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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

Aftrap



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

Aftrap



Wat levert het lokale sportakkoord op?
• Kans om samen impuls te geven aan sport en bewegen
• Geen beleid vanuit het bureau, maar lokale invulling van 

onderop
• Extra financiën en ondersteuningsmogelijkheden voor de 

uitvoering
• Verdere verbinding en samenwerking

Aftrap



Terugblik vorige bijeenkomst



Typering sport in Stein
• Sterke verenigingscultuur
• Divers aanbod
• Multicultureel
• Weinig samenwerking
• Accommodaties verdienen aandacht

Terugblik vorige bijeenkomst



Uitdagingen
• Samenwerking
• Leden werven en behouden
• Vrijwilligersbeleid
• Veilig sporten
• Financieel gezond zijn
• Benutten subsidiemogelijkheden
• Inclusie van “speciale” doelgroepen
• Accommodaties naar een hoger niveau

Terugblik vorige bijeenkomst



Dromen voor sport en bewegen in Stein
• Iedereen moet kunnen sporten en bewegen
• Aandacht voor motorische ontwikkeling
• Platform voor sport en bewegen
• Samenwerkingsvormen
• Aanbod in stand houden
• Multifunctioneel gebruik accommodaties

Terugblik vorige bijeenkomst



Waar proosten we op als het sportakkoord slaagt?
• Vitale verenigingen
• Een laagdrempelig sportaanbod voor iedereen
• Meer bewegende inwoners van Stein
• Beter benutten accommodaties

Terugblik vorige bijeenkomst



Voorzet sportakkoord Stein



Wij gunnen alle inwoners van de gemeente Stein een gelukkig en gezond
leven. We streven naar een kwalitatief en passend aanbod wat voor 
iedereen toegankelijk is. Voor onze kinderen en jongeren, maar ook voor 
kwetsbare doelgroepen zoals senioren of inwoners met een laag inkomen. 
Iedereen moet kunnen bewegen en sporten. Onze vitale sport- en 
beweegaanbieders werken samen om dit mogelijk te maken. Met dit 
Sportakkoord Stein creëren we samen gezonde randvoorwaarden om hier 
invulling aan te geven.

Visie



1. Gezond opgroeien
2. Gezond meedoen
3. Gezonde verenigingen
4. Gezonde ruimte 

Thema’s



Gezond vanaf 0 jaar | Integrale aanpak sport, bewegen en 
gezondheid | Kind centraal

Wat willen we bereiken?
• Kinderen gaan meer en beter bewegen
• Bewustwording kinderen en ouders over voeding
• Verminderen ‘uitval’ jongeren bij verenigingen

1. Gezond opgroeien



Hoe gaan we dat doen?
• Bewegen op school
• Sport- en beweegactiviteiten in de buurt
• Motorisch Remedial Teaching
• Screening motorische vaardigheden
• Bekendheid geven aan JSF en overige regelingen

1. Gezond opgroeien



Hoe gaan we dat doen?
• Aansluiten bij JOGG (nieuw)
• Verschuiving naschoolse activiteiten naar vaardig in bewegen 

met kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs (nieuw)
• Peuters in Actie/Superfit (nieuw)

1. Gezond opgroeien



Inclusief aanbod | toegankelijk voor iedereen | positieve 
gezondheid

Wat willen we bereiken?
• Inclusief aanbod
• Gezonde en vitale inwoners
• Voorkomen van (dure) zorg door preventieve inzet sport en 

bewegen

2. Gezond meedoen



Hoe gaan we dat doen?
• Beweegmarkt
• Beweegprogramma’s zoals MBvO
• Meer aandacht voor Iedereen kan Sporten 
• Healthy Life (bestaand/nieuw)
• Beweegwijzer en netwerkoverleg (rol beweegmakelaar)
• Onderzoeken concepten Bewegen Werkt en/of Op eigen 

kracht
• Campagne Sport geeft energie

2. Gezond meedoen



Samenwerken | Vitale organisatie | Maatschappelijke rol | 
Vernieuwen aanbod 

Wat willen we bereiken?
• Onderlinge samenwerking
• Toekomstbestendige verenigingen
• Nieuwe vormen sport- en beweegaanbod
• Beter gebruik van accommodaties
• Faciliteren van verenigingen

3. Gezonde verenigingen



Hoe gaan we dat doen?
• Verenigingsadviseur
• Verenigingsmonitor
• Focus op ontwikkeling van sportplatform/netwerk
• Faciliteren natuurlijke gezamenlijke momenten obv thema’s
• Faciliteren Groene Club

3. Gezonde verenigingen



Bewegen in de openbare ruimte | Ontmoeten 

Wat willen we bereiken?
• Onze openbare ruimte nodigt uit om te bewegen
• Een beweegvriendelijke openbare ruimte

4. Gezonde ruimte



Hoe gaan we dat doen?
• Sporttoestellen in de openbare ruimte
• Plaatsen van een watertappunt
• Onderzoeken mogelijkheid opzet sportbank

4. Gezonde ruimte



Organisatie:
• Sportplatform
• Buurtsportcoaches
• Verenigingsadviseur en adviseur lokale sport

Communicatie:
• Sport verbindt Stein verder laden
• Delen van goede voorbeelden
• Lokale campagnes voor bekendheid oa IKS, JSF

Randvoorwaarden



Financiën:
• Huidige budget
• Uitbreidingsruimte regeling combinatiefuncties
• Incidenteel uitvoeringsbudget sportakkoord
• Herijking taken Ecsplore
• Cofinanciering onderwijs en kinderopvang

Randvoorwaarden



Expeditie V



Samen komen tot een concreet idee!







1. Duurzaamheid
Energiezuinig – toekomstbestendig – besparing 

2. Samenwerking
Organisatie – inkoop – activiteiten – platform

3. Vitaliteit vereniging
Bestuurskracht – voldoende vrijwilligers – financieel gezond -
ontwikkelend

Thema’s Expeditie V



4. Gezonde kantine
Gezond alternatief – andere beleving – voorlichting – leden 
laten meedenken

5. Binden en boeien vrijwilligers
Binnenhalen – boeien – waarderen – ontwikkelen – zorgen 
voor fans

6. Blanco kaart
Onderwerp zelf kiezen

Thema’s Expeditie V



• Kies één thema van je voorkeur
1. Duurzaamheid
2. Samenwerking
3. Vitaliteit vereniging
4. Gezonde kantine
5. Binden en boeien vrijwillgers
6. Blanco kaart

• Wie gaat er nog meer aan de slag met dit thema?

Samen aan de slag!



• Spelregels
➢ Wijs een expeditieleider aan
➢ Let op de tijd
➢ Gebruik de materialen
➢ Speel het spel en komt tot één uitgewerkt idee
➢ Korte presentatie uitgewerkte idee

• Succes en veel plezier!

Samen aan de slag!



Presentatie ideeën
Concrete ondersteuning en aanpak



Planning en vervolgstappen



19 december 2019: Concept online voor schriftelijke reactie
Aanmelden als ondertekenaar

24 januari 2020: Deadline schriftelijke reactie en aanmelden 
ondertekenen

4 februari 2020: Ondertekening sportakkoord Stein

Planning en vervolgstappen



VOORTGANG TE VOLGEN VIA 
WWW.SPORTVERBINDTSTEIN.NL



Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


