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1. VOORBESCHOUWING

In vervolg op het Nationaal 
Sportakkoord is het lokaal sport- 
en beweegakkoord Heeze-Leende 
opgesteld. Sport- en beweegaanbieders, 
onderwijs, zorg en welzijn en 
maatschappelijke organisaties uit de 
gemeente Heeze-Leende droegen bij 
aan de totstandkoming van dit sport- en 
beweegakkoord. Samen formuleerden 
we tijdens verschillende bijeenkomsten 
ambities en acties waar we samen mee 
aan de slag gaan. 

Er gebeurt veel op het gebied van sport 
en bewegen in de gemeente Heeze-
Leende. Dat zetten we graag voort! 
Samen formuleerden we ambities en 
concrete acties waarmee we aan de 
slag gaan om sport en bewegen in de 
gemeente Heeze-Leende te versterken. 
Sport en bewegen zorgt namelijk voor 
een goede gezondheid, geeft plezier 
en brengt mensen samen. Daarnaast 
zorgen de sport- en beweegaanbieders 
ervoor dat de kernen binnen de 
gemeente leefbaar en vitaal zijn.

Het lokaal sport- en beweegakkoord 
Heeze-Leende staat in het teken van 
vitale sport- en beweegaanbieders. 
“Vitale verenigingen, dat is de basis. 

Als dat goed zit, volgt de rest vanzelf”, 
aldus wethouder sport Jan de Bruijn. 
Door meer samen te werken zorgen we 
voor vitale sport- en beweegaanbieders. 
Daarnaast staan er actiepunten in 
het akkoord die bijdragen aan de 
verhoging in de sportdeelname binnen 
de gemeente. Iedereen heeft de 
mogelijkheid om te kunnen sporten en 
bewegen op de manier en plek die het 
beste past bij de situatie. 

De handtekeningen onder dit sport- en 
beweegakkoord 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 zijn 
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 
Heeze-Leende.
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2. TACTIEK

Met dit lokaal sport- en beweegakkoord 
zorgen we dat nog meer mensen 
binnen gemeente Heeze-Leende gaan 
sporten en bewegen. Iedereen heeft 
plezier in sporten op de manier die het 
beste bij hem of haar past. Nu en in de 
toekomst. 

De doelen omschreven in dit sport- 
en beweegakkoord sluiten aan bij de 
Beleidsnota Sociaal Domein Heeze-
Leende 2020-2023 en de sportvisie 
voor de gemeente Heeze-Leende. 
Door te zorgen voor vitale sport- en 
beweegaanbieders kunnen we inwoners 
nog meer activeren en sporten en 
bewegen stimuleren. Hiervoor is 
een vernieuwende benadering van 
vrijwilligerswerk vereist en zullen sport- 
en beweegaanbieders elkaar op moeten 
zoeken om de krachten te bundelen. 

Samen met veel betrokken partijen 
op het gebied van sport en bewegen 
binnen de gemeente zijn er ambities 
benoemd. Ambities waar we samen 
de schouders onder gaan zetten. Deze 
ambities zijn ondergebracht in de 
volgende thema’s:
1. Heeze-Leende verenigt
2. Iedereen doet mee
3. Jeugd in beweging
4. Sport en bewegen in beeld

Bij deze thema’s zijn concrete acties 
geformuleerd om mee aan de slag te 
gaan en er zijn afspraken gemaakt over 
wie voor welke actie(s) verantwoordelijk 
is. In de spelregels staat omschreven 
hoe we de uitvoering van deze acties 
gaan realiseren. Zo zorgen we er samen 
voor dat het sport- en beweegakkoord 
een succes wordt.  

PLEZIER IN SPORTEN EN 
BEWEGEN VOOR IEDEREEN 

IN DE GEMEENTE 
HEEZE-LEENDE

HEEZE-LEENDE VERENIGT IEDEREEN DOET MEE

SPORT EN BEWEGEN 
IN BEELDJEUGD IN BEWEGING
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2.1 HEEZE-LEENDE VERENIGT 
Onze sport- en beweegaanbieders zijn een 
belangrijk onderdeel binnen het sport- 
en beweegakkoord. 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? 
Heeze-Leende kent een rijk 
verenigingsleven. Er zijn veel verenigingen 
in de gemeente actief en we kennen 
een positief sportklimaat. In Heeze-
Leende is 35% van de inwoners lid van 
een sportvereniging, waar dit landelijk 
25% is (NOC*NSF, 2018). De vereniging 
is daarmee een belangrijke aanbieder 
van sport en bewegen. Toch zijn er 
verschillende uitdagingen binnen de 
gemeente Heeze-Leende voor sport- en 
beweegaanbieders. 

De vijver verandert
De bevolkingssamenstelling van Heeze-
Leende verandert. De verwachting 
is dat het aantal jongeren afneemt 
en het aantal ouderen toeneemt. Dit 
heeft impact op de sportverenigingen 

in Heeze-Leende. Momenteel zijn 
voornamelijk jeugd en jong volwassenen 
lid van sportverenigingen. Juist deze 
groepen krimpen de komende jaren. Het 
noodzaakt de verenigingen daarom om na 
te denken over een passend aanbod voor 
verschillende doelgroepen. 

Tabel: bevolkingsprognose gemeente 
Heeze-Leende (PBL/CBS, 2020)

Tabel: lidmaatschap sport- en beweegaanbieders 
naar leeftijd gemeente Heeze-Leende (NOC*NSF, 
2018)

Samen beter worden
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 gaan 
hier positief aan bijdragen.

We leven anders
Inwoners van Heeze-Leende worden 
niet automatisch lid van een vereniging. 
Om te kunnen genieten van sport 
zoeken inwoners 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

Op zoek naar beleving en kwaliteit 
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.

Wat willen we bereiken?
Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal 
en toekomstbestendig met voldoende 
vrijwilligers. Ze bundelen de krachten en 
maken gebruik van elkaars kwaliteiten. 
Ze krijgen vrijheid om zich te kunnen 
ontwikkelen en met elkaar spelen we in op 
de genoemde uitdagingen.

We stellen hierbij de volgende doelen:
• Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal  
 en toekomstbestendig met voldoende 
 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 en de openbare ruimte 
 worden intensief en multifunctioneel 
 gebruikt.

Welke acties willen we uitvoeren?
1. Mogelijkheden onderzoeken voor
 vernieuwende (gezamenlijke) 
 lidmaatschapsvormen (bijvoorbeeld 
 sportpas en flexibele sport-  
 abonnementen) om bij verschillende  
 aanbieders op een laagdrempelige  
 manier kennis te maken met het sport-  
 en beweegaanbod; 
2. Organiseren vernieuwend aanbod voor 
 oderen (bijvoorbeeld wandelvoetbal of 
 seniorentennis);
3. Aanbieden van proeflessen door 
 verenigingen om kennis te maken met  
  een sport/activiteit;
4. Vrijwilligerstaken laagdrempeliger  
 maken, taken opknippen in kleinere  
 acties; 
5. Een gezamenlijke sportdag organiseren 
 waarbij iedere vereniging de   
 mogelijkheid heeft om zijn/haar sport-  
 en beweegaanbod te laten zien; 
 

2020 2030 2040
0-20 jaar 19,8% 19,9% 21,0%

20-65 jaar 55,5% 52,2% 50,2%

65+ 24,7% 27,9% 28,8%

% lid Heeze-Leende % lid Nederland
Gemiddeld 35% 25%

0-10 jaar 26% 23%

10-25 jaar 60% 45%

25-45 jaar 36% 22%

45-65 jaar 32% 22%

65+ 22% 17%
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6.  Het realiseren van gezonde   
    sportkantines en rookvrije   
 sportparken;
7. Gezamenlijke voorlichtingen   
 organiseren voor vrijwilligers,   
 bijvoorbeeld op het gebied 
 van: preventie, blessures en   
 verzorging;
8. Uitbreiden van samenwerkings-  
 verbanden tussen sport- en   
  beweegaanbieders onderling en   
 andere organisaties, bijvoorbeeld het  
 bekijken van mogelijkheden 
 voor omniverenigingen.
9. …….

Wie doen er mee? 
Deelnemers aan de acties worden in 
de vervolgbijeenkomst in dit kader 
ingevuld. 

Goed voorbeeld
Samenwerking vrouwenvoetbal
RKSV Heeze en DOSL Leende besloten 
in 2017 om een samenwerking 
aan te gaan op het gebied van 
vrouwenvoetbal. Deze samenwerking 
moest het vrouwenvoetbal een boost 
geven. Dit leidde ertoe dat met ingang 
van het seizoen 2018-2019 een 
samenwerking is gestart en dat er 
verschillende meiden en dames teams 
zijn gestart. De teams zijn herkenbaar 
aan een nieuw tenue. Een aantal teams 
bestaat uit een mix van meiden en 
dames uit Heeze en Leende. 
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2.2 IEDEREEN DOET MEE 
Sporten en bewegen is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Zeker voor 
kwetsbare doelgroepen als 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 Heeze-Leende is een divers 
sport- en beweegaanbod. In iedere 
kern worden verschillende sport- en 
beweegactiviteiten georganiseerd. Veel 
inwoners (53%) maken wekelijks gebruik 
van dit aanbod. Dit is hoger dan het 
landelijk gemiddelde (51%). Daarnaast 
voldoet 54% van de inwoners van 
Heeze-Leende aan de beweegrichtlijn, 
landelijk ligt dit gemiddelde op 52% 
(GGD, 2016). 

Het is echter niet vanzelfsprekend dat 
iedereen mee kan doen. We zijn van 
mening dat sport en bewegen voor 
iedereen toegankelijk moet zijn. Zeker 
voor kwetsbare doelgroepen zoals 
senioren, mensen met een beperking 
en minima. We willen dat iedereen het 
plezier van sporten en bewegen kan 
ervaren. 

Wat willen we bereiken?
Door goede samenwerking tussen 
maatschappelijke organisaties en sport- 
en beweegaanbieders is er altijd een 
match te maken tussen de wensen en 
behoeften van (inactieve) inwoners en 
sport- en beweegaanbod. Het aanbod 
wordt aangepast en afgestemd op de 
behoeften van de inwoners van Heeze-
Leende, waardoor meer inwoners zullen 
gaan 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 met plezier bewegen of 
 sporten;
• Sport- en beweegaanbod is voor 
 (kwetsbare) inwoners en partners 
 bereikbaar en toegankelijk. Er wordt 
 aangesloten bij de behoeften van de 
 doelgroep;
• Waar mogelijk sluiten kwetsbare 
 inwoners aan bij het reguliere sport- 
 en beweegaanbod;
• Samenwerking tussen zorg en welzijn 
 en sport- en beweegaanbieders; 
• In 2024 is het aantal (wekelijkse) 
 sporters gestegen naar 60% (2016, 
 53%);
• In 2024 voldoet 60% van de inwoners 
 aan de beweegrichtlijn (2016, 54%).
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Welke acties willen we uitvoeren?
1. Voorlichting organiseren over het 
 belang van sport- en bewegen; 
2. Sport en bewegen binnen het 
 bedrijfsleven stimuleren, faciliteren 
 van sport- en beweegmogelijkheden 
 (bedrijfsfitness, bedrijventoernooi, 
 wandelen in de pauze);
3. In kaart brengen waarom mensen 
 niet bewegen/geen gebruik maken 
 van het aanbod; 
4. Bewegen als ‘recept’/advies 
 meekrijgen bij het Sociaal Team, 
 huisartsen en andere hulpverleners;
5. Organiseren van fitheidstesten 
 inclusief een adviesgesprek over het 
 verbeteren van de leefstijl;
6. Hulp op het gebied van sport en 
 bewegen voor minima. Bijvoorbeeld 
 door het invoeren van een 
 sportpas en het aanbieden van   
 sportkleding/materialen;
7. Inwoners stimuleren om meer te 
 sporten en bewegen (voorbeeld 
 Fitcoins in Eindhoven waarbij met een 
 app munten te verdienen zijn die in te 
 ruilen zijn tegen producten of 
 diensten);
8. ……..

Wie doen er mee? 
Deelnemers aan de acties worden in de 
vervolgbijeenkomst in dit kader ingevuld.

Goede voorbeelden
De Nationale Diabetes Challenge 
De gemeente Heeze-Leende heeft in 2019 
samenwerking met Huisartsenpraktijk 
Gruijters en Stalpers en Huisartsenpraktijk 
Otterdijk en Tacken de Nationale Diabetes 
Challenge georganiseerd. Het doel van de 
deze Challenge is een bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van leven van mensen met 
diabetes. Elke woensdagavond wandelde 
een groep van ongeveer 20 inwoners. 
Deze groep werd opgesplitst en er werden 
verschillende afstanden gewandeld. In 
2020 wordt dit georganiseerd met de 
huisartsenpraktijk in Leende.

Bewegen voor ouderen, Nicasiushuis-Ananz 
Iedere vorm van bewegen is gezond. Het 
levert de nodige gezondheidsvoordelen 
op en bovendien is het gezellig om 
samen te bewegen. Ananz Beweegt 
organiseert beweeglessen speciaal voor 
ouderen in Heeze. De lessen worden door 
professionals gegeven en altijd afgestemd 
op de mogelijkheden van de deelnemer.  
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2.3  JEUGD IN BEWEGING 
De basis voor een sportief, gezond 
en actief leven wordt gelegd bij onze 
kinderen. We willen dat ieder kind de 
mogelijkheid heeft om zich sportief en 
gezond te ontwikkelen. Samen investeren 
we in een gezonde omgeving waar een 
gezonde keuze vanzelfsprekend is. Dit 
om gezond gedrag en de motoriek van 
kinderen te verbeteren. We sluiten daarbij 
vooral aan op het aanbod dat er is en 
proberen dat beter te benutten door als 
onderwijs, sport en beweegaanbieders, 
sportconsulenten, gemeente en andere 
partners samen te werken. 

Wat zijn onze uitdagingen? 
De beweegvaardigheid van kinderen 
gaat achteruit. Dit blijkt uit de 
rapportage “Staat van het onderwijs” 
van de Onderwijsinspectie (2016). Er zijn 
kleuters die geen bal kunnen stuiteren 
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 van vier tot 
twaalf jaar meer dan twee uur per dag 
aan ‘schermtijd’ besteedt (GGD, 2017). 
Dit heeft effect op de gezondheid van 
kinderen en jongeren. 

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 een actieve 
en gezonde leefstijl voor kinderen 
vanzelfsprekend is. We zetten hierbij 
in op het vergroten en verbeteren van 
de sport- en beweegdeelname van 
kinderen. We sluiten daarbij vooral aan 
op het aanbod dat er is en proberen dat 
beter te benutten door als onderwijs, 
kinderopvang, peutercentra, sport- en 
beweegaanbieders, 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; 
• Bereiken van kinderen en jongeren die 
 ‘buiten beeld’ zijn;
• Bereiken en vergroten van 
 bewustwording van ouders over sport, 
 bewegen en een gezonde leefstijl;
• Trainers, coaches, docenten en 
 begeleiders beschikken over kennis en 
 kunde om kinderen een kwalitatief en 
 gevarieerd beweegaanbod te bieden.

Welke acties willen we uitvoeren?
1. Er worden naschoolse sport- en 
 beweegactiviteiten aangeboden 
 in samenwerking met de sport- en 
 beweegaanbieders in Heeze-Leende;
2. Organiseren van een doorgaande 
 beweeglijn van peuterspeelzaal, 
 kinderopvang, basisonderwijs en 
 middelbare school;
3. Aan de slag met een 
 gezamenlijk cursusaanbod voor 
 deskundigheidsbevordering op het 
 gebied van pedagogische ondersteuning 

 voor sporters met gedragsproblemen;
4. We leggen de basis voor sporten, 
 bewegen en een gezonde leefstijl al 
 bij de peuters en kleuters door op de 
 peuterspeelzalen en kinderopvangen 
 sporten en bewegen te stimuleren; 
5. Het aanbieden van sport- en 
 beweegactiviteiten voor jonge kinderen 
 (voorbeeld Kangoeroe Klup);
6. …….

Wie doen er mee? 
Deelnemers aan de acties worden in de 
vervolgbijeenkomst in dit kader ingevuld.

Goede voorbeelden
Were Di Academy
Were Di is een scholengemeenschap 
in Valkenswaard. Heeze-Leende is 
aangesloten bij de Were Di Academy, 
waarbij leerlingen naast het volgen 
van onderwijs ook enthousiast worden 
gemaakt op het gebied van sport, 
bewegen, cultuur en educatieve 
activiteiten. De missie van Were Di is om 
leerlingen te helpen bij hun zoektocht 
naar activiteiten die aansluiten op hun 
talenten, ambities en interesses. Tegen 
aantrekkelijke tarieven kunnen leerlingen 
deelnemen aan tal van cursussen en 
trainingen. 

Kangoeroe Klup Korfbalvereniging Eymerick
Korfbalvereniging Eymerick laat met 
de methode van de Kangoeroe Klup 
kinderen van drie tot zes spelenderwijs 
de basisvaardigheden van bewegen 
ontdekken. Met deze aanpak binden 
ze kinderen al op jonge leeftijd aan de 
vereniging.
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2.4 SPORT EN BEWEGEN IN BEELD 
Samen kunnen we meer impact maken 
op het gebied van sport en bewegen 
in Heeze-Leende. Inspiratie, informatie 
en verbinding is hierbij van belang. Dit 
doen we door de samenwerking tussen 
sport, onderwijs en zorg en welzijn te 
versterken en een (digitaal) platform op te 
richten waar sport- en beweegaanbieders 
het sport- en beweegaanbod in beeld 
brengen. 

Wat zijn onze uitdagingen? 
Er gebeurt veel op het gebied van sport 
en bewegen in Heeze-Leende. We weten 
echter niet altijd van elkaar wanneer 
er activiteiten en evenementen zijn of 
tegen welke vraagstukken we aanlopen. 
Het is onze uitdaging om het sport- en 
beweegaanbod inzichtelijk te maken en 
vormen van samenwerking te ontwikkelen. 
Daarnaast zal de openbare ruimte 
zodanigingericht worden om bewegen te 
stimuleren. 

Wat willen we bereiken?
We willen een netwerkstructuur 
creëren waarin spelers van het sport- 
en beweegakkoord Heeze-Leende 
samenwerken en kennis uitwisselen. 
Daarnaast streven we naar een (digitale) 
plek waar het sport- en beweegaanbod in  
Heeze-Leende inzichtelijk is. 

We stellen hierbij het volgende doel:
• Het sport- en beweegaanbod is te 
 vinden op één (digitaal) platform. Op 
 deze manier is er een overzicht van  
 alle sport- en beweegactiviteiten binnen 
 Heeze-Leende. De site sportief Heeze-
 Leende kan dienen als platform. 

Welke acties willen we uitvoeren?
1. Promoten van de website sportief 
 Heeze-Leende (door bijvoorbeeld een 
 promofilmpje);
2. Het sport- en beweegaanbod aanvullen 
 op de site van Sportief Heeze-Leende;
3. Beweegaanbieders binnen de gemeente 
 meer bekendheid geven door ze uit te 
 lichten op de website van sportief 
 Heeze-Leende;
4. Een overzicht van het aanbod voor 
 ouderen op een papieren versie in beeld 
 brengen (voorbeeld Max Vitaal);
5. Inwoners van Heeze-Leende motiveren 
 om in beweging te komen door middel 
 van het inzetten van enthousiaste (top)
 sporters; 
6. Een online sport community Heeze-
 Leende opzetten op bijvoorbeeld 
 Facebook (sociale media benutten);
7. Samenwerking met de website van de 
 gemeente Heeze-Leende, Heeze-Leende 
 24 en sportief Heeze-Leende;
8. Welkomstpakket voor nieuwe bewoners 
 in Heeze-Leende, met daarin vouchers 
 om kennis te maken met het sport- en 
 beweegaanbod;
9. …….. 

Wie doen er mee? 
Deelnemers aan de acties worden in de 
vervolgbijeenkomst in dit kader ingevuld.

Goed voorbeeld
Sportraad Heeze-Leende
De Sportraad Heeze-Leende is 
voortgekomen uit het burgerinitiatief 
Sportvisie. Deze sportvisie was een 
co-productie van een groot aantal 
sportverenigingen. De Sportraad Heeze-
Leende is een  adviesorgaan aan de 
gemeente die de belangen van de 
sportverenigingen behartigt.
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3 SPELREGELS

3.1 ORGANISATIE
Dit sport- en beweegakkoord geeft 
een impuls aan sport en bewegen in 
de gemeente Heeze-Leende. Met de 
betrokken partners gaan we aan de 
slag om een vervolg te geven aan de 
benoemde ambities en acties. Iedereen 
is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 
actie. Jaarlijks organiseren we minimaal 
één bijeenkomst die in het teken staat 
van het Sport- en beweegakkoord 
Heeze-Leende. Hierbij blikken we 
terug en kijken we vooruit. We bepalen 
gezamenlijk (nieuwe) focusgebieden 
en acties. Partners worden regelmatig 
op de hoogte gehouden van relevante 
ontwikkelingen en resultaten van het 
sport- en beweegakkoord.

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 Heeze-Leende. Vanuit 
dit sport- en beweegakkoord 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 sport- 
en beweegakkoord monitort. De 
kerngroep bestaat bij voorkeur uit een 
vertegenwoordiging van de Sportraad 
Heeze-Leende, één of meerdere sport- 
en beweegaanbieders, onderwijs, 
zorg en gemeente Heeze-Leende. 

De kerngroep komt twee keer per 
jaar bij elkaar. De gemeente Heeze-
Leende neemt hiervoor het initiatief. 
Kerngroep nog invullen op basis van 
vervolgbijeenkomst. 

Werkgroepen en thema’s
In dit sport- en beweegakkoord staan 
verschillende thema’s en acties. 
Rondom een thema en acties 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 
sport- en beweegakkoord. 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 sport- 
en beweegaanbieder. De kerngroep 
monitort de uitvoering van het sport- en 
beweegakkoord

Rol van de gemeente en 
sportconsulenten
Het sport- en beweegakkoord is van 
de ondertekenaars en niet van de 
gemeente. Gemeente Heeze-Leende 
is als ondertekenaar één van de 
partijen die bijdraagt aan het succes 
en zo veel mogelijk initiatieven van 
partijen stimuleert en ondersteunt. De 
sportconsulenten zijn in dienst bij de 
gemeente Heeze-Leende. Zij zijn een 
drijvende kracht op het gebied van
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sport- en bewegen, maar dat betekent 
niet dat zij verantwoordelijk zijn voor alle 
acties en projecten. De sportconsulenten 
zorgen voor verbinding en samenhang en 
zijn actief op hun eigen focusgebieden.

Sportraad Heeze-Leende 
De sportraad Heeze-Leende 
vertegenwoordigt de sportverenigingen 
binnen de gemeente. Net zoals de 
sportconsulenten zorgt de sportraad 
voor verbinding en samenhang. Ook de 
sportraad is niet verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de acties en projecten, 
maar kunnen verenigingen hierin wel 
adviseren.

3.2 COMMUNICATIE
Om zoveel mogelijk inwoners, partners 
en verenigingen in Heeze-Leende 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 vertelt 
en gedeeld moeten worden. 

Op het online platform van Sportief 
Heeze-Leende is alles op het gebied 
van sport en bewegen in Heeze-Leende 
te vinden. Een plek voor inwoners 
om het sport- en beweegaanbod in 
Heeze-Leende 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. 

Daarnaast is er de wens om verschillende 
andere online kanalen in te zetten, 
zoals Facebook. 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. 

3.3 FINANCIËN
Om uitvoering te geven aan het Sport- en 
beweegakkoord Heeze-Leende zijn er 
diverse middelen beschikbaar. Deze zijn 
onderstaand beschreven. 

Uitvoeringsbudget sport- en 
beweegakkoord
De gemeente ontvangt voor de jaren 
2020 en 2021 een uitvoeringsbudget 
van het Rijk voor het Sport- en 
beweegakkoord Heeze-Leende. Het gaat 
om een jaarlijks budget van € 10.000. In 
totaal is er dus € 20.000 beschikbaar. De 
kerngroep is verantwoordelijk voor het 
toewijzen van het budget. Het voorstel 
is om jaarlijks op basis van de stand van 
zaken accenten te bepalen, prioriteiten 
te stellen en in te spelen op relevante 
ontwikkelingen. 

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 € 5.000. 
Inzet van de services gebeurt in overleg 
met de Adviseur Lokale Sport, de 
sportconsulenten en de Sportraad 
Heeze-Leende. 

Sportconsulenten gemeente Heeze-
Leende
Gemeente Heeze-Leende neemt deel 
aan de Brede Impuls Combinatiefuncties. 
Via deze regeling zijn sportconsulenten 
in dienst bij de gemeente Heeze-Leende. 
Acties uit het sport- en beweegakkoord 
kunnen worden opgepakt en 
ondersteund door de sportconsulenten. 
Zoals eerder beschreven zijn de 
sportconsulenten niet verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van alle acties.

Subsidies 
Op nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk niveau zijn diverse 
subsidiemogelijkheden:
• Landelijk: BOSA, subsidie voor 
 stimulering bouw en onderhoud van 
 sportaccommodaties (extra aandacht 
 voor duurzaamheid);
• Provinciaal: Diverse mogelijkheden,  
 bijvoorbeeld op het gebied van Open  
 Clubs,  Talentontwikkeling en   
 vernieuwende energieprojecten;
• Gemeentelijk: Jaarlijkse en eenmalige 
 subsidie voor activiteiten en projecten 
 op het gebied van sport en bewegen.

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.
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4 SPELERS

Onderstaande organisaties dachten 
mee over de inhoud van dit Sport- en 
beweegakkoord Heeze-Leende en 
dragen naar eigen vermogen bij om 
acties uit dit sport- en beweegakkoord 
te realiseren. 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  Heeze-Leende.

Sport- en beweegaanbieders
Badminton vereniging Heeze, 
TV De Heerlijkheid, Ponyclub de 
Doorzettertjes, D.O.S.L., KV Eymerick, 
Basketbalclub Heeze, Loopgroep 
Heeze/Leende, Jeugdatletiek Heeze/
Leende, Health & Fitness Nova 
Vitaei, IMPACT Personal Training 
Club, PVGE, Zwemschool Oostrik, 
Move it, rksv heeze, Tai chi Qigong, 
Fit inn&out personal training, Line-
up Fitness- en bewegingscentrum, 
Handboogsportvereniging Rozen van 
Oranje, Golfclub Haviksoord, Toerclub 
Heeze, Turnclub Heeze, Tennisclub 
Leende (TCL), …… 

Onderwijs en kindpartners
Basisschool Dirk Hezius, De 
Berkenschutse

Zorg en welzijn
Fysiotherapie Bennenbroek, Eigen coach 
praktijk GoedGewicht, GGD Brabant-
Zuidoost, Tom!Trainer, Fysiotherapie 
de Beemden, Podotherapie Pero, 

Ananz/Nicasius, Cordaad Welzijn 
(steunpunt mantelzorg, jongerenwerk, 
vrijwilligerswerk), MEE Zuidoost-Brabant, 
StichtingSeniorenBelangen Heeze/
Leende/Sterksel, ZOEMFit, …… 

Overig
Sportraad Heeze-Leende, Grinta Events, 
Stichting Beach Event Heeze, …….

Overheid 
Gemeente Heeze-Leende, …..

Aansluiten bij het sport- en 
beweegakkoord?
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 sport- 
en beweegakkoord is van harte welkom.

Colofon 

Fotografie 
Bea Straver
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