1 september en 

1 november horen aan het eind van de genoemde maand of 
een bijdrage wordt toegekend



Ruimte voor vragen
Stel ze via de chat of door je digitale hand op te steken



Inventariseren acties 
en ideeën



Inventarisatie acties

• Voor welk thema wil jij een actie uitvoeren?

Vervolg:
• Je ontvangt een vragenlijst op thema met welke acties je 

aan de slag wil
• Kernteam faciliteert verbinding tussen organisaties die 



Inventarisatie acties

• Heb je hulp nodig bij het uitwerken van een idee?

Vervolg:
• Het kernteam neemt contact met je op wanneer je hulp 

nodig hebt bij het uitwerken van een idee



Ruimte voor vragen 
en interactie

Stel ze via de chat of door je digitale hand op te steken
Bijvoorbeeld het checken of jouw idee kans van slagen heeft!



Afsluiting



Afsluiting

• Wil je in contact treden met andere deelnemers van dit 
webinar? Laat je contactgegevens achter in de chat!

• Webinar GGD Gezonde sportomgeving (8 februari 2021)



Afsluiting

Presentatie, format aanvraagformulieren en vervolg via:
• E-mail
• Online



Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


