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1. VOORBESCHOUWING
Sport en bewegen heeft een positieve
werking op de leefbaarheid van de
gemeente Drimmelen. Deelname aan
sport en beweegactiviteiten zorgt
ervoor dat inwoners gezond en fit
blijven, het geeft plezier en versterkt
sociale relaties. Om de kracht van
sport optimaal te benutten is er in
Drimmelen, in navolging op het nationaal
sportakkoord, een lokaal sportakkoord
ontwikkeld. Dit sportakkoord kwam tot
stand in samenwerking met sport- en
beweegaanbieders, onderwijs, zorg &
welzijn en maatschappelijke organisaties.
Samen zochten we naar dromen, ambities
en concrete acties waar we samen mee
aan de slag gaan.
Het vertrekpunt van dit sportakkoord
is de nota “Sport en bewegen verbindt
Drimmelen”, die in 2020 afloopt. Met
dit sportakkoord vernieuwen we dit
sportbeleid en geven we een impuls
aan de acties die hierin reeds genoemd
worden. Ook is er ruimte voor nieuwe
acties, die beter passen bij de huidige
stand van zaken. Daarnaast is er nog
een groot verschil tussen deze nota
Sport en het lokaal sportakkoord: het
lokaal sportakkoord is voor en door
alle betrokken partijen in de gemeente
opgesteld en daardoor dus niet iets
‘van de gemeente’ maar van en voor alle
betrokken partners binnen de gemeente.

Ze zijn zichtbaar, hebben voldoende
vrijwilligers en hebben de financiële
zaken op orde. Daarnaast zorgen we
ervoor dat het sport- en beweegaanbod
toegankelijk en laagdrempelig is voor
alle doelgroepen. Deze twee ambities
kunnen niet waargemaakt worden zonder
samenwerking tussen alle betrokken
partijen. Hierover zijn concrete afspraken
met elkaar gemaakt. Niet alle afspraken
zijn nieuw, maar door de manier waarop
ze worden uitgevoerd krijgt sport en
bewegen binnen de gemeente Drimmelen
een impuls. De geformuleerde acties
worden uitgevoerd in 2020 en 2021.
De handtekeningen onder dit
sportakkoord zijn de eerste stappen
om de ambities te bereiken. Wie zijn
handtekening heeft gezet, zegt hiermee
naar vermogen bij te dragen aan het
verwezenlijken van de ambities. De één
doet dat met de uitvoering van een
activiteit, de ander door mee te denken
in het proces. Alle bijdragen, groot en
klein in de vorm van persoonlijke inzet,
beschikbaar stellen van faciliteiten, advies,
materialen en middelen is welkom.

Met dit sportakkoord zorgen we dat alle
sport- en beweegaanbieders binnen
de gemeente toekomstbestendig zijn.
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Ontstaan Sportakkoord Drimmelen
Op 27 november 2019 was er een
startbijeenkomst met 38 aanwezigen.
Tijdens deze bijeenkomst werden de
aanwezigen geïnformeerd over het
sportakkoord en dachten ze na over
ambities en wat ze met het lokaal
sportakkoord willen bereiken. Op 22
januari 2020 gaven 28 deelnemers verder
invulling aan dit lokaal sportakkoord
door concrete acties op te stellen. Op
17 februari 2020 spraken 25 jongeren
met elkaar over hoe ze meer inwoners
van Drimmelen kunnen laten sporten
en bewegen. Op basis van voorgaande
bijeenkomsten is een concept beschreven
waar alle deelnemers online op konden
reageren. Deelnemers konden aangeven
aan welke acties ze een bijdrage willen
leveren en welke acties prioriteit hebben.
Dit is door 16 deelnemers gedaan.
Het resultaat van de bijeenkomsten
en de online reactie is dit ambitieuze
Sportakkoord Drimmelen waar 32
organisaties hun handtekening onder
zetten.

2. WEDSTRIJDANALYSE
Zes dorpskernen in het noordwesten
van de provincie Noord-Brabant vormen
samen de gemeente Drimmelen. De
gemeente telt ruim 27.000 inwoners
en wordt door haar ligging ook wel ‘de
blauwgroene’ gemeente genoemd. Het
Nationaal Park De Biesbosch de rivier de
Amer en de vele watersportmogelijkheden
maken dat ook toeristen de gemeente
weten te vinden. Iedere kern heeft een
eigen karakter en identiteit, maar ook
het buitengebied met de vele landerijen,
cultuurhistorische elementen en de
natuurgebieden worden vaak per fiets of
te voet verkend.
Binnen de gemeente is er een breed
aanbod op het gebied van sport en
bewegen. Er is een rijk verenigingsleven,
maar de variëteit zorgt ook voor
versnippering. Er vindt onvoldoende
samenwerking plaats tussen sport- en
beweegaanbieders. Bij het samenbrengen
van deze partijen, maar ook het onderwijs,
bedrijfsleven en de zorg ligt een grote
uitdaging.

zich fanatiek in om samen met betrokken
partijen zoveel mogelijk kinderen, ouderen
en mensen met een beperking aan
het sporten en bewegen te krijgen. Er
worden veel succesvolle evenementen
en acties georganiseerd om de inwoners
in aanraking te laten komen met
verschillende sporten.
Net als op landelijk niveau zien we
ook binnen de gemeente Drimmelen
uitdagingen en veranderingen die invloed
hebben op het verenigingsleven. Denk aan
demografische ontwikkelingen (vergrijzing
en ontgroening), individualisering en de
terugloop van vrijwilligers. Naarmate
inwoners ouder worden neemt het aantal
lidmaatschappen van verenigingen flink af.

47% van de inwoners voldoet aan de
beweegrichtlijnen, dit is lager dan het
landelijk gemiddelde van 51% (GGD, 2016).
De sportdeelname binnen de gemeente
Drimmelen is nagenoeg gelijk met het
landelijk gemiddelde (52% t.o.v. 51%).
Helaas geldt dit percentage niet voor alle
doelgroepen. Ouderen, mensen met een
beperking en mensen in armoedesituaties
of een migratieachtergrond sporten
minder. Twee buurtsportcoaches zetten
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3. TACTIEK
Met dit sportakkoord zetten we sport
en bewegen binnen de gemeente
Drimmelen nóg beter op de kaart. Nu
en in de toekomst. Samen zorgen we
dat de mogelijkheden voor iedereen
inzichtelijk zijn. Hierdoor maken we
sport en bewegen laagdrempelig en
toegankelijk voor alle inwoners. Ook
stimuleren we samenwerking.
Samen activeren we inwoners door
sporten en bewegen te stimuleren.
Sport- en beweegaanbieders, onderwijs,
zorg, welzijn, overheid en bedrijfsleven
bundelen de krachten. We leggen
verbindingen tussen de kernen en
wijken binnen de gemeente en zorgen
dat iedereen, van jong tot oud, mee kan
doen. We willen drempels wegnemen.
Sport en bewegen zo vanzelfsprekend
mogelijk maken en zoeken naar
mogelijkheden om nieuwe initiatieven
te realiseren.
De geformuleerde acties in dit
sportakkoord zijn door alle betrokken
partijen op het gebied van sport
en bewegen binnen de gemeente
benoemd. Ambities waar we samen
de schouders onder gaan zetten. Deze
ambities zijn uitgewerkt in de volgende
thema’s:
• Sporten en bewegen voor
iedereen
• Vitale sport- en 		
beweegaanbieders
• Samenwerking verschillende
domeinen
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Bij deze thema’s zijn concrete acties
geformuleerd om mee aan de slag te
gaan. In de spelregels staat omschreven
hoe we de uitvoering van deze acties
gaan realiseren, kijkend naar de
organisatie, communicatie en financiën.
Zo zorgen we er samen voor dat het
sportakkoord een succes wordt.
Er vond ook een jongerenraad plaats
waar 25 jongeren meedachten
over sport en bewegen in
Drimmelen. Daarom is er ook een
“Jongerenakkoord” aan dit lokaal
sportakkoord toegevoegd.

3.1 SPORTEN EN BEWEGEN VOOR
IEDEREEN
Sporten en bewegen is in de
gemeente Drimmelen een populaire
vrijetijdsbesteding. Helaas is dit niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Zeker voor
kwetsbare doelgroepen zoals senioren,
mensen met een beperking of mensen
met een gezondheidsachterstand. We
maken sporten en bewegen toegankelijk
voor iedereen en stimuleren positieve
gezondheid. Bewegen zorgt ervoor dat
mensen minder afhankelijk worden van
zorg, bevordert de zelfredzaamheid en
het zelfstandig en veilig ouder worden.
Daarom maken we mensen bewust van
de preventieve werking van bewegen en
een gezonde leefstijl.
Wat willen we bereiken?
Binnen de gemeente Drimmelen is er
een divers sport- en beweegaanbod. In
iedere kern worden verschillende sporten beweegactiviteiten georganiseerd. Veel
inwoners (52%) maken wekelijks gebruik
van dit aanbod door wekelijks te sporten.
Dit percentage is hoger dan het landelijke
gemiddelde (51%). Het is echter niet
vanzelfsprekend dat iedereen mee kan
doen. We zijn van mening dat dit anders
kan en moet. Sport en bewegen moet
toegankelijk zijn voor iedereen. Bewegen
heeft immers positieve effecten op de
gezondheid en het opdoen van sociale
contacten.
We willen bereiken dat sporten voor
iedereen vanzelfsprekend een onderdeel
is van de levensstijl. Hiervoor moeten de

mogelijkheden toegankelijk en inzichtelijk
zijn voor alle doelgroepen. Op deze
manier maken we de drempel om te
gaan sporten zo laag mogelijk. Uiteraard
kunnen we gebruik maken van middelen
die er al zijn. Daarnaast is het van belang
dat vraag en aanbod op elkaar worden
afgestemd, zodat er voor iedere inwoner
passende mogelijkheden zijn.
We stellen hierbij de volgende doelen:
• Mogelijkheden zichtbaar en vindbaar
voor iedereen;
• Iedere inwoner kan op zijn of haar
eigen niveau bewegen of sporten;
• Verbinding tussen basisschool,
huisarts, fysio etc. als 			
doorverwijsfunctie;
• Sporten is vanzelfsprekend een
onderdeel van de levensstijl.
Welke acties voeren we uit?
1. Mogelijkheden voor hulp en
ondersteuning organiseren en
bekend maken (bijv. voor minima,
statushouders, inwoners met een
beperking)
2. Sjors Sportief uitbreiden naar meer
doelgroepen (ook voor ouderen,
volwassenen, gezinnen etc.)
3. Proeflessen ‘abonnement’ zonder druk/
binding
4. In gesprek met sporters die afhaken
om inzichtelijk te krijgen waarom ze
afhaken en hoe we ze toch kunnen
laten blijven sporten
5. Onderzoeken op welke manier
jongeren (12-16 jaar) gemotiveerd
blijven om te blijven sporten en

bewegen, onder andere door met
jongeren zelf het gesprek aan te gaan.
6. Sport en beweeg cafés: niet alleen
voor verenigingen, maar ook andere
aanbieders en professionals
(onderwijs, zorg etc.). om verbinding te
leggen, kennisdelen en elkaar vooruit
te helpen.
7. Kennismakingstoernooi jeu de boules
organiseren.
8. Organiseren van een beweegaanbod
voor peuters en kleuters.
9. Onderzoeken mogelijkheden voor
urban sport/sporten in de openbare
ruimte.

Goed voorbeeld
De beweegroute in Terheijden brengt
het dorp samen in beweging. Het is
een route waar je langs kunt lopen met
extra mogelijkheden om te sporten en
te bewegen. Het is een laagdrempelige
manier van bewegen die in de openbare
ruimte beschikbaar is voor iedereen.

Welke acties hebben prioriteit?
Onderstaand schema geeft de prioritering
van de acties weer.

Uitbreiden Sjors
Sportief

Hulp en
ondersteuning
minima,
In gesprek met
statushouder,
sporters die
beperking etc.
afhaken

Onderzoek
motivatie
jongeren

Onderzoek
urban sport

Korte
termijn

Lange
termijn
Proeflessen
‘abonnement’

Sport- en
beweegcafé
organiseren

Beweegaanbod
peuters en
kleuters

Toernooi jeu
de boules
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3.2 VITALE SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDERS
De verenigingen komen steeds meer
onder druk te staan. Het is een
uitdaging voor verenigingen om leden
te behouden, voldoende vrijwilligers
te vinden en genoeg inkomsten te
verwerven en er wordt steeds meer van
ze gevraagd. Maar juist verenigingen
dragen bij aan de sociale cohesie binnen
de gemeenschap. Daarom streven we
naar sport- en beweegaanbieders die
vitaal en toekomstbestendig zijn met
voldoende vrijwilligers. Ze hebben de
krachten gebundeld en maken gebruik
van elkaars kwaliteiten. Ze krijgen
vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen
en worden ondersteund via passende
verenigingsondersteuning.
Wat willen we bereiken?
De vereniging is een belangrijke aanbieder
van sport en bewegen. Toch zijn er
verschillende uitdagingen waar we mee
om moeten leren gaan.
De bevolkingssamenstelling van de
gemeente verandert. Het aantal
jongeren neemt af en het aantal ouderen
neemt fors toe. Dit heeft impact op de
sportverenigingen in Drimmelen. We
willen dat verenigingen jeugdleden weten
te behouden. Hiervoor zijn aansprekende
trainers en rolmodellen nodig die de
jeugd inspireren. Bovendien zijn de
sportaanbieders genoodzaakt om na te
denken over een passend aanbod voor de
steeds grotere doelgroep senioren.
Er wordt steeds meer kwaliteit, variatie
en flexibiliteit gevraagd en mensen zijn
bereid hiervoor te betalen. Als collectief
zijn we beter in staat om deze gewenste
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kwaliteit en mogelijkheden te bieden, ook
als het gaat om accommodaties.
Door de toenemende druk op vrijwilligers
en het besturen van verenigingen
verwachten wij dat er nieuwe
organisatievormen en nieuwe structuren
gaan ontstaan. Wellicht ontstaan er
besturen voor meerdere verenigingen of
omniverenigingen. Meer samenwerking
en meer verbinding tussen organisaties
gaat hier positief aan bijdragen.
We stellen hierbij de volgende doelen:
• Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal
en toekomstbestendig met voldoende
vrijwilligers.
• Sport- en beweegaanbieders
ontwikkelen desgewenst nieuwe
vormen van sport- en beweegaanbod
en richten zich op kwetsbare
doelgroepen.
• Voldoende rolmodellen die de
jeugd inspireren om te gaan sporten
(topsporters, trainers, vrijwilligers die
zich hard maken voor de sport).
Welke acties voeren we uit?
1. Tennisavond voor jeugdleden voor alle
verenigingen binnen de gemeente (1216 jarigen)
2. Bingokaart/Netflix abonnement voor
alle doelgroepen om verschillende
sporten te kunnen beoefenen
3. Vinden en binden van vrijwilligers
4. Pool van vrijwilligers om (overdag)
activiteiten te ondersteunen voor
verenigingen
5. Open sportavond/middag in de
Amerhal: iedereen vrij om sport te
oefenen
6. Meer ouder/kind sportactiviteiten

7. Onderzoeken mogelijkheden van een
sport BSO in Drimmelen
8. Workshop ‘Hulpapp voor
administratieve zaken’ voor
geïnteresseerde verenigingen
(bijvoorbeeld Sportbit)
9. Netwerkbijeenkomst/sportcafé
organiseren voor betrokken partijen
(thema gerelateerd, bijvoorbeeld
scholing op het vlak van bijzonder
gedrag)
10.Sportmarkt organiseren waar sport- en
beweegaanbieders zichzelf promoten

Goed voorbeeld
Handbalvereniging Mixed-Up 2000 is
een fusie tussen de HCW en Handbal
Terheijden, wat gebeurde in het jaar 2000.
Omdat er in Terheijden geen sportzaal is
die groot genoeg is om als handbalveld
te dienen, is het thuishonk van Mixed-Up
2000 de Sporthal Driedorp in Wagenberg
geworden. Door samen te voegen hebben
beide verenigingen de mogelijkheid om
voort te blijven bestaan op een speelbare
locatie.

Welke acties hebben prioriteit?
Onderstaand schema geeft de prioritering
van de acties weer.

Bingokaart
abonnement

Thema
gerelateerde
bijeenkomsten

Sport BSO

Open
sportavond
Amerhal

Hulpapp
administratieve
taken

Korte
termijn
Vinden en
binden
vrijwilligers

Lange
termijn
Pool
vrijwilligers

Ouder-kind
activiteiten

Sportmarkt

Tennisavond
jeugdleden

3.3 SAMENWERKING TUSSEN
VERSCHILLENDE DOMEINEN
Door goede samenwerking tussen
verschillende domeinen kan iedereen zijn
of haar bijdrage leveren aan de uitvoering
van de doelen die staan omschreven in
dit sportakkoord. De domeinen kunnen
elkaar aanvullen en versterken. Er is
namelijk altijd een match te maken tussen
de wensen en behoeften van (inactieve)
inwoners en sport- en beweegaanbieders.
Wat willen we bereiken?
Om de juiste link te kunnen leggen tussen
verschillende partijen is het van belang
dat iedereen op de hoogte is van de
mogelijkheden en het aanbod binnen
de gemeente. Door dit inzichtelijk te
maken kunnen partijen elkaar opzoeken
om hun krachten te bundelen. Zo kan
heel Drimmelen gezamenlijk zorgen dat
iedereen in Drimmelen kan bewegen en
dat er vitale sport- en beweegaanbieders
zijn.
Het is hiervoor nodig dat partijen elkaar
niet zien als concurrenten, maar juist
samen werken om dezelfde doelen te
bereiken.
Een fysieke plek waarop het aanbod
inzichtelijk wordt gemaakt voor alle
inwoners van de gemeente is hierbij
onmisbaar. Wijzijndrimmelen.nl is een
reeds bestaande, interactieve website
die inwoners, ondernemers, organisaties,
gemeente en verenigingen uit alle dorpen
binnen de gemeente Drimmelen bij
elkaar brengt. Er is op dit platform al
veel te vinden over de mogelijkheden en
het aanbod binnen de gemeente. Elke
organisatie heeft de vindbaarheid zelf in

de hand, gezien berichten zelf beheerd
kunnen worden. Dit platform is echter
nog niet bekend bij alle inwoners en
organisaties binnen de gemeente. Door
hier meer bekendheid aan te geven zal
het meer gebruikt gaan worden. Als alle
partners van het lokaal sportakkoord
zich inzetten om het volledige aanbod
op deze plek in kaart te brengen, dan
kunnen partijen elkaar vinden en kunnen
ze samen zorgen dat nog meer mensen
binnen de gemeente op de best passende
manier en locatie kunnen sporten en
bewegen.
Er worden binnen de gemeente al veel
evenementen georganiseerd. De één
een groter succes dan de ander. De
organisatie van zo’n evenement kost vaak
veel moeite en tijd voor de partijen die
zich hiervoor inzetten. Door juist focus
aan te brengen op enkele succesvolle
evenementen, kunnen partijen hun
krachten bundelen door samen zo’n
evenement te organiseren.
We stellen hierbij de volgende doelen:
• Verbinden onderwijs, sport, zorg- en
welzijnspartners
• Gezamenlijke inzet om de ambities in
het sportakkoord te realiseren
• Alle mogelijkheden en het aanbod voor
iedereen binnen de gemeente op één
plek in beeld (wijzijndrimmelen.nl beter
bekend en gebruikt)
• Verbindende en faciliterende rol vanuit
de gemeente en de sportcoaches
• Sportaanbieders zijn geen
concurrenten maar werken samen en
versterken elkaar.

Goed voorbeeld
Tijdens de Leefstijlprojecten Dongemond
college wordt de verbinding tussen
onderwijs en sport gelegd. De thema’s
gezonde leefstijl en sportstimulering
worden onder de aandacht gebracht bij
leerlingen. Daarnaast maakt de school het
naschools sporten via het project Sport
Up Drimmelen het voor alle jongeren uit
de regio Drimmelen mogelijk hieraan deel
te nemen.

Welke acties voeren we uit?
1. Overzicht van alle aanbieders op één
plek: wijzijndrimmelen.nl
Alle aanbieders melden zich aan en
verwijzen door naar passend(er)
aanbod
2. Verbeteren van samenwerking
en afstemming tussen onderwijs, zorgen welzijnsprofessionals en de sporten beweegaanbieders, zodat ze naar
elkaar door kunnen verwijzen en/of
gezamenlijk aanbod kunnen verzorgen
3. Gezamenlijk evenement voor alle
doelgroepen promoten en verzorgen
(bijv. Sjors Sportief kick of week,
summer sports week)
4. Promotie van sport in Drimmelen
door de lokale omroep een serie te
laten maken over sportverenigingen.
5. Stuurgroep(en) oprichten die acties
zoals omschreven in dit akkoord zullen
waarborgen
6. De samenwerking tussen bedrijfsleven
en sport- en beweegaanbieders
stimuleren
Welke acties hebben prioriteit?
Onderstaand schema geeft de prioritering
van de acties weer.

Alle aanbieders
op één plek

Samen
evenement
promoten

Samenwerking
bedrijfsleven

Korte
termijn

Lange
termijn
Stuurgroep
sportakkoord

Samenwerking
onderwijs, zorg,
welzijn, sport

Serie sport
lokale omroep
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4. SPORTHELDEN VAN DRIMMELEN
De gemeente Drimmelen heeft vele
talenten en sporthelden die op
nationaal en internationaal niveau
schitter(d)en. Als individuele sporter of
teamsporter, als talent, international
of als coach. Zij zijn een inspiratiebron
voor de talenten van de toekomst en
zorgen voor trots bij de inwoners uit
onze gemeente. Met dit Sportakkoord
Drimmelen geven we een impuls aan
sport en bewegen. We verstevigen het
fundament van de breedtesport waar
nieuwe talenten de kans krijgen zich
te ontwikkelen. In dit hoofdstuk zijn
talenten en sporthelden uit de gemeente
Drimmelen in beeld gebracht. Met
dit Sportakkoord Drimmelen hopen
we het rijtje aan te vullen met nieuwe
talenten en sporthelden. De talenten
en sporthelden kunnen een rol hebben
in het sportakkoord door bijvoorbeeld
een presentatie of clinic te geven bij
verenigingen.
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Serena van der Made
In 2019 won Serena van der Made
met haar partner Nadine Everaert
het Nederlands Kampioenschap
beachvolleybal onder 19 jaar. Een aantal
maanden later werd het duo 9e-12e bij
het Nederlands Kampioenschap voor
senioren.

Anne Dickens
In 2015 werd de toen 14-jarige Anne
Dickens Nederlands Kampioen Open
Water Zwemmen junioren. Ook werd ze
in 2018 door de NOC*NSF uitgeroepen
tot nationaal talent zwemmen. Daarnaast
zwom ze in 2019 voor het goede doel
iedere plaats twee kilometer met Maarten
van de Weijden mee bij de Elfstedentocht.

Tim Lips
Ruiter Tim Lips vertegenwoordigde
Nederland op de Olympische Spelen van
2008, 2012 en 2016. Zijn beste individuele
prestatie daarbij was de vijftiende plaats,
maar met het team werd een zesde plaats
bereikt. In 2010 werd hij Nederlands
Kampioen, wat hij in 2012 herhaalde.

Henk van Oorschot
De beelden van de Elfstedentocht
van 1963 spreken nog altijd tot de
verbeelding. Slechts 125 van de 10.000
gestarte schaatsers haalden de finish.
Onder hen Madenaar Henk van Oorschot,
die als twaalfde over de eindstreep kwam.

Pieter Braun
In 2015 veroverde Pieter Braun uit
Terheijden de titel op de tienkamp tijdens
het Europees Kampioenschap onder
23 jaar. Hij is Nederlands Kampioen
zevenkamp indoor (2020) en was
Nederlands Kampioen verspringen in
2018. Bij de Olympische Spelen van
Rio (2016) moest hij vanwege een
liesblessure.

Gianni Romme
Langebaanschaatser Gianni Romme
won op de Olympische Spelen van 1998
in Nagano goud op de 5.000 en 10.000
meter. Het leverde hem de bijnaam
‘de man van Mars’ op. Bij thuiskomst
in Made werd hij onthaald met een
waar volksfeest. Daarnaast schreef hij
verschillende wereldtitels lange afstand en
allround op zijn naam.

Caya Scheepens
Kunstschaatsster Caya Scheepens won
in 2018 het Nederlands Kampioenschap
junioren. De jonge kunstrijdster pakte
een jaar later al brons op de Nederlandse
Kampioenschappen. Haar droom: na 40
jaar weer een Nederlandse kunstrijdster
op de Olympische Spelen.

Wim Hofkens
Hofkens is één van de vijf voetballers
die nooit in de Eredivisie speelde, maar
wel voor het Nederlands elftal werd
opgeroepen. Zo speelde hij vijf interlands
voor het Nederlands elftal. Daarnaast
won hij de UEFA Cup, de Europacup II,
UEFA Super Cup, vier landstitels (België)
en twee bekers (België).

Sander de Graaf
Toproeier Sander de Graaf kwam al ui op
het NK, de wereldbeker, EK en WK. Nu is
hij opgenomen in het team vierzonder
wat deel gaat nemen aan de Olympische
Spelen in Tokyo. Eerder maakte hij al
indruk in de twee zonder stuurman met
Vincent Klaassens.

Jill Baijings
Jill Baijings is voetbalster bij Heerenveen
en speelde in verschillende
vertegenwoordigende teams van
Nederlandse jeugdelftallen. In 2019
maakte ze drie minuten voor tijd het
beslissende doelpunt, waarmee de
Nederlandse dames onder 19 jaar zich
plaatste voor het EK.
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5. JONGERENAKKOORD
Op 17 februari 2020 vond een
jongerenraad met 25 leerlingen
van het Dongemond College plaats.
De jongeren leerden hoe een
gemeenteraad werkt en gingen in
groepjes aan de slag om voorstellen uit
te werken voor het lokaal sportakkoord
Drimmelen. De jongeren dachten na
over welke sport- en beweegactiviteiten
zij missen in de gemeente Drimmelen,
hoe er meer inwoners lid kunnen
worden van een sportvereniging en
welke activiteiten er georganiseerd
kunnen worden om meer inwoners te
laten sporten en bewegen.
Voor de ideeën van de jongeren stelt
de gemeente Drimmelen € 5.000
beschikbaar voor de uitvoering ervan.
De uitvoering moet plaats vinden in
2020 en door de jongeren worden
uitgewerkt.
De jongeren lieten zien dat zij in
mogelijkheden denken en daardoor
tot vernieuwende en goede ideeën
kwamen. Ze dachten niet alleen aan
zichzelf, maar ook over hoe ouderen
of mensen met een beperking kunnen
sporten en bewegen.
Tijdens de jongerenraad, die werd
voorgezeten door de burgemeester,
presenteerden de jongeren de
volgende ideeën:
• Abonnement voor meerdere
sporten opgedeeld in verschillende
leeftijdscategorieën;
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• Organiseren van (naschoolse)
activiteiten voor jongeren van 12 tot
16 jaar;
• In beeld brengen van de
mogelijkheden voor sporten voor
mensen met een beperking;
• Het organiseren van een sportdag/
sportweek voor alle inwoners van
Drimmelen;
• Het organiseren van wandel- en
fietstochten voor jong en oud;
• Een voetbalpleintje aanleggen;
• Het aanleggen van een
mountainbikebaan in de Biesbosch.
De jongeren stemden op de
verschillende ideeën, waaruit bleek
dat het organiseren van (naschoolse)
activiteiten voor jongeren van 12 tot
16 jaar en een abonnement voor
meerdere sporten op de meeste steun
kon rekenen. De komende tijd gaan de
jongeren aan de slag om deze ideeën
uit te voeren.

6. SPELREGELS
6.1 ORGANISATIE
De ondertekening van dit lokaal
sportakkoord is het begin. Met de
betrokken partners gaan we per thema en
actiepunt aan de slag om een vervolg te
geven aan de gemaakte afspraken. We zijn
hiervoor samen verantwoordelijk!
Van belang is om de betrokkenheid en
het eigenaarschap bij partners hoog te
houden. Iedereen is zelf verantwoordelijk
voor zijn of haar actie. We proberen dit
echter zo goed mogelijk te stroomlijnen
door aandacht te hebben voor de
uitvoering van het sportakkoord.
Per thema wordt er een werkgroep
geformeerd die toezicht houdt op de
uitvoering van de geformuleerde acties.
Jaarlijks wordt minimaal één bijeenkomst
gehouden die in het teken staat van het
sportakkoord. Hierbij blikken we terug en
kijken we vooruit. We bepalen gezamenlijk
nieuwe focusgebieden en speerpunten.
Regelmatig worden partners bijgepraat
over relevante ontwikkelingen en
resultaten van het sportakkoord.
We willen voorkomen dat de structuur
en organisatie een doel op zich wordt
in plaats van een middel. Er gebeuren
veel goede dingen op het gebied van
sport en bewegen in de gemeente
Drimmelen. Vanuit dit sportakkoord willen
we die zaken vooral verder met elkaar
verbinden en daar waar behoeften liggen
door ontwikkelen. We hebben voor de
organisatie de volgende opzet voor ogen.

Kerngroep
We willen werken met een kerngroep die
in algemene zin de visie en uitvoering
van het lokale sportakkoord monitort.
De kerngroep bestaat uit tenminste een
vertegenwoordiging van een sportcoach
van Surplus, iemand uit het onderwijs
en de zorg, één of meerdere sport- en
beweegaanbieders en de gemeente
Drimmelen. De kerngroep komt twee keer
per jaar bij elkaar.
Werkgroepen en thema’s
In dit sportakkoord staan verschillende
thema’s en projecten en activiteiten.
Rondom een thema en project kunnen
werkgroepen ontstaan van betrokkenen
die rondom het thema samen komen.
De werkgroepen zijn bij voorkeur
verantwoordelijk voor uitvoering van
actiepunten binnen de thema’s van het
sportakkoord. Dit zien wij als projectmatig
en is afhankelijk van het onderwerp
en de context hoe dit vorm krijgt. Het
eerste initiatief ligt bij de initiatiefnemer,
bijvoorbeeld een vereniging of de
uitvoerder.

Sportcoaches
De sportcoaches die worden ingezet in
Drimmelen zijn de drijvende kracht achter
sport en bewegen. Dit betekent niet dat
zij verantwoordelijk zijn voor alle acties
en projecten, maar zij zorgen wel voor
verbinding en samenhang. De teamleden
van Surplus zijn actief met ieder hun eigen
focusgebieden.
Adviseur Lokale Sport
Voor sport- en beweegaanbieders zijn
er extra middelen en ondersteuning
beschikbaar om de ambities waar te
maken. Jaarlijks is er een bedrag van
€ 8.200 beschikbaar in de vorm van
services voor deskundigheidsbevordering,
workshops, trajectbegeleiding, interventie,
bijscholing of training. Er is keuze uit meer
dan 200 vormen van ondersteuning voor
besturen, trainers, scheidsrechters etc.
De adviseur blijft beschikbaar gedurende
de periode van uitvoering van het
sportakkoord (t/m 2021) en bepaalt
jaarlijks de inzet van de services.
Dit gebeurt in nauw overleg met de
kerngroep.

Rol van de gemeente
Het sportakkoord is van de
ondertekenaars en niet van de
gemeente. De gemeente Drimmelen is
als ondertekenaar één van de partijen
die bijdraagt aan het succes en zo
veel mogelijk initiatieven van partijen
stimuleert en ondersteunt.
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6.2 FINANCIËN
Het sportakkoord bestaat uit diverse
actiepunten. Actiepunten die niet
altijd (extra) dekking nodig hebben
en worden uitgevoerd door Surplus,
sport- en beweegaanbieders of andere
betrokkenen. Desondanks zijn er
middelen nodig om een echte impuls te
kunnen geven aan het sportakkoord. Deze
middelen worden hieronder opgesomd.
Uitvoeringsbudget sportakkoord
De gemeente Drimmelen krijgt in
2020, 2021 en 2022 jaarlijks € 20.000
uitvoeringsbudget van het Rijk. Hiermee
voeren we acties uit het sportakkoord uit.
De middelen worden in eerste instantie
ingezet op de geprioriteerde acties. De
kerngroep verdeelt het budget naar de
acties. Voorgesteld wordt om jaarlijks
op basis van de actuele stand van
zaken accenten te bepalen, prioriteiten
te stellen en in te spelen op relevante
ontwikkelingen. Dat is ook het moment
om op basis van de bereikte resultaten
het sportakkoord te actualiseren en
om keuzes in het uitvoeringsbudget te
bepalen.
Inzet Adviseur Lokale Sport
Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale
Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF)
diverse trainingen en vormen van
begeleiding ter beschikking aan het kader
van lokale sportaanbieders. Het jaarlijks
budget hiervoor is € 8.200. De volgende
services kunnen worden ingezet op basis
van de beschreven acties:
• Inspiratiesessies voor een
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netwerkbijeenkomst/sportcafé
• Workshop kansen voor bewegen
voor 50+
• Workshop meer vrijwilligers in korte tijd
• Inspiratiesessie sporters met 		
gedragsproblematiek
Inzet Surplus
Buurtsportcoaches zijn via de regeling
Brede Impuls Combinatiefuncties actief
vanuit Surplus. Acties uit het sportakkoord
kunnen worden opgepakt en ondersteund
door de buurtsportcoaches.
Subsidies
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk
niveau zijn diverse subsidiemogelijkheden
mogelijk:
• Landelijk: BOSA, subsidie voor
stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties (extra aandacht
voor duurzaamheid)
• Provinciaal: Diverse
subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld
op het gebied van Open Clubs,
Talentontwikkeling en vernieuwende
energieprojecten
• Gemeentelijk: Subsidie voor
maatschappelijke initiatieven
Inzet in natura
Naast middelen stellen sport- en
beweegaanbieders, maatschappelijke
partners en de gemeente ook mensen en
faciliteiten beschikbaar. De inzet in natura,
voornamelijk van de vrijwilligers van onze
sportverenigingen, heeft voor het mogelijk
maken van acties en activiteiten soms nog
een groter effect dan het inzetten van
financiële middelen.

7. SPELERS
Onderstaande organisaties dachten
mee over de inhoud van dit lokaal
sportakkoord Drimmelen en dragen
naar eigen vermogen bij om acties uit
dit sportakkoord te realiseren.
Badmintonvereniging Hello You,
Boulevaart, Bridgeclub Up and Down,
De Cour, B-Fit, Dongemond College,
ESKADEE, Gemeente Drimmelen,
GV SVT, Gymvereniging Hirundo,
Hartgymnastiekvereniging TOP, H.V.M.
(Handbalvereniging Made), Jau®
Centrum in Beweging, Judoclub Made,
Judovereniging Haragei, Madese Boys,
Madese tennisvereniging, Mixed-up
2000, MHC Made, Pact by Prinse,
Polderevents, Roeivereniging Breda,
Scoutinggroep D’n Hartel Terheijden,
Scouting Made, Stichting De Waarden,
Stichting Katholiek Onderwijs
Drimmelen, Surplus, Sv De Zwaluwen,
sv Terheijden, TIOS Terheijden, To
the max, vv HZ’75, Wijzijndrimmelen,
Zwemschool Van Geloof, @BIANC
Aansluiten bij het sportakkoord?
Organisaties die niet betrokken
waren in het proces en alsnog willen
aansluiten zijn van harte welkom. De
hulp van iedereen die bij wil dragen aan
het realiseren van de ambities uit dit
sportakkoord is van harte welkom.
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