Heb je een idee?
Wij helpen mee!
Iedere inwoner, van jong tot oud, met of zonder beperking,
ongeacht inkomen of afkomst, moet plezier in sporten en
bewegen kunnen beleven. Dat is de insteek van het Sportakkoord.

1 Sportieve en gezonde jeugd
Kinderen hebben steeds meer
moeite met basisvaardigheden
als balanceren, rennen en gooien.
Dit komt omdat ze onvoldoende
bewegen en steeds minder
sporten.
Heb jij ideeën om het sportaanbod
voor kinderen en jongeren te
vergroten?
2 Iedereen kan meedoen
Het sportaanbod voor kwetsbare
doelgroepen, zoals ouderen en
kinderen met een beperking is
onvoldoende. Toch is het

belangrijk dat iedereen fysiek en
mentaal fit is.
Heb jij ideeën om het sportaanbod
voor iedereen toegankelijk te
maken?
3 Vitale sportverenigingen
Om met z’n allen te kunnen
sporten is een gezonde en veilige
sportomgeving noodzakelijk. Er
wordt steeds meer van onze
verenigingen gevraagd, maar
het is voor verenigingen een
uitdaging om

leden te behouden, vrijwilligers te
werven en voldoende middelen te
genereren.
Heb jij ideeën om jouw vereniging
vitaal en toekomstbestendig te
maken?
4 Sport en beweging in beeld
In de gemeenten Boxmeer
en Sint Anthonis zijn al veel
mogelijkheden om te sporten
en te bewegen,

maar niet iedereen weet van
deze leuke initiatieven. Daarom
moeten we met elkaar op zoek
naar een manier om bekendheid
te geven aan alle sport en
beweegmogelijkheden. Op die
manier kunnen we elkaar beter
vinden, inspireren en versterken.
Heb jij een idee om het
sportaanbod voor iedereen in
beeld te brengen?
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Heb je een idee?
Ruim 100 verenigingen en
andere organisaties zijn dagelijks
bezig om dorpsgenoten meer
te laten bewegen of sporten.
Maar we weten ook dat hun
aanbod niet voor iedereen
passend is. Daarom willen we
iedereen met een idee, dat
aansluit bij de doelstellingen van
het Sportakkoord, vragen dit in
te dienen. Past het idee bij het
Sportakkoord, dan ontvang je
een uitvoeringsbudget en kun je
aan de slag.
Een kernteam van 10 personen,
komend van sport- en
beweegaanbieders, onderwijs,
dorpsraad en de gemeenten

Boxmeer en Sint Anthonis, neemt
een besluit over deze aanvraag.
Kijk op de website voor meer
informatie over de criteria en
procedure en doe een aanvraag
voor het uitvoeringsbudget.
Het Sportakkoord kent vier
hoofdthema’s. Voor elk
thema zijn we opzoek naar
aansprekende ideeën die helpen
om nog meer dorpsgenoten meer
te laten bewegen of te sporten.
De thema’s zijn:
1. Sportieve en gezonde jeugd
2. Iedereen in beweging
3. Vitale sportverenigingen
4. Sport en bewegen in beeld

Het Sportakkoord is een samenwerking
tussen de gemeenten Boxmeer en
Sint Anthonis en ruim 100 verenigingen
en organisaties. Het Sportakkoord is
het loket waar je voor jouw idee een
uitvoeringsbudget kunt aanvragen. Kijk
op www.sportakkoordboxmeer.nl of
www.sportakkoordsintanthonis.nl en
download het aanvraagformulier.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem
dan contact op met het kernteam
via sportakkoord@boxmeer.nl of
sportakkoord@sintanthonis.nl.
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