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• Looptijd van 2018 t/m 2021
• Zes ambities (deelakkoorden)
• Vervolg in regionale en lokale sportakkoorden

1. Aftrap



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

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

In samenhang met:
• Lokale situatie 
• Het Nationaal Sportakkoord

1. Aftrap



Waarom een lokaal sportakkoord in Bernheze?
• Er gebeuren al ontzettend veel goede dingen
• Kracht van sport en bewegen nog beter benutten
• Meer verbinding met andere sectoren
• Focus op zaken met prioriteit
•

1. Aftrap



Hoe komen we tot een lokaal sportakkoord in Bernheze?
• Sportformateur
• Verbinding sport, overheid, maatschappelijke organisaties en 

bedrijfsleven
• Gelijkwaardigheid en co-creatie

→ We doen het samen!

2. Tactiek



Met veel aandacht voor communicatie en betrokkenheid!
• Website voor informatie en delen van voorbeelden
• Online én offline 
•

• Gezamenlijke ondertekening

2. Tactiek



www.sportakkoordbernheze.nl



Wat verwachten we van jullie?
• Ambassadeurs van het sportakkoord
• Actieve participatie om invulling te geven aan inhoud 

• Gezamenlijke ondertekening en uitvoering

2. Tactiek



Januari: Startbijeenkomsten vrijwilligers en professionals
Februari:
Maart: Penvoering Lokaal Sportakkoord (incl. reactie concept)
April: Presentatie en ondertekening

3. Speelschema



4. Wedstrijdanalyse

31.250 inwoners

17.812 sporters

10.938

57% sport wekelijks (NL: 51,3%)

35% lid sportvereniging (NL: 25%)

52% voldoet aan Beweegrichtlijn
(NL: 51,7%)



1. Inclusief sporten en bewegen
• Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan 

sporten en bewegen
• Ongeacht leeftijd, beperking of inkomen

4. Wedstrijdanalyse



Meer Bewegen voor Ouderen

Beweegroute Trim je fit

Rolstoelbadminton BC Argus



2. Duurzame sportinfrastructuur
Nederland beschikt over een functionele, goede en 
duurzame sportinfrastructuur

• Duurzaamheid
• Kwaliteit sportaccommodaties
• Bewegen in de openbare ruimte

4. Wedstrijdanalyse



Investeringen duurzaamheid VV Avesteyn



3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Alle aanbieders van sport en bewegen zijn 
toekomstbestendig

• Aanbieders hebben de financiële en organisatorische 
basis op orde

• Aanbieders sluiten aan bij de behoefte van de 
hedendaagse sporter

• Maatschappelijk ondernemen stimuleren

4. Wedstrijdanalyse



Sjors Sportief

Walking Football en G-voetbal HVCH

Flexibele lidmaatschappen TV De Hoef



4. Positieve sportcultuur
Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten

• Bestuurders, coaches, trainers, ouders en verzorgers 
bevorderen een positieve sportcultuur

• Welzijn boven winnen

4. Wedstrijdanalyse



Rookvrij Sportpark MHC Heesch

Vertrouwenspersoon en gedragsregels
VV Heeswijk



5. Vaardig in bewegen
Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en 
motorische vaardigheden nemen toe

• Samenwerking tussen verschillende sectoren cruciaal
• Kinderen meer (buiten) spelen

4. Wedstrijdanalyse



Bewegen = Fun

Samenwerking onderwijs, 
verenigingen en Gympoint



6. Topsport die inspireert
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen 
vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde 
van sport

4. Wedstrijdanalyse



Ex e-Sporter Koen Schobbers

Huldiging sportkampioenen



• Inzet combinatiefunctionarissen 
• Uitvoeringsbudget Sportakkoord ( 20.000 per jaar)
•

• Gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden
• Cofinanciering partners en inzet in natura

Hoe maken we onze ambities waar?



Adviseur Lokale Sport



Gedeelde dromen
Sport voor iedereen toegankelijk laten zijn

Iedereen een leven lang sporten en bewegen

Samenwerking tussen sportverenigingen (onderling) en onderwijs / zorg

Zo veel mogelijk ouderen in beweging

Geen financiële drempels ervaren om te sporten/bewegen

Alle kinderen voldoen aan de beweegnorm

Vitale verenigingen en een toegankelijke breedtesport



5. Wedstrijdbespreking

In groepen aan de slag met onderstaande vragen:
1. Wat typeert Bernheze qua sport/bewegen?
2. Welke kansen en uitdagingen zijn er die kunnen aansluiten 

bij het sportakkoord?
3. Wat willen we bereiken met het lokaal sportakkoord in 

Bernheze?
4. Met welke acties kunnen we dit bereiken?

→ Eerst individueel en daarna samen op de poster





SUCCES & 
VEEL PLEZIER!



6. Resultaat en vervolg

• Terugkoppeling opbrengst
• Vervolg

• Iedereen ontvangt presentatie en uitwerking
•

• Per thema invulling geven aan inhoud en 
actiepunten

• Betrokkenheid deelnemers
• Afsluiting 



Bedankt voor de 
input en aandacht!


