
Thema: 

Samen actief 
Sint Anthonis

Met welke acties? 

1. Sjors Sportief voor andere doelgroepen (bv. Max 
     Vitaal).

2. Inzetten Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI):
     Voor mensen met overgewicht:
•  Aanleren van gezonde eetgewoontes;
•    Gezond bewegen volgens de richtlijn Gezond Bewegen  

 en hoe dit in te passen in het dagelijks leven;
•  Realiseren van gedragsverandering die nodig is om    

 een gezonde leefstijl te verwerven en behouden.

3. Inzetten op peutergym.

4. Beter benutten financiële regelingen (zoals Jeugdfonds  
 sport en cultuur).

5. Organiseren van een sport- en beweegmarkt.

6. Inzetten op bewegend leren op de kinderopvang en op  
 school.

7. Jong en oud verbinden door bijvoorbeeld een      
 gezamenljke sportdag te organiseren.

8. Organiseren van een Oelbruck-toernooi waarbij 
 sporters een andere sport dan die van zichzelf      
 beoefenen (bv. handbal, volleybal en voetbal).

9.  Koningsspelen voor iedereen.

10.Inzetten op een beweegmakelaar en effecten laten   
 meten door studenten.

Wie gaat hiermee aan de slag?

Wat willen we bereiken?
• Dat mensen plezier hebben in sporten en bewegen;

• Sporten en bewegen betaalbaar voor iedereen;
• Mensen langer aan het sporten en bewegen houden;

• Beweegvaardigheden jongeren verbeteren;
• Jongeren van 14-18 jaar blijvend laten sporten en bewegen;

• Verbinding tussen jong en oud.



Wie gaat hiermee aan de slag?

HAN?

Thema: 

Vitale sport- en 
beweegaanbieders

Wat willen we bereiken?
• Voldoende vrijwilligers;

• Voorkomen van uitval van jongeren bij verenigingen;
• Voldoende leden bij de verenigingen;
• Toekomstbestendige verenigingen. 

Met welke acties? 

1. Onderzoeken van de mogelijkheden voor een   
     sportpas voor verschillende verenigingen. Hierbij 
     rekening houdend met competetief vs. recreatief en 
     zomer vs. winter.

2. Afstemming tussen verenigingen over training- en    
 competitiedagen, zodat jongeren meerdere sporten   
 kunnen beoefenen.

3.  Onderzoeken opzetten pool van vrijwilligers voor    
 evenementen. Mogelijke workshop meer vrijwilligers   
 in korte tijd.

4. Ondersteuning voor verenigingen om de        
 leeftijdscategorie van 14-18 jaar te binden en uitval te  
 voorkomen (bv. pedagogische training hoe omgaan 
 met pubers).

5.  Vernieuwend aanbod organiseren voor andere      
 doelgroepen (bv. workshop kansen voor sporten en    
 bewegen voor 50+).

6. Inzetten op rookvrije sportparken en gezonde 
     sportkantines.



Wie gaat hiermee aan de slag?

Uitwerking door kernteam

Thema: 

 Samen sterker

Wat willen we bereiken? 
• Een goede informatievoorziening voor sport- en beweegaanbieders, professionele 

organisaties én inwoners;
• Meer maatschappelijk betrokken inwoners;

• Verbinding tussen vraag en aanbod en verenigingen, scholen, zorg, welzijn etc.

Met welke acties? 

1. Online platform (voorbeeld Weert in beweging) met:
•  Sport- en beweegaanbod in beeld;
•  Agenda voor activiteiten;
•  Vraag en aanbod;
•  Discussieforum.

2. Organiseren van een netwerkdag voor het       
 sportakkoord.

3. Sport en bewegen in beeld brengen door te vloggen.

4. Kartrekker/regisseur

5. Samenwerken met andere gemeenten


