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• Looptijd van 2018 t/m 2021
• Zes ambities (deelakkoorden)

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur 
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen 
6. topsport inspireert 

• Vervolg in 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



Met welke mogelijke hulpmiddelen?
• Inzet combinatiefunctionarissen 
• Uitvoeringsbudget Sportakkoord (
•

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

1. Aftrap



Typering sport/bewegen in Bernheze

• Breed en gevarieerd aanbod (voor elke doelgroep)
• Veel verenigingen en een sterk verenigingsleven 
• Goede voorzieningen (relatief veel buitensport) 
• Omgeving nodigt uit tot sporten/bewegen 
• Weinig samenwerking 

2. Resultaat startbijeenkomsten  



Kansen en uitdagingen 

• Benutten van samenwerkingen tussen verenigingen (per kern/sport)
• Verbinding tussen sport en andere domeinen zoals onderwijs, zorg etc.
• Aanbod centraal ontsluiten en (digitaal) overzicht creëren
• Sport/Bewegen in het bedrijfsleven versterken 
• Kwetsbare doelgroepen meer in beweging krijgen 
• Behouden van voldoende kwalitatieve vrijwilligers
• Meer rendement halen uit accommodaties 
• Financiële drempels wegnemen 

2. Resultaat startbijeenkomst 



1. Iedereen kan meedoen 
2. Vitaal verenigen 
3. Samen werken aan samenwerken 
4. Sport en bewegen in beeld

2. Resultaat startbijeenkomsten  



• Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk
• Iedereen plezier beleven op zijn/haar eigen niveau 
• Bevordert gezondheid, vitaliteit en zorgt voor ontmoeting
• Extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen 

Iedereen kan meedoen 



We sporten steeds meer



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%)



Dit geldt zeker niet voor iedereen
Denk hierbij aan ouderen, mensen met een beperking, mensen in 

armoedesituaties en mensen met een migratieachtergrond



Gemiddeld: 35%
0 – 10 jaar: 30%
10 – 25 jaar: 62%
25 – 45 jaar: 36%
45 – 65 jaar: 29%
65 jaar en ouder: 20%



43% van de ouderen (65+) 
in Bernheze is eenzaam







Basisschoolleerlingen zijn minder 
beweegvaardig dan 10 jaar geleden



Sport en bewegen als middel inzetten levert op!



• Extra aanbod voor kinderen met motorische achterstand
• Doorverwijzing naar bestaand sport- en beweegaanbod vanuit 

fysio/huisarts
• Aanstellen buurtsportcoach voor kwetsbare doelgroepen voor 

voorlichting, advies en sociale kaart 
• Sport- en beweegaanbod voor senioren/ouderen en mensen met een 

beperking uitbreiden door sportaanbieders/verenigingen
• Thema-avonden voor inwoners over gezondheid, 

voeding, blessures etc.
• Realiseren van vangnetregeling voor volwassenen

Potentiële acties



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 ondernemerschap en samenwerking 

stimuleren

Vitaal verenigen 





MINDER VERENIGINGEN | DALING JEUGD |  
MEER ONGEORGANISEERD SPORTEN  | DRUK 

ZAL TOENEMEN | VEEL VRAAGSTUKKEN



ONTWIKKELING SPORTBONDEN 
EN SPORTVERENIGINGEN

BOND 2017 2018 VERSCHIL 

VOETBAL 1.232.000 1.217.000 -/- 15.000

TENNIS 583.000 570.000 -/- 13.000

GYMNASTIEK 309.000 302.000 -/- 7.000

HOCKEY 253.000 254.000 + 1.000

HIPPISCH 198.000 176.000 -/- 22.000

ATLETIEK 140.000 137.000 -/- 3.000

VOLLEYBAL 117.000 118.000 + 1.000

TOTAAL 2.832.000 2.774.000 -/- 58.000



•

• old
• Onderzoeken investeringen duurzaamheidsmaatregelen 
• Deskundigheidsbevordering voor bestuur en kader
•

• Actie voor betrekken van leden & ouders van leden voor verenigingen
• Realiseren rookvrije sportparken en gezonde sportkantines
• Gedragscode respect en een gezamenlijke vertrouwenspersoon

Potentiële acties



• Samen meer bereiken dan alleen
• Gezamenlijke ambities
• Sportverenigingen onderling (per kern of sporttak)
• Maar ook andere partners, zoals andere verenigingen, 

maatschappelijke organisaties, onderwijs en zorg
• Sterk netwerk

Samen werken aan samenwerken 



FLEXIBELE BEWEEGPAS
SPORTAANBIEDERS DE BENGELE



VITAAL SPORTPARK DE PAS
GEZAMENLIJKE COÖPERATIE



Potentiële acties
• Clinics en kennismakingslessen verzorgen op scholen door 

sportaanbieders/verenigingen
• Gezamenlijke sportpas
• Benutten van samenwerkingen: per kern of per sport
• Realiseren van Sportieve bij sportaccommodaties
• Breder en multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties 
• Oprichten van een coöperatie voor gezamenlijke inkoop
• Organiseren van thema- en netwerkbijeenkomsten



• Overkoepelend thema
• Aanbod ontsluiten en in beeld
• Inspiratie, informatie en verbinding
• (Digitaal) Platform

Sport en bewegen in beeld 





• Vraag en aanbod bij elkaar brengen middels een (digitaal) platform 
•

• Goede voorbeelden en kennis delen
• Opzetten van een kernteam sport en bewegen 

Potentiële acties



5. In gesprek

Per thema:
1. Iedereen kan meedoen
2. Vitaal verenigen
3. Samen werken aan samenwerken
4. Sport en bewegen in beeld

Tussentijds elders aansluiten mag uiteraard!



5. In gesprek

Samen aan de slag met 
onderstaande vragen:

1. Wat willen we binnen het thema 
bereiken?

2. Welke acties zijn hiervoor nodig?
3. Wie gaat hiermee aan de slag?



6. Planning en vervolgstappen

Januari: Startbijeenkomsten 
Maart: Themabijeenkomsten
Maart: Penvoering Sportakkoord 
April: Reactie op concept sportakkoord
April: Presentatie en ondertekening



Bedankt voor de 
input en aandacht!


