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1 VOORBESCHOUWING

0 4

In vervolg op het Nationaal 
Sportakkoord is het Sportakkoord 
Boxmeer opgesteld. Sport- en 
beweegaanbieders, onderwijs, 
zorg, welzijn en maatschappelijke 
organisaties uit de gemeente Boxmeer 
droegen bij aan de totstandkoming 
van dit Sportakkoord Boxmeer. Samen 
formuleerden we tijdens bijeenkomsten 
ambities en acties waar we gezamenlijk 
mee aan de slag willen gaan. 

Tijdens de startbijeenkomst op 16 
januari gingen ruim 50 deelnemers met 
elkaar in gesprek over ambities en acties 
op het gebied van sport en bewegen. Bij 
de themabijeenkomsten op 13 en 19 
februari werden de ambities en acties 
verder geconcretiseerd door bijna 40 
deelnemers. Vervolgens is er online 
informatie opgehaald om het concept 
sportakkoord verder te concretiseren 
en er een definitief sportakkoord van te 
maken. Online kwamen er 25 reacties 
binnen. Het resultaat is dit sportakkoord 
waar 62 organisaties hun handtekening 
onder plaatsten.

In de gemeente Boxmeer gebeurt 
er al veel op het gebied van sport en 
bewegen. Met dit sportakkoord streven 
we er naar dat iedere inwoner van de 
gemeente Boxmeer een leven lang het 
plezier van sporten en bewegen kan 
beleven. Sporten en bewegen op eigen 
niveau en op een manier dat moment 
past in iemands leven.

De handtekeningen onder dit 
sportakkoord zijn de eerste stappen 
om de ambities te bereiken. Wie zijn 
handtekening heeft gezet, zegt hiermee 
naar vermogen bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de ambities. De één 
doet dat met de uitvoering van een 
activiteit, de ander door mee te denken 
in het proces. Alle bijdragen, groot en 
klein in de vorm van persoonlijke inzet, 
beschikbaar stellen van faciliteiten, 
advies, materialen en middelen zijn 
welkom. 
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2 TACTIEK

Met het Sportakkoord Boxmeer 
willen we bereiken dat iedereen, 
écht iedereen, plezier in sporten en 
bewegen kan beleven. Ongeacht leeftijd, 
handicap of financiën, bewegen moet 
voor iedereen mogelijk zijn, nu en in de 
toekomst. 

Sport- en beweegaanbieders, 
onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, 
maatschappelijke organisaties en 
overheid bundelen de krachten om 
sporten en bewegen in alle dorpskernen 
aantrekkelijk te maken. We zien graag 
dat iedereen, van jong tot oud, mee kan 
doen. Daarom willen we een kwalitatief 
en passend aanbod wat voor iedereen 
toegankelijk is mogelijk maken.

Om dit te kunnen realiseren 
benoemden we samen ambities en 
acties waar we mee aan de slag willen 
gaan. De ambities zijn uitgewerkt in de 
volgende vier thema’s:

1. Sportieve en gezonde jeugd;
2. Boxmeer in beweging;
3. Vitale sportverenigingen;
4. Sport en bewegen in beeld.

Gedurende het proces is er samen 
opgetrokken met de gemeente Sint 
Anthonis. In dit Sportakkoord Boxmeer 
is daarom benoemd welke acties we 
gezamenlijk met de gemeente Sint 
Anthonis op kunnen pakken. Tevens zijn 
er spelregels (organisatie en financiën) 
opgesteld die ervoor zorgen dat het 
Sportakkoord Boxmeer een succes 
wordt. 
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2.1 SPORTIEVE EN GEZONDE JEUGD
De basis voor een gezond en actief 
leven wordt gelegd bij onze kinderen. 
Een gezonde jeugd is een gezonde 
toekomst. We gunnen ieder kind 
de mogelijkheid om zich motorisch 
optimaal te kunnen ontwikkelen. 
Daarom willen we werken aan omgeving 
waarbij sporten en bewegen voor 
kinderen vanzelfsprekend is. Daarbij 
willen we zowel kinderen als ouders 
bereiken. 

Wat zijn onze uitdagingen?
De beweegvaardigheid van kinderen 
gaat achteruit. Dit blijkt uit de 
rapportage “Staat van het onderwijs” 
van de Onderwijsinspectie (2016). Er zijn 
daarom zorgen over het toekomstige 
beweeggedrag van Nederlanders.

Landelijk onderzoek van de GGD (2017) 
toont aan dat de helft van de kinderen 
van vier tot twaalf jaar te weinig 
beweegt. Eén van de oorzaken is dat 
kinderen van vier tot twaalf jaar meer 
dan twee uur per dag aan ‘schermtijd’ 
besteden (GGD, 2017). In Boxmeer kijkt 
21% van de kinderen van 1-11 jaar meer 
dan 2 uur per dag naar tv/computer/
tablet/smartphone (GGD jeugdmonitor, 
2017). Bij de jongeren van 12-18 jaar is 
83% dagelijks actief op sociale media 
en loopt 6% risico op problematisch 
gebruik (GGD jongerenmonitor 2016). 
Dit heeft effect op de gezondheid van 
kinderen en jongeren. 

De ondertekenaars van dit akkoord 
zetten zich in om het sport- en 
beweeggedrag van de jeugd te 
verbeteren. Dit kunnen zij echter niet 
alleen. Daarbij is betrokkenheid van 
de ouders nodig. De uitdaging is om 
bewustwording te creëren bij de ouders 
van het belang van een gezonde leefstijl.

Wat willen we bereiken?
Jong geleerd is oud gedaan. We willen 
ervoor zorgen dat bewegen voor 
kinderen vanzelfsprekend is. Ons doel 
is om de sport- en beweegdeelname 
van kinderen en jongeren uit de 
gemeente Boxmeer te vergroten. Waar 
mogelijk vergroten en verbeteren we 
de motorische vaardigheden van de 
kinderen. We sluiten daarbij vooral aan 
op het aanbod dat er is en stimuleren 
extra aanbod voor kinderen wanneer 
dat nodig is. 

We stellen hierbij de volgende doelen:
• Zo veel mogelijk kinderen voldoen 
 aan de beweegrichtlijn en richtlijn 
 voor sportdeelname; 
• Bereiken van kinderen en jongeren 
 die ‘buiten beeld’ zijn;
• Bereiken en vergroten van 
 bewustwording bij ouders over 
 sport en bewegen;
• Trainers, coaches, docenten en 
 begeleiders beschikken over kennis 
 en kunde om kinderen een 
 kwalitatief en gevarieerd 
 beweegaanbod te bieden. 
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Welke acties passen hierbij?
Onderstaande acties zijn op volgorde 
van prioriteit weergegeven: 
1. Extra aandacht voor motorische 
 ontwikkeling van kinderen, door
 bijvoorbeeld het opstellen van 
 een checklist voor leerkrachten of een  
 screening op een bepaalde leeftijd  
 om motorische achterstand te   
 herkennen en het onderzoeken van  
 de mogelijkheden om Motorische 
 Remedial Teaching in te zetten; 
2. Verbeteren van de fysieke en mentale 
 weerbaarheid van kinderen (met een 
 fysieke beperking);
3. Organiseren van een sport- en 
 beweegaanbod (bijvoorbeeld 
 sportdagen of clinics) op en na school, 
 waarbij kinderen kennis maken met 
 zo veel mogelijk verschillende 
 sporten;
4. Implementeren van het concept 
 Sports’cool (op basis van het concept 
 Ballschüle) voor kinderen van één tot 
 twaalf jaar. De focus ligt bij doel-, slag- 
 en gooisporten;
5. Aandacht besteden aan sport- en 
 beweegaanbod voor peuters en  
 kleuters (bijvoorbeeld peutergym of 
 zwemmen);
6. ‘Bewegend leren’ stimuleren bij 
 de kinderopvang en het primair  
 onderwijs, bijvoorbeeld met het  
 lesprogramma ‘Fit en Vaardig’.   
 Afstemming in het aanbod tussen  
 kinderopvang en onderwijs is hierbij  
 noodzakelijk.

Wat kunnen we samen met de 
gemeente Sint Anthonis oppakken?
Ook de scholen en kinderopvang in de 
gemeente Sint Anthonis willen aan de slag 
met ‘bewegend leren’. Dit biedt kansen 
om samen een visie op bewegend leren 
te ontwikkelen en zo de motorische 
vaardigheden van de kinderen te 
verbeteren.



2.2 BOXMEER IN BEWEGING
We willen dat sport en bewegen voor 
iedereen toegankelijk is. Sporten 
en bewegen is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Daarom geven we 
aandacht aan doelgroepen die niet 
altijd vanzelfsprekend meedoen, zoals 
senioren, mensen met een beperking of 
gezinnen met een kleine portemonnee. 
Onze ambitie is dat iedere inwoner van 
Boxmeer op zijn of haar eigen niveau 
plezier kan beleven aan sporten en 
bewegen. Dit bevordert de (positieve) 
gezondheid en de vitaliteit en zorgt voor 
ontmoeting in Boxmeer.

Wat zijn onze uitdagingen?
Er is een divers sport- en 
beweegaanbod in iedere kern van 
de gemeente Boxmeer. 59% van de 
inwoners van de gemeente Boxmeer 
maakt wekelijks gebruik van dit aanbod 
(GGD, 2016). Dit percentage is hoger 
dan het landelijk gemiddelde (51%). 
Daarnaast voldoet 57% van de inwoners 
aan de beweegrichtlijn (landelijk 52%).

Het is echter niet vanzelfsprekend dat 
iedereen mee kan doen. We zijn van 
mening dat sport en bewegen voor 
iedereen toegankelijk moet zijn. Zeker 
voor kwetsbare doelgroepen zoals 
senioren, mensen met een beperking, 
minima, statushouders en mensen 
met een gezondheidsachterstand. 
De uitdaging is om ook diegenen in 
beweging te brengen, voor wie bewegen 
niet vanzelfsprekend is.

Wat willen we bereiken?
We streven naar een toegankelijk 
aanbod dat aansluit op de wensen en 
behoeften van (inactieve) inwoners. 
Daarbij willen we ook mensen bereiken 
die (nog) niet sporten. 

We stellen hierbij de volgende doelen:
• Iedere inwoner kan op zijn of haar 
 eigen niveau met plezier bewegen 
 of sporten;
• Sport- en beweegaanbod is voor 
 (kwetsbare) inwoners en partners 
 bereikbaar en toegankelijk. Er 
 wordt aangesloten bij de behoeften 
 van de doelgroep;
• Waar mogelijk sluiten kwetsbare 
 inwoners aan bij het reguliere 
 sport- en beweegaanbod;
• In 2024 is het aantal (wekelijkse) 
 sporters gestegen naar 65% (2016, 
 59%);
• In 2024 voldoet 65% van de 
 inwoners aan de beweegrichtlijn 
 (2016, 57%).

0 8
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Welke acties passen hierbij?
Onderstaande acties zijn op volgorde 
van prioriteit weergegeven:
1. Verbeteren fysieke en mentale 
 weerbaarheid van kwetsbare 
 doelgroepen (ouderen, vrouwen, 
 kinderen met een beperking, 
 chronisch zieken etc.);
2. Beter benutten en promoten van 
 financiële regelingen voor sport en 
 bewegen (Jeugdfonds sport en 
 cultuur, Stichting Leergeld Land van  
 Cuijk, minimaregelingen);
3. In beeld brengen welke 
 mogelijkheden er zijn voor sporten 
 met een beperking;
4. Organiseren van sport- en 
 beweegactiviteiten voor senioren 
 in samenwerking met SWOGB en 
 zorgorganisaties;
5. Het onderzoeken van het inzetten
  van een beweegmakelaar die 
 kwetsbare inwoners begeleidt  
 en ondersteunt naar sport- en  
 beweegaanbod;
6. Organiseren van een laagdrempelige 
 Boxmeerse sportdag voor jong en 
 oud;
7. Opzetten van een maatjesproject  
 voor sporten en bewegen, 
 bijvoorbeeld met een app om 
 samen af te spreken om te sporten.

Wat kunnen we samen met de 
gemeente Sint Anthonis oppakken?
Ook in het sportakkoord van de gemeente 
Sint Anthonis is het onderzoeken van 
het inzetten van een beweegmakelaar 
en het opzetten van een maatjesproject 
opgenomen. Het levert voordelen op om 
deze acties gezamenlijk uit te werken. 
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2.3 VITALE SPORTVERENIGINGEN
Onze sportverenigingen zijn een belangrijk 
onderdeel van het Sportakkoord Boxmeer. 
Sportverenigingen komen steeds meer 
onder druk te staan. Het is een uitdaging 
om leden te behouden, voldoende 
vrijwilligers te vinden en genoeg 
inkomsten te verwerven. Aan de andere 
kant wordt er steeds meer van onze 
sportverenigingen gevraagd. Vernieuwen, 
samenwerken, veilig sportklimaat, 
gezonde sportkantine, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen enzovoort. 
Vandaar het belang om sportverenigingen 
vitaal te houden en te versterken.

Wat zijn onze uitdagingen?
De gemeente Boxmeer heeft een rijk 
verenigingsleven. Er zijn veel verenigingen 
in de gemeente actief. 30% van de 
inwoners (landelijk 25%) is lid van een 
sportvereniging (NOC*NSF, 2018). De 
vereniging is daarmee een belangrijke 
aanbieder van sport en bewegen. Toch 
zijn er verschillende uitdagingen.

Boxmeer verandert
De bevolkingssamenstelling van de 
gemeente Boxmeer verandert. Er is 
sprake van vergrijzing. De komende 20 
jaar neemt het aantal inwoners van 65+ 
met 10% toe (PBL/CBS, 2020). Dit heeft 
impact op de sportverenigingen in de 
gemeente Boxmeer. Sportverenigingen 
hebben voornamelijk jeugd- en jong 
volwassenleden, zie onderstaande tabel. 
Juist deze groepen krimpen de komende 
jaren. Het noodzaakt de verenigingen om 
na te denken over een passend aanbod 
voor verschillende doelgroepen. 

Tabel: lidmaatschap sport- en beweegaanbieders 
naar leeftijd gemeente Boxmeer (NOC*NSF, 
2018)

Individueel sporten
Ook in de gemeente Boxmeer worden 
inwoners niet automatisch lid van een 
sportvereniging. Om te kunnen genieten 
van sport en bewegen zoeken we 
steeds vaker naar ongeorganiseerde 
mogelijkheden of via zelf samengestelde 
groepen. Zo doen veel inwoners van 
Boxmeer aan fitness (23%), hardlopen 
(10%), sportief wandelen (3%) en 
wielrennen (1%)(GGD, 2016). 

Bestuur en organisatie
Er is een toenemende druk op vrijwilligers 
en op het besturen van verenigingen. 
Verenigingen zijn zoekende naar 
vormen om meer vrijwilligers aan zich te 
binden en bestuursfuncties zijn steeds 
moeilijker in te vullen. Samenwerking 
tussen verenigingen kan hier positief aan 
bijdragen.

Wat zijn vitale sportverenigingen?
Vitale sportverenigingen hebben 
bestuurskracht en voldoende vrijwilligers. 
Daarnaast zijn ze financieel gezond en 
duurzaam. Duurzaam in de vorm van 
energie, maar ook toekomstbestendig 

in het sport- en beweegaanbod. 
Ze bieden het aanbod waar de 
maatschappij behoefte aan heeft. Vitale 
sportverenigingen werken samen, 
bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, 
activiteiten of een platform. Ze hebben 
een toekomstbestendige accommodatie 
en weten met de juiste communicatie 
leden en niet-leden bij de vereniging te 
betrekken. In onderstaande afbeelding 
staat welke onderdelen van belang zijn 
voor een vitale sportvereniging.

Wat willen we bereiken?
Sportverenigingen zijn vitaal en 
toekomstbestendig, waardoor sport en 
bewegen voor iedereen toegankelijk en 
bereikbaar blijft. 

We stellen hierbij de volgende doelen:
• Sportverenigingen beschikken over 
 voldoende bestuursleden, kader en 
 vrijwilligers;
• Sportverenigingen staan open voor 
 kwetsbare doelgroepen, zodat sport 
 en bewegen voor iedereen
 toegankelijk is;
• Sportverenigingen zijn financieel 
 toekomstbestendig.

Welke acties passen hierbij?
Onderstaande acties zijn op volgorde 
van prioriteit weergegeven: 
1. Het realiseren van gezonde 
 sportkantines en rookvrije 
 sportparken;
2. Organiseren van sportcafés om 
 kennis over verschillende thema’s 
 op te doen. Voorbeelden van thema’s 
 zijn BOSA-subsidieregeling, 
 voorkomen van sportblessures en 
 nieuwe inkomsten genereren;

3. Een gezamenlijk cursusaanbod 
 organiseren voor deskundigheids- 
 bevordering en professionalisering  
 van besturen en (technisch) kader.  
 Denk hierbij aan workshops over  
 pedagogische ondersteuning voor  
 sporters met gedragsproblematiek,  
 scheidsrechter cursussen, meer  
 vrijwilligers in korte tijd et cetera;
4. Uitbreiden van het aanbod voor 
 ouderen (bijvoorbeeld dynamic tennis 
 of wandelvoetbal);
5. Inventariseren van de mogelijkheden 
 voor vernieuwende 
 lidmaatschapsvormen, bijvoorbeeld 
 flex- of omni-abonnementen of een 
 sportpas;
6. Onderzoeken van de mogelijkheid 
 voor het inzetten van een 
 onafhankelijke 
 verenigingsondersteuner; 
7. Inzetten van studenten (als 
 stagiaires) bij verenigingen voor 
 (trainers)ondersteuning bij 
 vraagstukken;
8. Een (gezamenlijke) 
 vertrouwenscontactpersoon inzetten.

Wat kunnen we samen met de 
gemeente Sint Anthonis oppakken?
Om voordelen te behalen kunnen 
workshops, trainingen en cursussen voor 
alle sportverenigingen van de gemeenten 
Boxmeer en Sint Anthonis georganiseerd 
worden. Daarnaast is het onderzoeken 
van een sportpas/vernieuwende 
lidmaatschapsvormen, organiseren van 
een vernieuwend aanbod, aan de slag met 
gezonde sportkantines en inzetten van 
studenten ook in het lokaal sportakkoord 
van Sint Anthonis opgenomen.

 10

% lid Boxmeer % lid Nederland

Gemiddeld 30% 25%

0-10 jaar 26% 23%

10-25 jaar 56% 45%

25-45 jaar 31% 22%

45-65 jaar 24% 22%

65+ 18% 17%
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2.4 SPORT EN BEWEGEN IN BEELD
Samen kunnen we meer impact maken 
op het gebied van sport en bewegen 
in Boxmeer. Inspireren, informeren en 
verbinden zijn belangrijk. Dit doen we door 
de samenwerking tussen sport, onderwijs, 
zorg en welzijn te versterken en het sport- 
en beweegaanbod in beeld te brengen.

Wat zijn onze uitdagingen?
Er gebeurt veel op het gebied van sport 
en bewegen in de gemeente Boxmeer. 
We weten echter niet van elkaar wanneer 
er activiteiten en evenementen zijn of 
welke vraagstukken er zijn. Het is onze 
uitdaging om het sport- en beweegaanbod 
inzichtelijk te maken, ook van individuele 
initiatieven die open staan voor meer 
deelnemers zoals kleine wandelclubjes. 

Wat willen we bereiken?
We willen een netwerkstructuur creëren 
waarin spelers van het Sportakkoord 
Boxmeer samenwerken en kennis 
uitwisselen. Daarnaast streven we 
naar een plek waar het sport- en 
beweegaanbod in de gemeente Boxmeer 
inzichtelijk is en verbinding tussen 
verenigingen, onderwijs, zorg en welzijn.

Welke acties passen hierbij?
Onderstaande acties zijn op volgorde 
van prioriteit weergegeven: 
1. Inventariseren digitaal platform met 
 overzicht sport- en beweegaanbod,  
 reserveren van gymzalen, goede  
 voorbeelden, de vrijwilligerscentrale,  
 tips en een agenda;
2. Het organiseren van sportcafés op  
 basis van thema’s (zie actiepunt 3
  vitale sportverenigingen) om   
 ontmoeting en kennisontwikkeling  
 te faciliteren;
3. Onderzoeken oprichten van een  
 sportraad of sportplatform;
4. Het organiseren van een sport- en 
 beweegmarkt/beweegwijzerdag;
5. Sport- en beweegaanbod fysiek, 
 bv. in de vorm van een folder, in beeld  
 brengen (bijvoorbeeld Max Vitaal);
6. Het jaarlijks organiseren van 
 een  netwerkdag over het lokaal 
 sportakkoord.

Wat kunnen we samen met de 
gemeente Sint Anthonis oppakken?
Ook in de gemeente Sint Anthonis zijn 
er de wensen voor een netwerkdag, een 
sportcafé, een beweegmarkt of mogelijk 
een digitaal platform. Op alle onderdelen 
kan er prima samengewerkt worden. Het 
digitale platform is bij voorkeur Land van 
Cuijk breed op te pakken.

n me
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3.1 ORGANISATIE
Dit sportakkoord geeft een impuls aan 
sport en bewegen in de gemeente 
Boxmeer. Met de betrokken partners gaan 
we aan de slag om een vervolg te geven 
aan de benoemde ambities en acties. 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor 
zijn of haar actie. Jaarlijks organiseren we 
minimaal één bijeenkomst die in het teken 
staat van het Sportakkoord Boxmeer. 
Hierbij blikken we terug en kijken we 
vooruit. We bepalen gezamenlijk (nieuwe) 
focusgebieden en acties. Partners worden 
regelmatig op de hoogte gehouden van 
relevante ontwikkelingen en resultaten van 
het sportakkoord.

Kernteam en werkgroepen
We formeren een kernteam die de 
uitvoering van zowel het Sportakkoord 
Boxmeer als het Sportakkoord Sint 
Anthonis monitort. Hiermee borgen we 
de samenhang en uitvoering van beide 
sportakkoorden. Het kernteam bestaat uit 
een vertegenwoordiging van Doejemee, 
Sociom, sport- en beweegaanbieders uit 
de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, 
dorpsraden uit de gemeenten Boxmeer en 
Sint Anthonis en de gemeenten Boxmeer 
en Sintanthonis. Het kernteam maakt 
op basis van de sportakkoorden een 
uitvoeringsplan voor beide gemeenten. 
Ze komen minimaal twee keer per jaar 
bij elkaar en organiseren de jaarlijkse 
bijeenkomsten van het Sportakkoord 
Boxmeer en het Sportakkoord Sint 
Anthonis. Daarnaast jaagt het kernteam 
acties aan en formeert het indien nodig 
werkgroepen rondom een actie. Dit 

kunnen werkgroepen zijn die specifiek 
voor de gemeente Boxmeer gelden, 
maar ook werkgroepen die voor zowel 
de gemeente Boxmeer als Sint Anthonis 
acties oppakken. De gemeenten Boxmeer 
en Sint Anthonis roepen het kernteam 
bijeen. 

Rol van de gemeente
Het sportakkoord is van de 
ondertekenaars en niet van de gemeente 
Boxmeer. De gemeente Boxmeer heeft 
een regierol en is één van de partijen die 
bijdraagt aan het succes. 

Doejemee
De gemeente Boxmeer neemt deel aan 
de Brede Impuls Combinatiefuncties. Via 
deze Rijksregeling zijn sportcoaches actief 
vanuit Doejemee. Een aantal acties uit het 
sportakkoord kunnen in samenwerking 
worden opgepakt en ondersteund door 
Doejemee.

Adviseur Lokale Sport
Voor sportverenigingen die aangesloten 
zijn bij de NOC*NSF zijn er extra 
middelen en ondersteuning beschikbaar 
om de ambities waar te maken. De 
Adviseur Lokale Sport begeleidt bij de 
aanvraag en inzet van services (zoals 
deskundigheidsbevordering, workshops, 
trajectbegeleiding, interventie of 
bijscholing). Dit doet hij in nauw overleg 
met het kernteam. De Adviseur Lokale 
Sport blijft beschikbaar gedurende 
de periode van de uitvoering van het 
sportakkoord (t/m 2022).

3 SPELREGELS
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3.2 FINANCIËN
Om uitvoering te geven aan het 
Sportakkoord Boxmeer zijn er diverse 
middelen beschikbaar. Onderstaand zijn 
deze middelen beschreven. 

Uitvoeringsbudget sportakkoord
De gemeente Boxmeer ontvangt voor 
de jaren 2020, 2021 en 2022 een 
uitvoeringsbudget van € 20.000 per 
jaar van het Rijk voor de uitvoering 
van het Sportakkoord Boxmeer. Het 
uitvoeringsbudget wordt in eerste 
instantie ingezet voor de acties met 
prioriteit. Voorgesteld wordt om jaarlijks 
op basis van de actuele stand van 
zaken accenten te bepalen, prioriteiten 
te stellen en in te spelen op relevante 
ontwikkelingen. Dat is ook het moment 
om op basis van de bereikte resultaten 
het Sportakkoord te actualiseren en 
om keuzes in het uitvoeringsbudget te 
bepalen.

Inzet Adviseur Lokale Sport
Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale 
Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport 
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) 
services beschikbaar in de vorm van 
trainingen en begeleiding voor het kader 
van lokale sport- en beweegaanbieders.
Het jaarlijks budget hiervoor is € 8.200. 
De services kunnen worden ingezet voor 
diverse acties uit dit sportakkoord.

Subsidies 
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk 
niveau zijn diverse subsidiemogelijkheden 
mogelijk:
• Landelijk: BOSA, subsidie voor 
 stimulering bouw en onderhoud van 
 sportaccommodaties (extra aandacht 
 voor duurzaamheid);
• Provinciaal: diverse 
 subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld 
 op het gebied van Open Clubs, 
 Talentontwikkeling en vernieuwende 
 energieprojecten;
• Gemeentelijk: waarderings en   
 incidentele subsidie voor (incidentele) 
  activiteiten en projecten op het  
 gebied van sport en bewegen.

Cofinanciering
De middelen van het Sportakkoord 
Boxmeer zijn leidend. Indien met 
deze middelen niet alle gewenste 
acties te realiseren zijn, onderzoeken 
we of cofinanciering van andere 
partijen mogelijk is. Te denken valt aan 
ondersteuning vanuit zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, onderwijs of banken.

Inzet in natura
Naast middelen stellen sport- en 
beweegaanbieders, maatschappelijke 
partners en de gemeente ook mensen 
en faciliteiten beschikbaar. De inzet in 
natura, voornamelijk van de vrijwilligers 
van onze sport- en beweegaanbieders, 
heeft voor het mogelijk maken van acties 
en activiteiten soms nog een groter effect 
dan het inzetten van financiële middelen.
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4 SPELERS

Onderstaande organisaties dachten 
mee over de inhoud van dit 
Sportakkoord Boxmeer en dragen 
naar eigen vermogen bij om acties 
uit dit sportakkoord te realiseren. 
Alle bijdragen, groot en klein, in 
de vorm van persoonlijke inzet, 
beschikbaar stellen van faciliteiten, 
advies, materialen en middelen zijn 
welkom. Wat we doen is niet allemaal 
nieuw, maar door de manier waarop 
we het uitvoeren geven we sport en 
bewegen een impuls in de gemeente 
Boxmeer.

Sport- en beweegaanbieders
10Dance, Akros, AV Sporting 
Boxmeer, Badmintonclub Veerkracht 
Oeffelt, Beweeginstituut Lilian, 
Bewegez, BZ&PC, Duikteam Titanic 
Gennep, Fit met Yvon, FitBoxmeer, 
Fitnesscentrum van Dongen, Ger 
Top Running, Judoclub Randori, 
Gymnastiekvereniging De Meere, 
Korfbalvereniging DES, MHCB, 
Optisport Boxmeer, QR-FIT, Raaijhal 
Overloon, Stichting Topjudo Yuki, 
TC Topspin, Tennis en Padel 
Loonseduinen, Tennisvereniging 
Rijkevoort, Tennisvereniging 
Vierlingsbeek, Tigers4life, VC Avance, 
Vocala, VV De Zwaluw, VV Sambeek, 
VV Toxandria

Onderwijs en kindpartners
Doejemee, Elzendaalcollege 
Boxmeer, Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen academie voor 
Sport en Bewegen, Kinderopvang 

De Dag Door, Kinderopvang de 
Maashoeve, Metameer Jenaplan 
Boxmeer, OBS de Bonckert, PCOB 
de Peppels, PRO College Boxmeer, 
ROC Nijmegen Sport en Bewegen, 
Spring Kinderopvang, Stichting 
Invitare, Stichting Katholiek Onderwijs 
Vierlingsbeek (SKOV), Stichting 
Peelraam

Zorg en welzijn
FysioHolland Boxmeer, Fysiotherapie 
Beugen/Cuijk, Fysiotherapie en 
Fitnesscentrum van Dongen, 
Fysiotherapie Schreurs in Rijkevoort 
/ Fysiotherapie van Iersel & 
Schreurs in Overloon, GGD Hart 
voor Brabant, KBO Vierlingsbeek, 
Pantein, Reddingsbrigade ERICA, 
Seniorenvereniging - KBO Overloon, 
Sociom/The Unit, SWOGB 

Overig
Adviesraad Sociaal Domein, 
Dorpsraad Oeffelt, Dorpsraad 
Sambeek, Dorpsraad Vierlingsbeek, 
OnsThuus.nl 

Overheid
Gemeente Boxmeer

Aansluiten bij het sportakkoord?
Organisaties die niet betrokken 
waren in het proces en alsnog willen 
aansluiten zijn van harte welkom. De 
hulp van iedereen die bij wil dragen 
aan het realiseren van de ambities uit 
dit sportakkoord is altijd welkom.
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