
Sportakkoord Sint Anthonis

Welke kansen en ontwikkelingen zijn er in Sint Anthonis die kunnen aansluiten bij het 
sportakkoord?

• Gezamenlijk de jeugd stimuleren tot bewegen
• Bestaande sportaccommodatie behouden. 
• Samen cursussen binnen sporttak, bijv; scheidsrechter, vrijwilligers. 
• Verkeersveiligheid/fietsroute naar gezamenlijke sportvereniging
• Veilige omgeving
• Sport(verenigingen) integreren in onderwijs & zorg (verwijzen)
• Samenwerking: kennis, bestuurskracht, maatschappelijke partners (zorgverzekeraar?)
• Meer bewegen voor ouderen 
• Valpreventie
• Meer speelplekken voor kinderen
• Mensen met een uitkering een tegenprestatie laten verrichten
• Ouderen stimuleren om te sporten: doel van vrijwilligers, kwalitatief hoogwaardiger leven
• Meer jeugd aan het sporten krijgen (het liefste een teamsport), bijv; kennis laten maken met 
   diverse soorten sport zodat er later een bewuste keuze gemaakt kan worden 
• Deskundigheid bevorderen van vrijwilligers bij sportaanbieders en instructeurs 
• Deskundigheid bevorderen van het kader voor de verenigingen, bijv; clinic ‘adequaat besturen’
• Stimuleren van bewustwording voor zowel jongeren als opvoeders dat participatie in het 
   verenigingsleven sociaal maatschappelijk gezien alleen maar voordelen heeft
• Persoon/instantie die de ‘clubs’ verbindt (hulpmiddelen, samenwerking, initiatieven) 
• Voorlichting over gezonde leefstijl (Rookvrije sportparken tijdens jeugdtrainingen en wedstrijden). 
• Sportverenigingen integreren in onderwijs, bijv tijdens de gymles.

En welke kansen en ontwikkelingen zien jullie in samenhang met Boxmeer?

• Zwembad Boxmeer/bossen St. Anthonis uitwisselen
• Beperkte afmeting binnen-zaal voor specifieke sport in kleinere dorpen
• Samenvoegen + krachten bundelen. Primaire bestuurstaken komen voor groot gedeelte bij alle   
   verenigingen overeen. 
• Meer bewegen voor ouderen
• Valpreventie
• Meer speelplekken voor kinderen
• Mensen met een uitkering een tegenprestatie laten verrichten
• In grote lijnen geldt in Boxmeer dezelfde verenigingsproblematiek als hier. 
• ‘’Beweegtuinen’’, trimbanen terugbrengen.

15 januari 19.30 - 21.30

Wat willen we bereiken met het Lokaal Sportakkoord in Sint Anthonis?

• Onderlinge samenwerking sportverenigingen behouden met goede accommodaties. 
• Kosten delen opleidingen
• Faciliteren doorstroom sportmogelijkheden 
• Samenwerking sportvereniging gezonde sportkantine met GGD
• Behouden / versterken van brede aanbod in variëteit sporten
• Bestuurscapaciteit behouden / versterken door visie op besturen te verjongen en jonge 
   bestuurders goed te faciliteren. 
• Minder drempels om lid te worden van een club, bijv; geen verplicht vrijwilligerswerk bij 
   lidmaatschap
• Sport moet beoefend kunnen blijven dicht bij huis of vervoer regelen voor ouderen. 
• Verschil tussen ondertekenen Sportakkoord en VSG? Boxmeer en Anthonis niet lid, er zitten 
   voordelen in 
• Gezamenlijke sportdag voor iedereen per sport
• Gezonde kantines bij de sportclubs, gezonde school, gezonde ouderen
• Sporten leuker maken: variatie bij trainingen, kwalitatief goede trainingen
• Benadrukken dat sport niet alleen bewegen is, het versterkt ook de aansluiting tot andere 
   kinderen voor kinderen die wat moeilijker zijn in de omgang. 



Sportakkoord Sint Anthonis
15 januari 19.30 - 21.30

Hoe kunnen we dit bereiken?
• Per gemeente:
  -     Database vrijwilligers
     -     Website met alle activiteiten / sporten
     -     Samenwerken met andere verenigingen / partijen. 
• Aanbod laagdrempelig presenteren op bijv. sportdagen onderwijs BO + VO, zeskamp, gezamenlijke 
   toernooien
• Dorpsteam inschakelen
• Subsidie vanuit de gemeente / land
• Bijeenkomst organiseren per doelgroep (Wat houdt je tegen om niet te sporten?
• Leerlingenraad het woord geven
• Kennismakingsperiode: met alle sporten die beschikbaar zijn in de woonplaats of gemeente



Sportakkoord Boxmeer en Sint Anthonis

Welke kansen en ontwikkelingen zijn er in Boxmeer en Sint Anthonis die kunnen aansluiten bij 
de sportakkoorden?

• Een sportloket 
• Mariska Janssen; Martial arts (vechtsport voor jong/oud, met/zonder handicap)
• Mbo stages in de regio voor sport en bewegen 
• Verhuur sportvelden: lagere prijzen voor niet-commerciële organisaties (prijsafspraken)
• Betere sportaccommodaties in Boxmeer zodat leerlingen niet te ver hoeven te lopen/fietsen -> B
• Communicatie met alle disciplines + tussen disciplines
• Inventariseren ideeën en aanbod
• Combinatie activiteiten voor verschillende leeftijden – verbinding van groepen
• Digitaal bewegen
• Sportuurtje aansluitend aan school
• Platform + sportmakelaar 
• Sportpas per inwoner 
• Delen faciliteiten 
• Peutergym kinderen+ouder 
• Valpreventie + onderhoud ouderen 

16 januari 15.00 - 17.00

Wat willen we bereiken met het Lokaal Sportakkoord in Boxmeer en Sint Anthonis?

• Een sportloket 
• De prijzen van sporten en sportvelden zodanig dat het past bij iedere portemonnee
• Verbinding fysio-mbo, mbo-kinderopvang etc
• Meer onderzoek naar behoefte in regio, activiteiten aanbod daarop aanpassen 
• Plezier in bewegen verhogen
• Verbinden van groepen, in de meest brede zin des woord
• Zelfvertrouwen
• Samenwerking tussen doelgroepen
• Bewustzijn van drempels voor volwassenen/kinderen (psychisch, sociaal, financieel)
• Sportuurtje aansluitend aan school. 
• Afstemmen vraag + aanbod 
• Toegankelijkheid 
• Optimaliseren faciliteitengebruik 
• Verbeteren motorische vaardigheden 
• Voorkomen sociaal isolement
• Meer bewustwording voor de eigen gezondheid
• Preventie en voorlichting
• Omni-vereniging maken, met 1 bestuur dat meer sporten onder zich heeft
• Flexibel abonnement bij verenigingen
• Zwemonderwijs
• Stimuleren dat jongeren en een teamsport en een individuele sport doen

Hoe kunnen we dit bereiken? 

• Laagdrempelig sportevenement, voor iedereen grotere evenementen professioneel organiseren
• Motorisch remedial teacher binnen het onderwijs
• Coördinator sportakkoord 
• Aanbod verenigingen verzamelen op site 
• Verenigingen uitleggen dat er gedeelde belangen zijn 
• Sporthal gratis aanbieden 
• Tegemoetkoming financieel voor begeleiding 
• Samenwerking kinderopvang (Spring) en basisscholen voor doorgaande bewegingslijn +
   bewegend leren
• Openbare ruimten in de gemeente aantrekkelijk en uitnodigend maken voor bewegen en sociale 
   ontmoeting van alle generaties. O.a door sporttoestellen, multifunctionele sportveldjes, 
   groenplekken en rustplekken
• Sportevenement met veel/alle verenigingen in de openbare ruimte, waarin jongeren en ouderen 
   kunnen sporten, zoiets als ‘Boxmeer Beweegt’
• Makkelijke / toegankelijke testen


