
Thema: 

Boxmeer in 
beweging

Wat willen we bereiken?

• Plezier in sporten en bewegen;
• Meer inwoners van Boxmeer aan het bewegen krijgen;
• Afspreken/maatjes zoeken -> ouderen, statushouders, jeugd;
• Positieve gezondheid;
• Mensen bereiken die (nog) niet sporten;
• Bewegen in de wijk.

Met welke acties? 

1. Opzetten van een maatjesproject voor sporten en   
 bewegen (bv met een app om samen af te spreken 
 voor sporten);

2. Onderzoeken behoefte aan sport- en      
 beweegactiviteiten voor jong en oud;

3. In beeld brengen welke mogelijkheden er zijn voor 
 sporten met een beperking;

4.  Onderzoeken en in beeld brengen welke        
 mogelijkheden voor vervoer er zijn naar een sport- en 
 beweegactiviteit;

5.  Sportkennismaking op dezelfde wijze als Sjors Sportief  
 voor andere doelgroepen (bijvoorbeeld Max Vitaal).

Wie gaat hiermee aan de slag?



Wie gaat hiermee aan de slag?

GGD

Thema: 

Vitale sport- en 
beweegaanbieders

Wat willen we bereiken? 

• Leefbaar houden van verenigingen;
• Voldoende vrijwilligers voor de verenigingen;
• Delen van faciliteiten/accommodaties;
• Samenwerking tussen verenigingen onderling en met bijvoorbeeld onderwijs en zorg;
• Voorkomen van sportblessures.

Met welke acties? 

1. Onderzoeken mogelijkheden voor het bundelen van   
 vrijwilligerskracht (bv. gezamenlijke sponsorcommissie  
 of gedeelde bestuursleden voor alle verenigingen);

2.  Organiseren van sportclinics op en na school, zodat                           
 kinderen kennis maken met de sport, met als doel    
 leden te werven;

3. Ontwikkelen van pedagogische vaardigheden bij 
 trainers van verenigingen, bijvoorbeeld door het    
 organiseren van een workshop voor trainers over    
 sporters met gedragsproblematiek (train de trainer);

4. Gezonde sportvereniging: verantwoord omgaan met   
 alcoholgebruik, rookgedrag en aanbod van voeding;

5. Organiseren van een sportcafé op basis van 
 bepaalde  thema’s, bijvoorbeeld meer vrijwilligers in   
 korte tijd, voorkomen van sportblessures,  
 gezonde sportomgeving, nieuwe inkomsten genereren  
 etc.);

6. Vernieuwend aanbod aanbod organiseren voor     
 ouderen (bv. padel of walking voetbal);

7. Onderzoeken mogelijkheden voor een sportpas en    
 flexibele sportabonnementen;

8. Inzetten van een onafhankelijke            
 verenigingsondersteuner.



Wie gaat hiermee aan de slag?

Fysio Holland Boxmeer

Thema: 

 Sport en bewegen 
in beeld

Wat willen we bereiken? 

• In beeld brengen aanbod;
• Verbinding verenigingen, onderwijs, fysio, huisarts etc.;
• Verbinding tussen organisaties per dorp, per sport en gemeente;
• Zicht op beschikbaarheid sporthallen (ook kleine, systeem);
• Trainer signaleren, weten waar je terecht kunt;
• Stagiaires inzetten bij sportplatform;
• Sleutelfiguur bij sportclubs - kennis - vertrouwenspersoon;

Met welke acties? 

1. Beweegmarkt/beweegwijzerdag;

2. Online platform voor aanbod (bv. Ons Thuus);

3. Digitale sportgids (gemeentegids);

4. Sociale kaart aanwezige sport- en 
     beweeginitiatieven + PR om dit kenbaar te 
 maken;

5. Digitaal reserveren sporthallen en sportzalen;

6. Aanstellen van een geschikte sportorganisator.



Wie gaat hiermee aan de slag?

Thema: 

 Sportieve en 
gezonde jeugd

Wat willen we bereiken? 

• Meer jongeren aan het bewegen krijgen;
• Betrokkenheid van ouders realiseren;
• Continuïteit en langdurige betrokkenheid;
• Hoe halen we de vrijblijvendheid weg?;
• Jeugd en jongeren in beweging, minder mobiel en meer sociaal.

Met welke acties? 

1. Organiseren sport- en beweegaanbod naschools en 
 bij de kinderopvang. Laat de kinderen hierbij kennis  
 maken met zo veel mogelijk verschillende sporten;

2. Sport’s Cool implementeren;

3. Monitor bij basisschool over sport en bewegen;

4. Aandacht voor gezonde voeding;

5. Mogelijkheid motorische meetpaal (rem. teaching),    
 bijvoorbeeld door HAN-studenten of fysiotherapeut   
 speciaal voor kinderen.


