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1. Voorbeschouwing
In navolging op het Nationaal
Sportakkoord en het Gelders
Sportakkoord, is het Drutense
sportakkoord ontwikkeld. Sporten beweegaanbieders, onderwijs,
zorg, welzijn en maatschappelijke
organisaties uit gemeente Druten
droegen van begin tot het einde
bij aan de totstandkoming van dit
sportakkoord. Samen formuleerden
we ambities, aansluitend op de lokale
behoeften en vraagstukken, die we
gezamenlijk oppakken. De ambities zijn
uitgewerkt in concrete acties waar we
samen mee aan de slag gaan.
Wij gunnen alle inwoners van de
gemeente Druten een gelukkig en
gezond leven. Sport en bewegen speelt
hier een belangrijke rol in. Iedereen
moet de mogelijkheid hebben om te
kunnen sporten en bewegen. Dat is
het hoofddoel van dit sportakkoord.
Sporten en bewegen op eigen niveau
en wat op dat moment past in iemands
leven. Dat kan presteren, genieten of
ontspannen zijn, maar ook ontmoeten,
gezelligheid, uitdaging of gezondheid.
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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. Wat we doen is niet allemaal
nieuw, maar door de manier waarop
we het uitvoeren geven we sport en
bewegen een impuls in de gemeente
Druten.
Tijdens het opstellen van het
sportakkoord is besproken
wat er allemaal gebeurt in de
gemeente Druten, welke sport- en
beweegaanbieders actief zijn, maar
ook wat we graag nog meer willen
bereiken. De situatie begin 2020 is het
vertrekpunt. Eind 2021 kijken we waar
we staan. Op dat moment monitoren
we alle inspanningen, activiteiten
en resultaten vanuit het Drutense
sportakkoord.

2. Tactiek
Met dit Drutense sportakkoord willen we
bereiken dat iedereen, écht iedereen,
plezier in sport en bewegen kan hebben.
Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in
een veilige en gezonde omgeving. Een
leven lang. Als sporter, vrijwilliger of
toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen
niveau.
We activeren inwoners in de gemeente
Druten door sporten en bewegen te
stimuleren. En dat doen we samen!
Sport- en beweegaanbieders, onderwijs,
kinderopvang, peutercentra, zorg,
welzijn, maatschappelijke organisaties en
overheid bundelen de krachten. We leggen
verbindingen tussen de dorpen in de
gemeente Druten 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 leefbaarheid in de dorpen
is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Om dit te kunnen realiseren hebben we
samen een aantal belangrijke ambities
benoemd. Ambities waar we samen de
schouders onder gaan zetten. De ambities
worden uitgewerkt in de volgende thema’s:
1. Heel Druten sport en beweegt
2. Sportieve en gezonde Drutense
jeugd
3. Druten Verenigt
Bij de thema’s zijn concrete afspraken
gemaakt over wie voor welke acties
verantwoordelijk is. Acties met prioriteit zijn
cursief weergegeven. Ook zijn er spelregels
(organisatie, communicatie, financiën)
opgesteld die ervoor zorgen dat het
Drutense sportakkoord een succes wordt.
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2.1 IEDEREEN SPORT EN
BEWEEGT		

		

Sporten en bewegen is 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 ZIJN ONZE UITDAGINGEN?
In de gemeente Druten is er een divers
en breed sport- en beweegaanbod. In
iedere kern worden verschillende sporten beweegactiviteiten georganiseerd.
Veel inwoners (49%) maken wekelijks
gebruik van dit aanbod. Dit percentage
is ongeveer gelijk aan het landelijke
gemiddelde (51%). Daarnaast voldoet
48% van de inwoners van de gemeente
Druten aan de beweegrichtlijn (landelijk
52%).
Het is nog 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. Zeker ook voor
kwetsbare doelgroepen als senioren,
mensen met een beperking,
minima, statushouders,
laaggeletterden en
mensen met een
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gezondheidsachterstand. Bewegen
heeft onder andere positieve effecten
op de gezondheid en het opdoen van
sociale contacten.
De komende jaren verandert de
bevolkingssamenstelling in de
gemeente Druten. Er is sprake van
een ontgroening en vergrijzing. Het is
een uitdaging om het groeiend aantal
senioren in beweging te houden of
te krijgen. Daarnaast voorzien we
een stijging van het aantal eenzame
ouderen. Uit de cijfers blijkt dat in de
gemeente Druten gemiddeld 8 procent
van de 65-plussers ernstig eenzaam
is (GGD, 2016). Ook is bijna de helft
van de ouderen sociaal eenzaam; dat
wil zeggen dat men geen of weinig
vrienden, kennissen of collega’s heeft.
Sport en bewegen kan hierbij als middel
worden ingezet.
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Door goede samenwerking tussen
maatschappelijke organisaties en sporten beweegaanbieders is er altijd een
match te maken tussen de wensen en
behoeften van (inactieve) inwoners en
sport- en beweegaanbod. Waardoor
meer inwoners sporten en bewegen en
daardoor gezondheid en participatie
bevorderd worden.
We stellen hierbij de volgende doelen:
• Iedere inwoner kan op zijn of haar
eigen niveau bewegen of sporten.
• Sport- en beweegaanbod is voor
(kwetsbare) inwoners en organisaties
bereikbaar en toegankelijk. Er wordt
aangesloten bij de behoeften van de
doelgroep.

• Waar mogelijk sluiten kwetsbare
inwoners aan bij het reguliere sporten beweegaanbod.
• Verbindingen worden gelegd en er
wordt meer onderling
samengewerkt.
• In 2025 is het aantal (wekelijkse)
sporters met 10% gestegen.
WELKE ACTIES VOEREN WE UIT?
1. Het sport- en beweegaanbod voor
inactieve inwoners en organisaties
zichtbaar, vindbaar en bereikbaar
maken; via een digitaal platform en
via een papieren versie (aansluitend
bij de sociale kaart).
2. Werven en inzetten van
sleutelfiguren en ambassadeurs
die bewegen bij andere inwoners
kunnen stimuleren. Mogelijk
inzetten van ‘beweegmaatjes’
3. Onderzoeken van mogelijkheden
tot het inzetten van een beweegmakelaar die samen met
fysiotherapeuten en andere
partners kwetsbare inwoners
begeleid en ondersteund naar
bestaand sport- en beweegaanbod.
4. Kennisdeling vanuit zorg- en
welzijnsprofessionals (bijv. MEE)
aan sport- en beweegaanbieders
over (on)mogelijkheden van
kwetsbare inwoners.
5. Tijdens ‘welzijnsbezoeken’ aan
ouderen en keukentafelgesprekken
de behoefte aan sport en bewegen
meenemen.
6. Opzetten van organiseren van
aanbod en activiteiten voor
senioren/ouderen in samenwerking

7.
8.

9.

met seniorenverenigingen en
zorgorganisaties. Eventueel ook
koppeling tussen jong/oud maken.
Organiseren van overbruggend
beweegaanbod als opstap naar
regulier aanbod.
Opzetten van ‘Rittenkaart’ voor
nieuwe inwoners om gratis en
laagdrempelig kennis te maken
met sporten.
Zo mogelijk realiseren van een 		
financiële regeling (“Sportbank”)
voor volwassenen waardoor
kwetsbare doelgroepen zonder
financiële drempel kunnen (gaan)
sporten. Mogelijk aanhaken bij het
Volwassenenfonds.

WIE DOEN ER MEE?
1. HSV De Waalkanters, gemeente
Druten, GGD, MeerVoorMekaar,
Maas en Waal in Beweging, St.
Drutenloop, Actief Maas en Waal,
Judo Sho Shin,
2. MeerVoorMekaar
3. Fysiotherapie De Doorkijk, 2B
Outdoor, MEE, Actief Maas en
Waal, GGD, Maas en Waal in
Beweging
4. MEE, Actief Maas en Waal
5. MeerVoorMekaar, DAAT, Gemeente
Druten
6. VV SCP, HCD, Seniorenvereniging
Puifflijk, HSV De Waalkanters, GGD,
KBO, Meer Voor Mekaar, Maas en
Waal in Beweging, Judo Sho Shin,
Badmintonclub Druten, Jita Kyoei
Budo
7. 2B Outdoor
8. Gemeente Druten,

9.

Boemerang Komeet, BC Druten
Gemeente Druten, BC Druten,
DAAT

GOEDE VOORBEELDEN:
- Wandelcafé Maas en Waal
Het Wandelcafé is voor iedereen
die het leuk vindt om met andere
mensen te wandelen. Het is gratis en
inwoners kunnen aansluiten wanneer
het past. De organisatie ligt per dorp bij
enthousiaste vrijwilligers. Zij wandelen
mee en na afloop wordt er gezamenlijk
een kopje koffie of thee gedronken.
Het Wandelcafé wordt momenteel in
vijf dorpen in de gemeente Druten
georganiseerd.
- Sportkennismaking voor mensen met
beperking
Sport- en beweegaanbieders uit de
gemeente en regio organiseren in
samenwerking met Actief Maas en Waal
kennismakingsactiviteiten en aanbod
voor mensen met een beperking. Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij Dansstudio
Almir en voetbalverenging DIO’30.
Deze activiteiten zijn opgenomen in
het overzicht van Sjors Sportief en
Actief Maas en Waal. Daarmee wordt
de zichtbaarheid van het aanbod voor
mensen met een doelgroep vergroot.
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2.2 SPORTIEVE EN GEZONDE
DRUTENSE JEUGD
De basis voor een sportief, gezond
en actief leven wordt gelegd bij
onze kinderen. Ieder kind moet de
mogelijkheid hebben om zich sportief en
gezond te ontwikkelen. Daarom steken
we in op gezondheidsbevordering. Samen
investeren we in een gezonde omgeving
waar een gezonde keuze vanzelfsprekend
is. Dit om bijvoorbeeld de motoriek van
kinderen te verbeteren, overgewicht
tegen te gaan en cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling te verbeteren..
Bij onze aanpak steken we nadrukkelijk in
op participatie van ouders.
WAT ZIJN ONZE UITDAGINGEN?
De beweegvaardigheden van kinderen
gaan achteruit. Er zijn kleuters die
geen bal kunnen gooien of vangen, of
een koprol kunnen maken. Landelijk
onderzoek van de GGD (2017) toont aan
dat de helft van de kinderen van vier
tot twaalf jaar te weinig beweegt. Eén
van de oorzaken is dat kinderen meer
tijd besteden aan mobiele telefoons,
tablets en computers en veel minder
buiten spelen. 33% van kinderen
in de gemeente Druten (4-12 jaar)
besteedt meer dan twee uur per dag
aan ‘schermtijd’. Dit heeft effect op de
gezondheid van kinderen en jongeren.
15% van de jongeren van 13-14 jaar
in de gemeente Druten heeft (ernstig)
overgewicht (GGD, 2018).
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De ondertekenaars van dit
akkoord zetten zich in
om de gezondheid
en het sport- en
beweeggedrag
van de jeugd te

verbeteren. Dit kunnen zij echter niet
alleen. Daarbij is betrokkenheid van de
ouders van de jeugd nodig. De uitdaging
is om bewustwording te creëren bij de
ouders van het belang van een gezonde
leefstijl.
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Jong geleerd is oud gedaan. We
willen ervoor zorgen dat bewegen
voor kinderen vanzelfsprekend is.
We zetten hierbij in om de sport- en
beweegdeelname en de motorische
vaardigheden van kinderen waar
mogelijk te vergroten en te verbeteren.
We sluiten daarbij vooral aan op het
aanbod dat er is en creëren extra
aanbod voor kinderen die we nu niet
gebruiken. We zetten hier op in door als
onderwijs, sport- en beweegaanbieders,
combinatiefunctionarissen, gemeente en
andere partners samen te werken.
We stellen hierbij de volgende doelen:
• Zo veel mogelijk kinderen voldoen
aan de beweegrichtlijn
en richtlijn voor sportdeelname 		
(percentage later benoemen).
• Inzicht verkrijgen (zo vroeg mogelijk)
in motorische
vaardigheden van kinderen.
• Verbeteren van motorische
vaardigheden van kinderen.
• Bereiken van kinderen en jongeren
die ‘buiten beeld’ zijn.
• Bereiken en vergroten van
bewustwording van ouders
over sport, bewegen en een gezonde
leefstijl.
• Verbinding tussen eerste- en nulde
lijn zorg.

WELKE ACTIES VOEREN WE UIT?
1. Screening en monitoring
motorische vaardigheden van
kinderen op scholen, zodat groepsen vakleerkrachten motorische
achterstand kunnen bepalen).
Hierbij verbinding leggen met de
convenantpartners vanuit Actief
Maas en Waal en Pax Christi
College.
2. Realiseren Motorische Remedial
Teaching gericht op het verbeteren
van de motorische vaardigheden.
3. Kinderen met motorische
achterstand doorverwijzen naar
MRT of (kinder)fysiotherapeut/
oefentherapeut. Bij voldoende vraag
aanvullend sport- en beweegaanbod
creëren voor doelgroep met
motorische achterstand.
4. Vanuit consultatiebureau aandacht
besteden aan bewegen en
aanbieden van ouder-peuter gym.
5. Onderzoeken verhogen aantal
vakleerkrachten in het onderwijs
voor bewegingsonderwijs.
6. Deskundigheidsbevordering van
kader/professionals op het gebied
van brede motorische ontwikkeling
(bijv. Athletic Skills Model) voor
scholen en verenigingen.
7. Ontwikkelen van flexibele en
gezamenlijke lidmaatschappen
voor kinderen. Denk aan nietcompetitief aanbod, doorlopend
aanbod tijdens vakanties etc.
8. Versterken samenwerking scholen
en sportaanbieders. Onder
andere via clinics / workshops op
scholen door verenigingen voor
laagdrempelige kennismaking (via
Sjors Sportief en scholenprojecten).
9. Realiseren van een Sportieve BSO.
10. Het streven naar voldoende en
goed ingerichte gymzalen voor
bewegingsonderwijs

WIE DOEN ER MEE?
1. Actief Maas en Waal, GGD, Pax
Christi College, basisonderwijs,
fysiotherapeuten
2. Actief Maas en Waal, Pax
Christi College, basisonderwijs,
fysiotherapeuten
3. Actief Maas en Waal, Pax Christi
College, HCD, Judo Sho Shin, Jita
Kyoei Budo, GGD
4. Druturnia, GGD
5. Basisonderwijs
6. HCD (clinics op scholen tijdens
gymles), badmintonclub Druten,
Actief Maas en Waal, Judo Sho
Shin, GGD
7. MeerVoorMekaar, Actief Maas en
Waal
8. Pax Christi College, Badmintonclub
Druten, Boemerang Komeet, Judo
Sho Shin, Jita Kyoei Budo, GGD,
Actief Maas en Waal
9. LTC Horssen
10. ...
GOED VOORBEELD
- Kids Actief
Op diverse scholen in de gemeente
Druten wordt een speciaal
naschools beweegprogramma
georganiseerd. Ook de BSO’s zijn
hierbij betrokken. Het programma
wordt samengesteld en uitgevoerd
door de combinatiefunctionarissen
van Actief Maas en Waal. Zij doen
dit met medewerking van lokale
sportaanbieders. Zo is er een mooie
mix van lekker bewegen, samen
spelletjes doen en soms kennismaken
met een sportvereniging. Het vindt
plaats op de speelplaats, in de sportzaal
of soms ook op een sportveld.
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2.3 DRUTEN VERENIGT
Onze sport- en beweegaanbieders zijn een belangrijk
onderdeel binnen het sportakkoord. 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.
Daarnaast wordt er steeds meer gevraagd van onze
sport- en beweegaanbieders. Vernieuwen, samenwerken,
ander aanbod organiseren, veilig sportklimaat, gezonde
sportkantine, maatschappelijk ondernemen enzovoort.
Vandaar het belang dat we verenigingen versterken en
ze echte spelbepalers laten worden. Dit doen we door de
verenigingen individueel en collectief te ondersteunen.
WAT ZIJN ONZE UITDAGINGEN?
De gemeente Druten kent eensterk verenigingsleven. Er
zijn veel verenigingen in de gemeente actief. 28% van de
inwoners (landelijk 25%) is lid van een sportvereniging. De
vereniging is daarmee een belangrijke aanbieder van sport
en bewegen. Toch zijn er verschillende uitdagingen.
Bevolkingssamenstelling
De bevolkingssamenstelling van de gemeente Druten
verandert. Het aantal jongeren neemt af en het aantal
ouderen neemt fors toe. Dit heeft impact op de
sportverenigingen in de gemeente Druten. Verenigingen
zijn met name gericht op jeugd en jongvolwassenen.
Juist deze groepen krimpen de komende jaren flink. Het
noodzaakt de verenigingen om na te denken over een
passend aanbod voor verschillende doelgroepen.
Individueel sporten
Inwoners in de gemeente Druten worden niet automatisch
lid van een vereniging. Om te kunnen genieten van
sport, cultuur en recreatie zoeken we steeds vaker naar
ongeorganiseerde mogelijkheden of via zelf samengestelde
groepen. Het aantal inwoners dat sport en beweegt is
groeiende, maar de verenigingsdeelname staat onder
druk. Dit wordt mede veroorzaakt door de wens om vrij en
flexibel onze vrije tijd in te richten.
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De verwachtingen veranderen
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 kwaliteit
te bieden, ook als het gaat om accommodaties.
Bestuur en organisatie
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.
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en
toekomstbestendig met voldoende vrijwilligers. Daardoor
blijft sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en
bereikbaar. Sport- en beweegaanbieders hebben de
krachten gebundeld en maken gebruik van elkaars
kwaliteiten. Ze krijgen vrijheid om zich te kunnen
ontwikkelen en worden ondersteund via passende
verenigingsondersteuning.
We stellen hierbij de volgende doelen:
• Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en
toekomstbestendig met voldoende leden en vrijwilligers.
• Sport- en beweegaanbieders werken onderling en met
andere (maatschappelijke) partners samen.
• Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen desgewenst
nieuwe vormen van sport- en beweegaanbod en richten
zich op kwetsbare doelgroepen, zodat sport en bewegen
voor iedereen bereikbaar is.
• Accommodaties worden intensief en multifunctioneel
gebruikt.

WELKE ACTIES VOEREN WE UIT?
1. Ontwikkelen van digitaal platform met overzicht
sport- en beweegaanbod, goede voorbeelden, de
vrijwilligerscentrale, tips en een agenda met alle
activiteiten en evenementen (aansluitend bij actie 1 op
pag. 7).
2. Organiseren van sportcafés en themabijeenkomsten
met diverse onderwerpen zoals BOSA-subsidieregeling,
Vertrouwenscontactpersonen, AVG, vrijwilligers(poule)
etc.
3. Aan de slag met een gezamenlijk cursusaanbod voor
deskundigheidsbevordering en professionalisering
van besturen en (technisch) kader door middel
van cursussen, bijscholingen, opleidingen en
trajectbegeleiding. Denk hierbij aan pedagogische
ondersteuning, scheidsrechter cursussen, trainingen
voor verkeersregelaars etc.
4. Komen tot een Fonds Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers waar sport- en maatschappelijke
verenigingen een budget kunnen aanvragen
(bijvoorbeeld voor versterking kader, vinden en
behouden vrijwilligers etc.).
5. Uitbreiden van samenwerkingsverbanden tussen
sport- en beweegaanbieders onderling en andere
organisaties. Denk hierbij aan gezamenlijke en
flexibele lidmaatschappen, doorlopend aanbod,
omniverenigingen, gezamenlijk inkoop etc.
6. Gezamenlijke inzet van studenten met sport/
beweegstudie (als stagiaires) bij verenigingen voor
trainersondersteuning.
7. Opzetten van organiseren van sport- en beweegaanbod
en activiteiten voor senioren/ouderen (50+/65+)
in samenwerking met seniorenverenigingen en
zorgorganisaties. Daarnaast ook mogelijk voor mensen
met een beperking (aansluitend bij actie 6 op pag. 7).
8. Oprichten van een sportraad of sportplatform.
9. Organiseren van een gezamenlijke kennismakingsdag
voor sport- en beweegaanbieders.
10. Aan de slag met gratis begeleidingstrajecten voor
verduurzaming van sportaccommodaties.
11. Meer gebruik maken van (elkaars) bestaande
sportaccommodaties en gebruik van accommodaties
betaalbaar houden.

WIE DOEN ER MEE?
1. Uniek Sporten, Actief Maas en Waal, GGD,
MeerVoorMekaar, HSV De Waalkanters, Gemeente
Druten
2. Druturnia, GGD, Maas en Waal in Beweging
3. Boemerang Komeet
4. MBVS, Boemerang Komeet, gemeente Druten
5. Boemerang Komeet, Badmintonclub Druten,
Druturnia, VV SCP, HCD (Bosa en gezamenlijke inkoop)
6. ..
7. Badmintonclub Druten, KBO, MeerVoorMekaar, Maas
en Waal in Beweging, Seniorenvereniging, HSV De
Waalkanters, MGC The Holedrivers, DIO’30
8. St. Drutenloop
9. HSV De Waalkanters, VV SCP, MGC The Holdrivers,
DIO’30
10. DIO’30
11. Pax Christi College

GOEDE VOORBEELDEN
- Sjors Sportief
Sjors Sportief is een sportkennismakingsprogramma voor
kinderen. Alle basisschoolleerlingen (en mensen met een
beperking, ongeacht hun leeftijd) in de gemeente Druten
krijgen de kans om op laagdrempelige wijze kennis te
maken met sport- en beweegaanbod binnen de gemeente.
Kinderen kunnen zich breed oriënteren zonder direct lid te
hoeven worden en aanbieders kunnen hierdoor hun sport
promoten.
- Fusie voetbalvereniging AAC Olympia
De voetbalverenigingen AAC uit Altforst/Appeltern en
Olympia uit Horssen zijn in 2015 volledig gefuseerd. Met
deze fusie wil men de terugloop van ledenaantallen en
stijgende kosten voorblijven en een toekomstbestendige
vereniging blijven. Vanaf 2004 werkten de jeugdafdelingen
van de verenigingen al samen onder de naam BOAjc. Daarnaast zijn ook nog andere voorbeelden van
goedlopende samenwerkingen tussen verenigingen in de
gemeente Druten.
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3. Spelregels
3.1 ORGANISATIE
De ondertekening van dit sportakkoord
is het begin. Dit sportakkoord geeft een
extra impuls aan sport en bewegen in
de gemeente Druten. Met de betrokken
partners gaan we per thema en speerpunt
aan de slag om vervolg te geven aan de
gemaakte afspraken. We zijn gezamenlijk
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 Drutense sportakkoord.
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 Drutense 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
Druten. 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.
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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 Actief Maas en
Waal, Stichting Maas en Waal in Beweging,
iemand uit het onderwijs en de zorg, één
of meerdere sport- en beweegaanbieders
en de gemeente. De kerngroep komt
minstens twee keer per jaar bij elkaar
en organiseert jaarlijks een brede
bijeenkomst. Tevens is de kerngroep
verantwoordelijk voor de evaluatie van de
uitvoering van het sportakkoord.
WERKGROEPEN EN THEMA’S
In dit sportakkoord staan verschillende
thema’s, projecten en activiteiten. Per
thema willen we een werkgroep oprichten.
De werkgroepen zijn bij voorkeur
verantwoordelijk voor uitvoering van
actiepunten binnen de thema’s van
het Drutense sportakkoord. Dit zien wij
als projectmatig en is afhankelijk van
het onderwerpen en de context hoe
dit vorm krijgt. Het eerste initiatief ligt
bij de initiatiefnemer, bijvoorbeeld een
vereniging, onderwijsinstelling, Stichting
Maas en Waal in Beweging (18+) of Actief
Maas en Waal (0-18 jaar en G-Sport).
ROL VAN DE GEMEENTE
Het Drutense sportakkoord is van de
ondertekenaars en niet van de gemeente.
De gemeente Druten is als ondertekenaar
één van de partijen die
bijdraagt aan het succes
en zo veel mogelijk
initiatieven van
partijen stimuleert
en ondersteunt.

ACTIEF MAAS EN WAAL
Het team van Actief Maas en Waal kan
zorgen voor verbinding en samenhang.
Actief Maas en Waal is een samenwerking
van meerdere organisaties met als doel
om sport, bewegen en gezondheid te
stimuleren voor inwoners tot 18 jaar en
voor inwoners met een beperking. Daar
waar mogelijk ondersteunen zij bij de
realisatie van de geformuleerde acties. Dit
betekent niet dat zij verantwoordelijk zijn
voor alle acties en projecten.
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 € 6.000,- beschikbaar in de
vorm van zogeheten 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
Actief Maas en Waal; afhankelijk van de
doelgroep.
De Adviseur Lokale Sport is Dion Bulkens.
Dion is bereikbaar via
dion.bulkens@geldersesportfederatie.nl.

3.2 COMMUNICATIE
Om zoveel mogelijk inwoners, partners
en verenigingen in de gemeente
Druten in beweging te brengen is
communicatie van groot belang. Sport
en bewegen lenen zich uitstekend voor
communicatie. Iedereen heeft iets
met sport en bewegen. Het verbindt
mensen en vangt op bijzondere wijze
emoties en passie. Het zit vol verhalen.
Verhalen die verteld en gedeeld moeten
worden.
Het streven is om op een digitaal
platform te ontwikkelen waar alles op
het gebied van sport en bewegen in
de gemeente Druten te vinden. Een
plek voor inwoners om het sport- en
beweegaanbod in de gemeente Druten
te ontdekken, maar ook informatie over
financiële regelingen en voor mensen
met een beperking. Het platform geeft
ook het laatste nieuws op sportgebied
en bevat een agenda met overzicht
van activiteiten en evenementen. Dit
kan ook een bestaand platform zijn dat
wordt doorontwikkeld.

Om inwoners en partners uit de
gemeente Druten te informeren en
inspireren kunnen verschillende online
kanalen ingezet, waaronder Facebook,
Instagram of een digitale nieuwsbrief.
Een aanvullende kans is dat nieuws en
verhalen ook gedeeld worden via de
kanalen van partners en verenigingen
om zo een nog groter bereik te
realiseren. Daarnaast gaan we op zoek
naar lokale helden die als rolmodel
of ambassadeur fungeren. Hierbij
kan gedacht worden aan inwoners,
sporters en verenigingsleden die uit
de gemeente Druten komen. Via de
genoemde kanalen worden de verhalen
van de ambassadeurs gedeeld.
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3.3 FINANCIËN
Het Drutense sportakkoord bestaat uit diverse actiepunten.
Actiepunten die niet altijd (extra) dekking nodig hebben
en worden uitgevoerd door Actief Maas en Waal, 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 Druten kan met het Sportakkoord in
2020, 2021 en 2022 een uitvoeringsbudget van het Rijk
ontvangen. Hiermee kunnen acties en speerpunten uit het
Sportakkoord worden opgepakt. Het gaat in deze periode
om een jaarlijks budget van € 10.000.
Het budget wordt nog verdeeld en toegewezen.
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
Drutense 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 € 7.000. De volgende services
kunnen worden ingezet op basis van de beschreven acties:
• Workshop en/of inspiratiesessie ‘kansen voor
doelgroep 50+’
• Verenigingsondersteuning ‘voor inclusief sporten’ door
gehandicapten sport Nederland
• Workshop en inspiratiesessie voor verschillende
services: omgaan met sporters met auditieve beperking,
verstandelijke beperking, visuele beperking, met
gedragproblematiek en/of autisme
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• Workshop ‘vertrouwenspersoon’ voor verenigingen
• Verenigingstraject ‘trainersbegeleiding’ door Academie
voor sportkader
• Komen tot een lokaal sportplatform, sportraad of
sportkoepel die de sport vertegenwoordigd
• Begeleidingstraject ‘verduurzaming
sportaccommodaties’
STIMULERINGSBUDGET INCLUSIEF SPORTEN
Het stimuleringsbudget kan aangevraagd worden door
verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders die op
basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of
vernieuwen voor inclusieve doelgroepen (senioren, mensen
met een beperking, statushouders etc.). De sport- en
beweegaanbieders vragen het budget bijvoorbeeld aan om
een samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum,
wijkcentrum, verzorgingstehuis, vluchtelingcentra
op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek
sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften
van de doelgroep. Ook valt te denken aan het verbeteren
van het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor
inclusieve doelgroepen.
INZET ACTIEF MAAS EN WAAL
De gemeente Druten neemt, samen met de gemeente
West Maas en Waal en de zes andere convenantpartners
uit onderwijs, zorg en welzijn, deel aan het convenant
Actief Maas en Waal. Onderdeel hiervan is ook dat er
via de gemeenten wordt deelgenomen aan de Brede
Impuls Combinatiefuncties. Via deze Rijksregeling
zijn combinatiefunctionarissen actief vanuit het
uitvoeringsorgaan Actief Maas en Waal. Actief Maas en
Waal speelt een verbindende en ondersteunende rol
op het terrein van sport en bewegen richting scholen,
sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente.
Een aantal acties uit het sportakkoord kunnen worden
ondersteund door
Actief Maas en
Waal.

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: Er is een stimuleringssubsidie beschikbaar
voor sportverenigingen met jeugdleden (t/m 18 jaar).
Daarnaast is projectsubsidie beschikbaar voor incidentele
activiteiten in het kader van ‘Bewegen voor jong en oud’.
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
De gemeente Druten geeft uitvoering aan haar
sportbeleid. Het wordt ingezet voor (jeugd- en G-sport)
subsidies en sport- en beweegstimulering via Actief
Maas en Waal. Ook wordt door de gemeente in
samenhang met het sportakkoord invulling geven aan de
deskundigheidsbevordering voor vrijwilligersorganisaties op
terreinen van sport en maatschappij.
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.

4. Spelers
Onderstaande organisaties dragen naar vermogen
bij aan het verwezenlijken van de ambities uit dit
sportakkoord. 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. Wat
we doen is niet allemaal nieuw, maar door de
manier waarop we het uitvoeren geven we sport en
bewegen een impuls in de gemeente Druten.
SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
VV AAC-Olympia, Stichting Maas en Waal in
Beweging, SCP, TTV DTTC, VV Flamingo’s, Judo
Sho Shin, Jita Kyoei Budo, WTC Druten, VV Blok’69,
ZV De Gelenberg, LTC Horssen, werkgroep
naschoolse activiteiten Horssen, Fitcentrum
Druten, Stichting Drutenloop, Workout-Outdoor,
Meer Bewegen voor Senioren, Hockeyclub
Druten, Badmintonclub Druten, LTC Horssen, VV
Atalante, Hengelsportvereniging De Waalkanters,
Survivalrun vereniging STORM outdoor, PMC Samen
Sterk, Druturnia, Mirounga, DIO’30, 2B-Outdoor
Deest, MHC The Holedrivers, Trainbuiten,
Schietsportvereniging De Korrel, Motion For You, VV
Victoria ’25

ZORG
GGD Gelderland-Zuid, MEE Gelderse Poort,
Hospice Druten, RIBW Nijmegen en Rivierenland,
Fysiotherapie De Doorkijk, Kinderoefentherapie,
Bewegings- en houdingscentrum, Fysiotherapie
Maasstaete, DAAT, Marestique
WELZIJN
Seniorenvereniging Puiflijk Druten-Zuid, Adviesraad
Sociaal Domein Druten, Scouting De Woutergroep,
Seniorenvereniging Horssen, MeerVoorMekaar
OVERHEID
Gemeente Druten
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.

ONDERWIJS EN KINDPARTNERS
Actief Maas en Waal, SchoolKidZ Buitenschoolse
opvang, Groeisaam PO, KION Kinderopvang, Pax
Christi College, ZMLK School De Kom, Leergeld
2Stromenland

15

