Samenvatting Startbijeenkomsten
Sportakkoord Bernheze
Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Breed en gevarieerd aanbod (voor elke
doelgroep)
• Veel verenigingen en een sterk
verenigingsleven
• Goede voorzieningen (relatief veel
buitensport)
• Gemoedelijke sfeer
• Omgeving nodigt uit tot sport, maar
verschilt per kern
• Weinig samenwerking

• Benutten van samenwerkingen tussen
verenigingen: per kern of per sport
• Verbinding tussen sport en andere
domeinen zoals onderwijs, zorg etc.
• Aanbod centraal ontsluiten en (digitaal)
overzicht creëren
• Sport in het bedrijfsleven versterken
• Mensen met beperking en ouderen aan
het sporten/bewegen krijgen
• Behoud voldoende kwalitatieve
vrijwilligers
• Meer rendement halen uit accommodatie
• Financiële drempels wegnemen

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

1. Iedereen de mogelijkheid geven om kennis te maken met een passende sport- en
beweegmogelijkheid
2. Meer mensen die vaker gaan sporten/bewegen, vooral mensen die dit nooit doen
3. Beter inzicht bieden in de sport- en beweegmogelijkheden
4. Realiseren van vitale sportverenigingen (open clubs)
5. Vrijwilligers duurzaam binden aan de verenigingen
6. Verbindingen optimaliseren en samenwerkingen aangaan en / of versterken per kern of per sport in
dezelfde gemeente

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

1. Vraag en aanbod bij elkaar brengen via platform (ook met goede voorbeelden, kennis voor
verenigingen/vrijwilligers, etc.
2. Buurtsportcoach aanstellen met voorlichting/sociale kaart/loket als belangrijkste doelen
3. Van elkaar leren door themabijeenkomsten (thema’s: blessures, bedrijfsvoering, duurzaamheid)
4. Aan de slag met ‘open clubs’
5. Kwaliteitsimpuls besturen en kader (bijv. vrijwilligers ‘opleiden’ voor omgang met handicap / rugzakje)
6. Sportieve BSO / BSO sportief maken
7. Breder gebruik sportaccommodaties

Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Breed aanbod van verenigingen
• Gemoedelijke sfeer

• Meer rendement halen uit accommodatie
• Verbinding tussen sport en overige zoals
onderwijs, zorg etc.
• Sport plus klasse meer aanbod geven

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

1. Verbinding tussen school en verenigingen
2. Open club, accommodatie maximaal gebruiken
3. Vrijwilligers duurzaam binden aan de verenigingen

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

1. Samenwerking in de breedste zin van het woord
2. Goede voorbeelden delen

Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Diversiteit / veel aanbod
• Zijn de kansen gelijk voor elke vereniging
groot / klein of ligt dit aan de grote van
kerndorp?
• Gemeente haakt niet altijd aan bij goede
ideeën (schaatsbaan)

• Samen brengen van partijen (verenigingen
/ zorg / onderwijs)
• Vrijwilligers ‘opleiden’ om om te kunnen
gaan met handicap / rugzakje
• Benutten van samenwerkingen: per kern
of per sport in dezelfde gemeente

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

1. Verbindingen optimaliseren en samenwerkingen aangaan en / of versterken per kern of 		 per sport 		
in dezelfde gemeente.
2. Bewegen is ook een sport (bv. wandelen / yoga / fietsen

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Kernen hebben dezelfde verenigingen
maar het nog ‘ieder voor zich’
• Laag aanbod voor niet kbo ouderen
• Eerst zwemles, dan sportvereniging
• Opkomst individueel sporten
• Buitensport heeft een groot aandeel.
Binnensport heeft minder aandeel.

• Onderwijs, sport en buurt meer
samenwerken
• Mensen met beperking aan sporten
krijgen (beweegcoach vanuit zorg)
• Gedragsproblematieken bewerkbaar
maken binnen verenigingen
• Sport in bedrijfsleven

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

1. Samenwerken en Samen Werken tussen alle betrokken partners van het lokale sportakkoord
2. Budgetten stapelen. Kleine budgetten combineren om samen dingen te realiseren
3. Professionals betrekken bij de opstart van nieuwe initiatieven
4. Deel expertise en kennis net elkaar

Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Groot aanbod kwaliteit hoog
• Omgeving nodigt uit tot sport maar
verschilt per kern

• Samenwerking tussen professionals,
verenigingen, maatschappij. Waarbij
welzijn centraal staat voor alle
doelgroepen

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

1. Aangepast sporten

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

1. Kwaliteitsimpuls besturen

Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Goede voorzieningen
• Veel verenigingen / organisaties actief

• Digitaal overzicht van alle sport en
beweegmogelijkheden
• Connectie tussen sportverenigingen en
basisscholen (samenwerking) om jeugd
aan je te binden
• Financiële drempels wegnemen

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

1. Meer mensen sporten
2. Betere / meer samenwerking tussen partijen in Bernheze (bredere samenwerking)
3. Beter inzicht in mogelijkheden

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

1. In kaart brengen organisaties in Bernheze, samen bundelen en communiceren
2. Samenbrengen van scholen en sportverenigingen
3. Overzicht bieden van financiële bijdrage door bijv. gemeente om te sporten / bewegen

Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Veel aanbod
• Voor elke doelgroep

• Scholen laten kennismaken met de
verschillende sporten die in de directe
omgeving beschikbaar zijn
• Vrijwilligers inzet naar de toekomst toe

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

1. Iedereen de mogelijkheid geven om te sporten
2. Meer kennis over gezondheid aanbieden
3. Samenwerking gemeenten en verenigingen

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

1. Kennis platform sportaanbieders, sporters, vrijwilligers
2. Thema avonden (gezondheid, voeding, blessures)
3. Scholen kennis laten maken met verschillende sporten

Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Sterk ontwikkeld verenigingsleven
• Groot aanbod

• Samenwerking verenigingen en
onderwijs/naschoolse opvang
• Veel ouderen laten bewegen
• Belang van Uniek Sporten
• Aansluiting met nieuwkomers
• Zorg ter bevordering van voldoende
kwalitatieve vrijwilligers
• Uitwisseling tussen kernen en
samenwerking

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

1. Bewegen van de wieg tot het graf
2. Individuele personen meer mogelijkheden bieden
3. Vitale sportverenigingen (rookvrij, gezonde hapjes etc.)
4. Financieel geen belemmering. Drempelverlagend
5. Mensen die nooit gesport hebben in beweging krijgen

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

1. Onderlinge samenwerking verenigingen en kernen bundeling van krachten
2. Uitwisseling ervaringen van verschillende activiteiten
3. Vraag en aanbod bij elkaar brengen
4. Promotie, laagdrempelig in beweging komen
5. Sociaal netwerk is vereist. Zo kan men langer mee blijven doen

Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Veel buitensport
• Overzicht aanbod
• Gevarieerd aanbod (echter onbekend)

• Samenwerking tussen partijen
• Bekendheid geven aan aanbod
• Bewustwording

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

1. Sociale kaart op het gebied van sport
2. Sport en beweging voor iedereen
3. Samenwerking tussen partijen om samen te zorgen dat iedereen op de juiste plek kan sporten en bewegen

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

1. Buurtsportcoach aanstellen met voorlichting/sociale kaart/loket als belangrijkste doelen
2. Sportloket waar men kan aankloppen
3. Bewustwording door bekendheid (denk aan mooi Bernheze), ontmoeten van aanbieders en andere
partijen

Wat typeert Bernheze op het gebied van
sporten en bewegen?

Welke kansen en uitdagingen zijn er die
kunnen aansluiten bij het sportakkoord?

• Breed aanbod (maar je moet zelf actief
opzoek naar de juiste ‘’oplossing’’)

• Samenwerken
• Aanbod centraal ontsluiten
• Aanbieders verbinden

Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in Bernheze?
Noem tenminste drie doelen of ambities

1. Iedereen de mogelijkheid geven om kennis te maken met een passende sport
2. Samenwerkingen aanbieders om meer mensen te bereiken/aan het sporten te krijgen

Met welke acties kunnen we dit bereiken?
Noem tenminste drie concrete acties

1. Sportieve BSO / BSO sportief maken
2. Breder gebruik sportaccommodaties
3. Van elkaar leren (thema’s: blessures, bedrijfsvoering, duurzaamheid)
4. One-fit concept  doel: kennis maken sporten

