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Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’
• Looptijd van 2018 t/m 2021
• Zes ambities (deelakkoorden)

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

• Vervolg in lokale sportakkoorden

1. Lokaal sportakkoord



Wat is een lokaal sportakkoord?
• Lokale afspraken tussen gemeente, sportaanbieders,  maatschappelijke 

partners en bedrijfsleven
• Prikkelt tot samenwerking en verbinding
• Zet aan tot uitvoering

In samenhang met:
• Lokale situatie 
• Het Nationaal Sportakkoord

1. Lokaal sportakkoord



• Uitvoeringsbudget Sportakkoord (€ 10.000 per jaar)
• ‘Services’ van Lokale Adviseur Sport (€ 6.000 per jaar)
• Inzet Doejemee
• Gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden
• Cofinanciering partners en inzet in natura



Startbijeenkomst



Kansen en ontwikkelingen   

• Gezamenlijk jeugd stimuleren 
• Gezamenlijk cursussen aanbieden 
• Sport integreren in onderwijs & zorg 
• Samenwerkingen; kennis, bestuurskracht, maatschappelijk
• Meer bewegen voor ouderen 
• Meer bewustwording participatie verenigingsleven 

2. Startbijeenkomsten



Thema’s:

1. Samen Actief Sint Anthonis 
2. Samen sterker 
3. Vitale sport- en beweegaanbieders

2. Startbijeenkomsten



• Iedereen moet kunnen sporten en bewegen
• Van jong tot oud
• Verbeteren motorische vaardigheden jeugd
• Preventieve inzet sport
• Verbinding met kindpartners, sport- en beweegaanbieders 

en zorg- en welzijnspartners

Samen Actief Sint Anthonis 



• Behouden vitale aanbieders
• Sterke en solide basis
• Open en maatschappelijk betrokken verenigingen
• Voldoende en betrokken vrijwilligers
• Veilig en positief sportklimaat

Vitale sport- en beweegaanbieders



• Samenwerking, elkaar versterken (sport- en 
beweegaanbieders, onderwijs, zorg etc.)

• (Digitaal) sportplatform
- Aanbod inzichtelijk maken op één plek 
- Netwerk organiseren 

Samen sterker 



Vitale sport- en 
beweegaanbieders & 

Samen sterker



•

•

•





We sporten en bewegen dus steeds meer









BOND 2017 2018 VERSCHIL 

VOETBAL 1.232.000 1.217.000 -/- 15.000

TENNIS 583.000 570.000 -/- 13.000

GYMNASTIEK 309.000 302.000 -/- 7.000

HOCKEY 253.000 254.000 + 1.000

HIPPISCH 198.000 176.000 -/- 22.000

ATLETIEK 140.000 137.000 -/- 3.000

VOLLEYBAL 117.000 118.000 + 1.000

TOTAAL 2.832.000 2.774.000 -/- 58.000











Services door Lokale Adviseur Sport



Mogelijke services
Informeren en inspireren
• Sporters met gedragsproblematiek
• Trainen en coachen van jongeren met autisme
• Aan de slag met vertrouwenscontactpersoon



Mogelijke services
Opleiden en ontwikkelen technisch hart
• Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief: pubers
• Sporters met een verstandelijke beperking (workshop)
• Inzichten over trainerschap (inspiratiesessie)
• Een beetje opvoeder (online module voor trainers)
• Herkennen en voorkomen van (seksueel) overschrijdend 

gedrag



Mogelijke services
Opleiden en ontwikkelen besturen
• Samenwerking beheer sportaccommodaties
• Procesbegeleiding en bestuurscoaching
• Kansen voor 50+ (workshop voor bestuur)
• Nieuwe inkomsten genereren
• Meer vrijwilligers in korte tijd



Mogelijke services
Uitvoeren en realiseren
• Stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen
• Begeleidingstraject verduurzaming sportaccommodaties
• Begeleidingstraject gezonde sportomgeving



Samen sterker



• Samenwerking, elkaar versterken (sport- en 
beweegaanbieders, onderwijs, zorg etc.)

• (Digitaal) sportplatform
- Aanbod inzichtelijk maken op één plek 
- Netwerk organiseren 

Samen sterker 



Samen sterker 



Hoe zorgen we in de gemeente Sint 
Anthonis voor vitale sport- en 

bweegaanbieders en een goede 
samenwerking?



Vitale sport- en beweegaanbieders
• Organiseren deskundigheidsbevordering (bestuur, trainers 

etc.)
• Aandacht voor werving/behoud/ondersteuning vrijwilligers
• Starten met rookvrije sportparken
• Realiseren van gezonde sportkantines
• Onderzoeken mogelijkheden vernieuwende 

lidmaatschapsvormen (bv. sportpas)

Potentiële acties vitale aanbieders



Samen sterker:
• Sportplatform oprichten 
• Samenwerken tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs en 

zorg en welzijn 
• Vraag en aanbod in beeld brengen
• Faciliteiten delen 
• Stageplaatsen creëren studenten ROC Sport & Bewegen 

Potentiële acties Samen sterker



Aan de slag



Rond 1: Kies een thema (45 min):
1. Wat willen we binnen het thema 

bereiken?
2. Welke acties zijn hiervoor nodig?
3. Wie gaat hiermee aan de slag?

Ronde 2: Wissel van poster en vul de 
ideeën van een andere groep aan (15 min)



Organisatie



6. Organisatie

Voorstel:
•

•

•



6. Organisatie

Deelname aan werkgroep lokaal sportakkoord



7. Afsluiting

Januari: Startbijeenkomsten 
Februari: Themabijeenkomsten
Februari: Penvoering Sportakkoord 
Maart: Reactie op concept sportakkoord (16 maart)
April:          Presentatie en ondertekening (7 april)



7. Afsluiting

Terugkoppeling via:
• Email
• Online: www.sportakkoordsintanthonis.nl

http://www.sportakkoordsintanthonis.nl/


Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


