Sportakkoord Boxmeer
16 januari 19.30 - 21.30

Welke kansen en ontwikkelingen zijn er in Boxmeer die kunnen aansluiten bij het sportakkoord?
• Sportkaart / platform
• Combi’s, neem spiertraining mee
• Verbinden
• Andere sport tijdens winterstop / zomerstop
• Elkaar vinden
• Vergrijzing
• Samenwerking tussen sportaanbieders en sociale instellingen
• Instroom jeugd stimuleren
• Gezondheid
• Samenwerking met sportvereniging en bijv fysio bevorderen; blessurepreventie, verbeteren basis
motoriek (kinderen/ouderen), train de trainers
• Sportloket digitaal waarin sporten gepromoot worden (vb site gemeente)
• Promotie v/d sport: clinics, open training
• Gezamenlijke inkoop: energie, tennisballen, kantine, drank
• Kennis delen: duurzaamheid, financiën, subsidies
• Alle sporten moeten mee mogen doen
• Participatie -> afstand arbeidsmarkt
En welke kansen en ontwikkelingen zien jullie in samenhang met Sint Anthonis?
• City to city run
• Bos + water
• Elkaar vinden
• Zelfde ontwikkelingen als hierboven alleen een bredere opzet
• Samenwerking met verenigingen
• Train de trainer
• Arbeidsmigranten
• Samenwerking tussen clubs (tennis, korfbal, hockey)
Wat willen we bereiken met het Lokaal Sportakkoord in Boxmeer?
• Gezonde gemeente: samenwerken, verbinden, meer mensen aan het sporten, iedereen de kans
geven om te sporten
• Laagdrempelig toegang tot sport, financiële mogelijkheden
• Samenwerking tussen verenigingen / integreren andere activiteiten
• Opleiden / begeleiden van vrijwilligers
• Meer mensen met plezier aan het bewegen krijgen op eigen niveau: kinderen, ouderen, jeugd,
volwassenen
• Samenwerking met andere beweegaanbieders sportoverschrijdend
• Wisselwerking tussen beweegaanbieders en derde partijen (bijv fysiotherapie)
• Sporten bereikbaar houden voor iedereen
• Combineren lidmaatschappen, voetbal & tennis bijv.
• Verbinding met scholen, doelgroepen, gemeente
• Sterker maken verenigingen -> waarborgen continuïteit bestuurlijk en financieel
Hoe kunnen we dit bereiken?
• Beter zichtbaar worden – maak zichtbaar wat je voor wie te bieden hebt
• Opleiden van trainers / leiders; vaak ouders
• Bewegingsadviseur betrekken bij trainingen
• Inspireren en opleiden bestuurders zodat het akkoord in beweging blijft
• Financiële ondersteunging
• Platform PR, middelen, materiaal
• Open trainingen
• Sportdagen, clinics
• Platform digitaal -> marktplaats voor kennis en elkaar gemakkelijk vinden
• Loket bij gemeente voor verenigingen, centrale contactpersoon die verder helpt
• Activiteiten met meerdere verenigingen binnen dorp samen doen.

Sportakkoord Boxmeer en Sint Anthonis
16 januari 15.00 - 17.00
Welke kansen en ontwikkelingen zijn er in Boxmeer en Sint Anthonis die kunnen aansluiten bij
de sportakkoorden?
• Een sportloket
• Mariska Janssen; Martial arts (vechtsport voor jong/oud, met/zonder handicap)
• Mbo stages in de regio voor sport en bewegen
• Verhuur sportvelden: lagere prijzen voor niet-commerciële organisaties (prijsafspraken)
• Betere sportaccommodaties in Boxmeer zodat leerlingen niet te ver hoeven te lopen/fietsen -> B
• Communicatie met alle disciplines + tussen disciplines
• Inventariseren ideeën en aanbod
• Combinatie activiteiten voor verschillende leeftijden – verbinding van groepen
• Digitaal bewegen
• Sportuurtje aansluitend aan school
• Platform + sportmakelaar
• Sportpas per inwoner
• Delen faciliteiten
• Peutergym kinderen+ouder
• Valpreventie + onderhoud ouderen
Wat willen we bereiken met het Lokaal Sportakkoord in Boxmeer en Sint Anthonis?
• Een sportloket
• De prijzen van sporten en sportvelden zodanig dat het past bij iedere portemonnee
• Verbinding fysio-mbo, mbo-kinderopvang etc
• Meer onderzoek naar behoefte in regio, activiteiten aanbod daarop aanpassen
• Plezier in bewegen verhogen
• Verbinden van groepen, in de meest brede zin des woord
• Zelfvertrouwen
• Samenwerking tussen doelgroepen
• Bewustzijn van drempels voor volwassenen/kinderen (psychisch, sociaal, financieel)
• Sportuurtje aansluitend aan school.
• Afstemmen vraag + aanbod
• Toegankelijkheid
• Optimaliseren faciliteitengebruik
• Verbeteren motorische vaardigheden
• Voorkomen sociaal isolement
• Meer bewustwording voor de eigen gezondheid
• Preventie en voorlichting
• Omni-vereniging maken, met 1 bestuur dat meer sporten onder zich heeft
• Flexibel abonnement bij verenigingen
• Zwemonderwijs
• Stimuleren dat jongeren en een teamsport en een individuele sport doen

Hoe kunnen we dit bereiken?
• Laagdrempelig sportevenement, voor iedereen grotere evenementen professioneel organiseren
• Motorisch remedial teacher binnen het onderwijs
• Coördinator sportakkoord
• Aanbod verenigingen verzamelen op site
• Verenigingen uitleggen dat er gedeelde belangen zijn
• Sporthal gratis aanbieden
• Tegemoetkoming financieel voor begeleiding
• Samenwerking kinderopvang (Spring) en basisscholen voor doorgaande bewegingslijn +
bewegend leren
• Openbare ruimten in de gemeente aantrekkelijk en uitnodigend maken voor bewegen en sociale
ontmoeting van alle generaties. O.a door sporttoestellen, multifunctionele sportveldjes,
groenplekken en rustplekken
• Sportevenement met veel/alle verenigingen in de openbare ruimte, waarin jongeren en ouderen
kunnen sporten, zoiets als ‘Boxmeer Beweegt’
• Makkelijke / toegankelijke testen

