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1. AFTRAP
In navolging op het Nationaal
Sportakkoord is het Sport- en
Beweegakkoord Valkenswaard ontwikkeld.
Met dit akkoord willen we bereiken dat
iedereen in de gemeente Valkenswaard,
écht iedereen, plezier in sport en bewegen
kan hebben. Nu en in de toekomst.
Ongehinderd, in een veilige en gezonde
omgeving. Een leven lang. Als sporter,
vrijwilliger of toeschouwer.
Het Sport- en Beweegakkoord
Valkenswaard is tot stand gekomen in
samenwerking met veel partners. Samen
hebben we een aantal belangrijke ambities
benoemd. Ambities waar we met elkaar
de schouders onder gaan zetten. Hierover
hebben we concrete afspraken met elkaar
gemaakt. Wat we doen is niet allemaal
nieuw, maar op de manier waarop we het
uitvoeren krijgt sport en bewegen een
enorme impuls met dit akkoord. De acties
worden uitgevoerd in 2020 en 2021.

Het Sport- en Beweegakkoord
Valkenswaard bouwt voort op de
ambities uit de Sportvisie ‘Sport verbindt
Valkenswaard 2018-2021’ en de resultaten
van de uitvoeringsnota 2019. In de
sportvisie wordt uitgegaan van vier pijlers:
sportstimulering, sport en bewegen
en sociale cohesie, accommodaties
en evenementen. Met het sport- en
beweegakkoord spelen we voornamelijk
in op de ambities uit de pijlers
sportstimulering en sport en bewegen en
sociale cohesie.
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2. WEDSTRIJDANALYSE
VOLWASSENEN
Valkenswaard is een veelzijdige gemeente
met meer dan 30.000 inwoners.
De gemeente wordt gevormd door
dorpskernen Valkenswaard, Dommelen,
Borkel en Schaft, elk met een eigen
identiteit. De gemeente heeft veel te
bieden, zowel sociaal, cultureel, sportief
als recreatief. Valkenswaard wordt
omringd door een aantal natuurgebieden
met typisch Brabants landschap en
de Dommel. De omgeving biedt volop
mogelijkheden om tot rust te komen, of
om juist actief te recreëren.
Er is een sportieve cultuur in
Valkenswaard. Over het algemeen heeft
Valkenswaard goede sportfaciliteiten
met een mooie tevredenheidsscore van
78%. In totaal zijn er 5 sportparken, 3
sporthallen en maar liefst 8 gymzalen
binnen de gemeente. Sportpark Den
Dries is hiervan een goed voorbeeld, waar
veel sport accommodaties en activiteiten
samenkomen.
Met zo’n 185 sport- en beweegaanbieders
is er een rijk verenigingsleven en een
zeer gevarieerd aanbod. De variëteit
in het sportaanbod zorgt helaas ook
voor versnippering, er vindt weinig
kruisbestuiving plaats tussen verschillende
verenigingen. Er ligt een grote uitdaging
in het samenbrengen van partijen, zowel
verenigingen, het onderwijs als het
bedrijfsleven, en om deze breed betrokken
te krijgen.
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Vergeleken met het landelijk gemiddelde
is de sportdeelname in Valkenswaard
hoog (56% t.o.v. 51%). Helaas geldt
dit niet voor alle doelgroepen. Denk
hierbij aan ouderen, mensen met een
beperking, mensen in armoedesituaties
en mensen met een migratieachtergrond.
Naast de sport- en beweegaanbieders
zetten ook de medewerkers van Sportief
Valkenswaard zich dagelijks in om de
sport- en beweegdeelname van inwoners
te vergroten. Zij streven ernaar om sport
en bewegen voor iedereen toegankelijk
te maken, ook voor de kwetsbare
doelgroepen. Gezinnen met financiële
problemen kunnen door instanties zoals
stichting leergeld deelnemen aan (sport)
activiteiten binnen de gemeente. Ondanks
de vele mogelijkheden die geboden
worden aan kwetsbare doelgroepen, is het
voor de inwoners van Valkenswaard niet
altijd duidelijk dat deze mogelijkheden er
zijn.
Net als op landelijk niveau zien we ook in
de gemeente Valkenswaard veranderingen
en uitdagingen die invloed hebben op het
verenigingsleven. Denk aan demografische
ontwikkelingen (vergijzing en ontgroening),
individualisering en de terugloop van
vrijwilligers. Naarmate inwoners ouder
worden neemt het aantal lidmaatschappen
van verenigingen af.

50%

56%

21%

voldoet aan
beweegrichtlijnen

van inwoners sport
wekelijks

van inwoners is lid
van een
sportvereniging

JEUGD

87%

28%

84%

lid van een
vereniging of club
(4-12 jaar)

lid van een
sportvereniging
(0-10 jaar)

heeft en gezond
gewicht (2-12 jaar)

3. TACTIEK
Met het Sport- en Beweegakkoord
Valkenswaard willen we bereiken dat
iedereen, écht iedereen, plezier in sport
kan hebben. Nu en in de toekomst.
Ongehinderd, in een veilige en gezonde
omgeving. Een leven lang. Als sporter,
vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn
of haar eigen niveau.
We activeren inwoners in de gemeente
Valkenswaard door sporten en bewegen te
stimuleren. En dat doen we samen! Sporten beweegaanbieders, onderwijs, zorg,
welzijn, overheid en bedrijfsleven bundelen
de krachten. We leggen verbindingen
tussen de kernen en wijken van de
gemeente Valkenswaard en zorgen dat
iedereen, van jong tot oud, mee kan doen.
We willen drempels wegnemen. Sport en
bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk
maken en zoeken naar mogelijkheden om
nieuwe initiatieven te realiseren.
Om dit te kunnen realiseren hebben we
samen een aantal belangrijke ambities
benoemd. Ambities waar we samen de
schouders onder gaan zetten. De ambities
worden uitgewerkt in de volgende thema’s:
1.
2.
3.

Iedereen kan meedoen
Jeugd in beweging
Sterke en vitale aanbieders

Deze visie en thema’s sluiten zoals
eerder beschreven aan bij de ambities
zoals omschreven in de ‘Sportvisie
Verbindt Valkenswaard 2018-2021’. De
ambitie sportstimulering komt terug in
elk van de drie thema’s in dit sport- en
beweegakkoord. Door een passend sporten beweegaanbod kunnen we zorgen
dat iedereen binnen de gemeente de
mogelijkheid heeft om mee te doen met
sport en bewegen. Dit draagt bij aan de
ambitie om in 2021 70% van de inwoners
te laten voldoen aan de beweegrichtlijnen.
Daarnaast gaan we voor sterke en
vitale sport- en beweegaanbieders,
die in staat zijn hun activiteiten op een
goede en toekomstbestendige wijze te
organiseren. Binnen het thema jeugd in
beweging leggen we de link tussen sport
en onderwijs. Bovendien stimuleren we
binnen de geformuleerde thema’s dat
men (van jongs af aan) mee kan doen
op het gebied van sport en beweging.
De aandacht gaat uit naar specifieke
doelgroepen (ouderen, mensen met
een beperking, jeugd) zoals deze in
de sportvisie zijn genoemd. Sport en
bewegen dragen zo bij aan sociale cohesie
en het laat inwoners participeren in de
samenleving.
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3.1 IEDEREEN KAN MEEDOEN

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. Hierbij wordt ingezet op verschillende doelgroepen, zoals jeugd, volwassenen, mensen met een beperking en (vitale) ouderen. Gezien de sterke
vergrijzing is het versterken van de sport- en beweegdeelname van ouderen een belangrijke ambitie. Specifiek zetten we in op mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze
sporten en bewegen om de gezondheid en participatie te bevorderen. We leggen hierbij de focus op bewegen en op het promoten van lidmaatschap bij sportverenigingen.
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• Iedere inwoner kan op zijn of haar eigen niveau bewegen of sporten.
• Sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners en partners bereikbaar en toegankelijk.
• Verbindingen worden gelegd en er wordt meer onderling samengewerkt.
• Onderlinge kennis- en informatiedeling vindt plaats over de (on)mogelijkheden van kwetsbare inwoners.
• Organiseren dat zorg- en welzijnsprofessionals de verbinding kunnen maken tussen de wensen en behoeften van inactieve inwoners en het sport- en beweegaanbod.
• Vergroten en professionaliseren van aantal vrijwilligers en mantelzorgers.
WAAR GAAN WE MEE AAN DE SLAG?
• Het sport- en beweegaanbod in de gemeente Valkenswaard voor inactieve inwoners en partners
zichtbaar, vindbaar en bereikbaar maken; via een digitaal platform en via voorlichting bij
KBO’s, Ouderen Soos, wijkorganisaties en andere initiatieven waar kwetsbare inwoners bij
elkaar komen.

WIE GAAT ER MEE AAN DE SLAG?
• Gemeente Valkenswaard (o.a. wijkcoördinatoren), Sportief
		
Valkenswaard, Seniorenbelang Valkenswaard, Health & Sports
Club Valkencourt

• Kennisdeling vanuit zorg- en welzijnsprofessionals aan sport- en beweegaanbieders over
(on)mogelijkheden van kwetsbare inwoners, zoals mensen met diabetes of reuma.

• Centrum voor Fysiotherapie Franken, Podotherapie Valkenswaard,
Maatschap Verdonschot-Segers, Preventiepoli

• Verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen zorg- en welzijnsprofessionals en verschillende
sport- en beweegaanbieders, zodat ze naar elkaar door kunnen verwijzen en/of voor gezamenlijk aanbod
kunnen zorgen.

• Centrum voor Fysiotherapie Franken, Podotherapie Valkenswaard,
Fysio van Hoof, IK-Yoga, Health & Sports Club Valkencourt,
Preventiepoli

• Sport en bewegen opnemen als onderdeel in keukentafelgesprekken door sociale teams.

• Gemeente Valkenswaard, TWC De Kempen

• Begeleiding van kwetsbare inwoners naar sport- en beweegaanbod vanuit Sportief Valkenswaard,
sport- en beweegmaatjes en zorg- en welzijnsprofessionals.
• Continueren en meedoen aan fitheidstesten, het project Sociaal & Vitaal en Uniek Sporten. Sport-, zorg- en
beweegaanbieders worden hierbij betrokken.

• Centrum voor Fysiotherapie Franken, Podotherapie Valkenswaard,
Sportief Valkenswaard, Seniorenbelang Valkenswaard, Health &
Sports Club Valkencourt, Preventiepoli
• Centrum voor Fysiotherapie Franken, Podotherapie Valkenswaard,
Sportief Valkenswaard, Health & Sports Club Valkencourt

• Onderzoeken inzet leefstijlcoaches voor kwetsbare inwoners (i.c.m huisartsen).

• Health & Sports Club Valkencourt, Preventiepoli, IK-Yoga

• Onderzoeken opzetten sportfonds voor volwassenen (zoals Stichting Leergeld).

• Gemeente Valkenswaard, GGD

• Openbare ruimte inrichten zodat het uitnodigt tot bewegen (i.s.m. omgevingsvisie.

• Gemeente Valkenswaard, GGD
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3.2 JEUGD IN BEWEGING

Jong geleerd is oud gedaan. We willen ervoor zorgen dat bewegen voor kinderen vanzelfsprekend is. We zetten hierbij in om de sport- en beweegdeelname van kinderen waar mogelijk
te vergroten en te verbeteren, maar in ieder geval op het zelfde niveau te behouden. We sluiten daarbij vooral aan op het aanbod dat er is en proberen dat beter te benutten door als
onderwijs, sport- en beweegaanbieders, combinatiefunctionarissen, gemeente en andere partners samen te werken.
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• Zo veel mogelijk kinderen voldoen aan de beweegnorm en richtlijn voor sportdeelname.
• Minimaal 87% van de kinderen (4-12 jaar) is lid van een sportvereniging/sportclub.
• Sport- en beweegaanbod en financiële mogelijkheden zijn voor kinderen, ouders en partners inzichtelijk, bereikbaar en toegankelijk.
• Vergroten van bewustwording van ouders over sport, bewegen en een gezonde leefstijl en het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het verenigingsleven.

WAAR GAAN WE MEE AAN DE SLAG?
• Het sport- en beweegaanbod en financiële mogelijkheden (bijv. Stichting Leergeld) in de gemeente
Valkenswaard voor kinderen, ouders en partners zichtbaar, vindbaar en bereikbaar maken; via een digitaal
platform en via voorlichting.

WIE GAAT ER MEE AAN DE SLAG?
• GGD, Stichting Leergeld, Health & Sports Club Valkencourt

• Kinderen met motorische achterstand vanuit GGD en onderwijs doorverwijzen naar sport- en
beweegaanbod. Mogelijk via Sportief Valkenswaard voor ‘intake’ en begeleiding.

• GGD, Sportief Valkenswaard, Centrum voor Fysiotherapie Franken,
Podotherapie Valkenswaard, TWC De Kempen

• Inzetten op en verbeteren van brede motorische ontwikkeling van kinderen door middel van
deskundigheidsbevordering scholen en opleiding van kader binnen het verenigingsleven.
Starten van pilot Meer Beter en Blijvend Bewegen / Athletic Skills Model.

• Fysio van Hoof, RKVV Dommelen, Centrum voor Fysiotherapie 		
Franken, Podotherapie Valkenswaard, Kinderstad SportBSO, The Vets,
SV Valkenswaard, Sportief Valkenswaard

• Aan de slag met deskundigheidsbevordering en professionalisering van (technisch) kader voor ‘uitdagende’
doelgroepen door middel van cursussen, opleidingen en trajectbegeleiding.

• ...

• Organiseren van clinics vanuit sport- en beweegaanbieders (op en buiten school) om kinderen breed
kennis te laten maken met verschillende sporten.

• RKVV Dommelen, Tennisschool Henk van Hulst, TWC De Kempen, 		
Valkencourt

• Activeren van ouders en organiseren van activiteiten om ouders (met kinderen) meer te laten sporten
bewegen.

• Kinderstad SportBSO

• Inzetten op vergroting van ouderbetrokkenheid bij het verenigingsleven. Ondersteuning van verenigingen
door middel van cursussen, opleidingen en/of trajectbegeleiding.

• RKVV Dommelen, The Vets

• Stimuleren en beter benutten van aanwezige sportvoorzieningen (binnen en buitensport). Starten van pilot
met aantal accommodaties.

• The Vets

• Onderzoeken op welke manier jongeren (12-16 jaar) gemotiveerd blijven om te blijven sporten en
bewegen, onder andere door met jongeren zelf het gesprek aan te gaan.

• Sportief Valkenswaard, WereDi

• Inzetten op rookvrije sportparken en sportverenigingen.

• GGD
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3.3 STERKE EN VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS

Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstbestendig met voldoende vrijwilligers. Ze hebben de krachten gebundeld en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Ze krijgen
vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen en worden ondersteund via passende verenigingsondersteuning.
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• 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.

WAAR GAAN WE MEE AAN DE SLAG?
• Aan de slag met deskundigheidsbevordering en professionalisering van besturen en (technisch)
kader d.m.v. cursussen, bijscholingen, opleidingen en trajectbegeleiding.Focus op bestuursfunctie en 		
vertrouwenspersonen

WIE GAAT ER MEE AAN DE SLAG?
• The Vets, VV De Valk, Sportief Valkenswaard, RKVV Dommelen, KNVB

• Inzetten op werving en behoud van vrijwilligers door middel van cursussen, bijscholingen,
opleidingen en trajectbegeleiding, bijv. op het gebied van ouderbetrokkenheid.

• Sportief Valkenswaard, RKVV Dommelen, VV De Valk, KNVB

• Inzetten Vrijwilligerscentrale voor werving van nieuwe vrijwilligers voor sport- en beweegaanbieders.

• Coordaad Welzijn

• Ontwikkelen van digitaal platform / app met overzicht sport- en beweegaanbod, goede voorbeelden,
tips en een agenda met alle activiteiten en evenementen.

• Sportief Valkenswaard, Gemeente Valkenswaard

• Uitbreiden van samenwerkingsverbanden tussen sport- en beweegaanbieders onderling:
• Op basis van sporttak (denk aan aanbod voor jeugd, vitale ouderen of kwetsbare doelgroepen)
• Op basis van locatie, bijv. Den Dries (denk hierbij aan inkoop, beheer en gecombineerd
		lidmaatschap)
• Mogelijk gezamenlijk optrekken door bundeling en combinaties van werkzaamheden (bijv. beheer
		 website, personeelsfunctionaris, ledenadministratie etc.)

• VV De Valk, Valkenswaardse Golfclub, SV Valkenswaard, The Vets, PC 		
Dommels Boeleke, Health & Sports Club Valkencourt

• Gecombineerde leefstijl interventie inzetten speciaal voor vrijwilligers/mantelzorgers

• Health & Sports Club Valkencourt, Preventiepoli

• Door kennis en invloed op beleidsvorming te bundelen in een sportraad/ sportkoepel waarin
onderwijs, zorg en wellzijn vertegenwoordigd zijn.

• ...

• Continueren van naschools sportaanbod voor PO en VO;

• Sportief Valkenswaard, WereDi

• Continueren van organiseren van nationale en lokale kennismakingsactiviteiten om samenwerking te
bevorderen en vraag en aanbod te matchen.

• ...
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4. RANDVOORWAARDEN
4.1 ORGANISATIE

De ondertekening van dit Sport- en
Beweegakkoord Valkenswaard is het
begin. Dit sport- en beweegakkoord geeft
een extra impuls aan sport en bewegen
in de gemeente Valkenswaard. Met de
betrokken partners gaan we per thema
en speerpunt aan de slag om vervolg te
geven aan de gemaakte afspraken. We zijn
gezamenlijk verantwoordelijk!
Van belang is om de betrokkenheid
en het eigenaarschap bij partners
hoog te houden. Iedereen is zelf
verantwoordelijk voor zijn of haar actie.
We proberen dit echter zo goed mogelijk
te stroomlijnen door aandacht te hebben
voor de uitvoering van het sport- en
beweegakkoord.
Jaarlijks houden we minimaal één
bijeenkomst die in het teken staat van het
sport- en beweegakkoord. Hierbij blikken
we terug en kijken we vooruit. We bepalen
gezamenlijk nieuwe focusgebieden en
speerpunten. Regelmatig worden partners
bijgepraat over relevante ontwikkelingen
en resultaten van het akkoord.

WERKGROEPEN
De werkgroepen zijn verantwoordelijk
voor uitvoering van actiepunten binnen de
thema’s van het sport- en beweegakkoord.
Voor ieder thema formeren we een
werkgroep met relevante partners die
hierin een bijdrage leveren. Werkgroepen
komen minimaal drie keer per jaar
samen om acties uit te zetten en op te
volgen. De gemeente Valkenswaard en
Sportief Valkenswaard sluiten aan bij de
werkgroepen.
SPORTIEF VALKENSWAARD
De gemeente Valkenswaard zet
sportconsulenten in vanuit Sportief
Valkenswaard. Deze sportconsulenten
zetten zich dagelijks in om inwoners meer
en beter te laten bewegen. Zij richten zich
op diverse sectoren, zoals sport, onderwijs
en zorg. Sportconsulenten spelen een
belangrijke rol binnen het sport- en
beweegakkoord. Dit betekent niet dat
zij verantwoordelijk zijn voor alle acties
en projecten, maar zij zorgen wel voor
verbinding en samenhang.

COÖRDINATIE
De coördinatie voor de uitvoering van het
Sport- en Beweegakkoord Valkenswaard
ligt bij de gemeente Valkenswaard.
Mogelijk kan een toekomstige
sportadviesraad hier ook een belangrijke
rol in vervullen.
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4.2 COMMUNICATIE

Om zoveel mogelijk inwoners, partners
en verenigingen in de gemeente
Valkenswaard in beweging te brengen
is communicatie van groot belang. We
willen de bekendheid, bereikbaarheid
en zichtbaarheid van het Sport- en
Beweegakkoord Valkenswaard vergroten.
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 verteld en gedeeld moeten
worden. Dat willen we doen via een online
platform.
PLATFORM
Er wordt een platform ontwikkeld waar
alles op het gebied van sport en bewegen
in Valkenswaard op te vinden is. Een
plek voor inwoners om het sport- en
beweegaanbod in Valkenswaard te
ontdekken, maar ook informatie over
financiële regelingen en over Uniek
Sporten voor mensen met een beperking.
Voor partners is het een plek om
ervaringen te delen en te leren van elkaar.
Via het platform kunnen verenigingen
ondersteund worden met allerlei kennis
en tools. Het platform geeft ook het
laatste nieuws op sportgebied en bevat
een agenda met overzicht van activiteiten
en evenementen. Mogelijk kan worden
aangehaakt bij de ontwikkelingen en
zelfde ideeën vanuit het sociaal domein en
cultuur.
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SOCIAL MEDIA
Om inwoners uit Valkenswaard de weg
te wijzen naar het platform van Sportief
Valkenswaard worden verschillende
online kanalen ingezet, waaronder
Facebook (e/o Instagram). Via Facebook
kunnen mensen verleid worden om naar
de website te gaan en meer informatie
te zoeken over sport en bewegen in
Valkenswaard. Dit wordt aangevuld met
de digitale nieuwsbrief, zodat iedereen
(zowel inwoners als partners) op de hoogte
kunnen blijven van het laatste nieuws.
Bovendien kunnen nieuws en verhalen
ook gedeeld worden via de kanalen van
partners en verenigingen om zo een nog
groter bereik te realiseren.
AMBASSADEURS
Lokale helden en ambassadeurs zien
we als belangrijk middel om inwoners te
bereiken en te stimuleren in beweging te
komen. Ze hebben verhalen te vertellen
die anderen inspireren. We gaan op
zoek naar lokale helden die als rolmodel
of ambassadeur fungeren. Hierbij kan
gedacht worden aan (top)sporters en
talententen die uit Valkenswaard komen,
maar ook aan verenigingshelden. Via de
genoemde kanalen worden de verhalen
van de ambassadeurs gedeeld.

4.3 FINANCIËN

als doel om sterke sportaanbieders te
krijgen en houden. Dit gebeurt in de vorm
van een ‘Adviseur Lokale Sport’. Deze
adviseur blijft beschikbaar gedurende de
periode van uitvoering van het sport- en
beweegakkoord (t/m 2021). Lokaal kunnen
services worden ingezet, bijvoorbeeld voor
de uitvoering van opleidingen, workshops
en proces- en trajectbegeleiding (zoals
verduurzaming en gezonde kantine).

UITVOERINGSBUDGET
De gemeente Valkenswaard kan met
het sport- en beweegakkoord in 2020
en 2021 een uitvoeringsbudget van
het Rijk ontvangen. Hiermee kunnen
acties en speerpunten uit het sport- en
beweegakkoord worden opgepakt. Het
gaat om een jaarlijks budget van € 20.000.
In het uitvoeringsplan wordt vastgelegd
hoe dit budget wordt ingezet.

INZET SPORTIEF VALKENSWAARD
De gemeente Valkenswaard neemt deel
aan de Brede Impuls Combinatiefuncties.
Via deze regeling zijn sportconsulenten
actief vanuit Sportief Valkenswaard. Acties
uit het sport- en beweegakkoord kunnen
worden opgepakt en ondersteund door de
sportconsulenten.

Het sport- en beweegakkoord bestaat uit
diverse actiepunten. Actiepunten die niet
altijd (extra) dekking nodig hebben en
worden uitgevoerd door de sportcoaches,
sport- en beweegaanbieders of andere
betrokkenen. Desondanks zijn er middelen
nodig om een echte impuls te kunnen
geven aan het akkoord. Deze middelen
worden hieronder opgesomd.

Voorgesteld wordt om jaarlijks op basis
van de actuele stand van zaken accenten
te bepalen, prioriteiten te stellen en in
te spelen op relevante ontwikkelingen.
Dat is ook het moment om op basis
van de bereikte resultaten het sporten beweegakkoord te actualiseren en
om keuzes in het uitvoeringsbudget te
bepalen.
INZET LOKALE ADVISEUR 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. Met

SUBSIDIES
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk
niveau zijn diverse subsidiemogelijkheden
mogelijk:
• Landelijk: BOSA, Subsidie voor
stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties (extra aandacht
voor duurzaamheid)
• Provinciaal: Diverse
subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld
op het gebied van Uniek Sporten en
lokale vernieuwende
energieprojecten
• Gemeentelijk: Subsidie voor incidentele
(vernieuwende) activiteiten voor
kwetsbare doelgroepen en evenementen
op het gebied van sport en bewegen

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
De gemeente Valkenswaard geeft
uitvoering aan de sportvisie. Het grootste
deel van de financiering vanuit sport gaat
naar sportaccommodaties. Daarnaast
wordt budget voornamelijk ingezet voor
subsidies en sport- en beweegstimulering.
Vanuit sport- en beweegstimulering,
jeugd, WMO, onderwijs en een bijdrage
in het kader van de Brede Impuls
Combinatiefuncties wordt de inzet van de
sportconsulenten en specifieke projecten
gefinancierd.
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.

11

5. SPELERS
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”
Bovenstaande quote is van toepassing
op het Sport- en Beweegakkoord
Valkenswaard. Samen zijn we
verantwoordelijk en gaan we voor een
mooi resultaat. We vormen één team! De
spelers die meedoen worden genoemd in
dit hoofdstuk.
Sta je er nog niet tussen? En wil je graag
een bijdrage leveren? Graag! Iedereen kan
en mag meedoen.
SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
IK Yoga, TWC Valkenswaard, VV De
Valk, Yoga Nieuwe Horizonten, RKVV
Dommelen, Hengelsportvereniging
Venbergen, PC Dommels Boeleke,
Turnvereniging Tonido, Watervrienden
Valkenswaard, Onderwatersportvereniging
Dive Hearts, TTV Valkenswaard, AVV
Atletiek, Valkenswaard Falcons, LTV
Dommelen, TV Valkenswaard, TWC De
Kempen, SV Valkenswaard, Isshokenmei
Dojo, Valkenswaardse Golfclub, Sportief
Valkenswaard, BCV ’73, Rugbyclub The
Vets, Fysio De Valkenswaardse, FCC Lion
d’Or, Health en Sports Club Valkencourt,
KansPlus, VC Bravo
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ONDERWIJS EN KINDPARTNERS
Horizon Kinderopvang, Sport-BSO Tilburg
Kinderstad, SKOzoK, Were Di
ZORG
Podotherapie Valkenswaard,
Centrum voor Fysiotherapie Franken,
GGD Brabant-Zuidoost, GGD-BZO
Jeugdgezondheidszorg, Fysiotherapie van
Hoof, Sport en revalidatie De Wedert,
Preventiepoli, Maatschap VerdonschotSegers
WELZIJN
Senioren Belang Valkenswaard, Adviesraad
Sociaal Domein, Cordaad Welzijn
(Vrijwilligerscentrale)
BEDRIJFSLEVEN
Rabobank De Kempen
OVERHEID
Gemeente Valkenswaard
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