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• 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 regionale en lokale sportakkoorden

1. Terugblik



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 (motie buitensport)
• Het Nationaal Sportakkoord

1. Terugblik



Typering sport/bewegen in West Maas en Waal

• Kleine kernen met veel sport- en beweegaanbod
• Sterk verenigingsleven en veel initiatieven
• Veel (kleine) verenigingen
• Goede multifunctionele accommodaties
• Veel ruimte en groen om in te bewegen

2. Resultaat startbijeenkomsten



Kansen en uitdadingen

• Aanbod voor alle doelgroepen
• Aandacht voor gezonde leefomgeving
• Meer samenwerking en kruisbestuiving
• Financiële uitdagingen en kostenstijgingen
• Terugloop ledenaantallen en vrijwilligers
• Leefbaarheid in dorpen

2. Resultaat startbijeenkomsten



1. Iedereen sport en beweegt
2. Sportieve en gezonde jeugd
3. Vitale sport- en beweegaanbieders

2. Resultaat startbijeenkomsten



• Echt iedereen
• Kwetsbare doelgroepen
• Laagdrempelig
• Preventieve inzet sport
• Verbinding met zorg- en welzijnspartners
• Actief doorverwijzing naar reguliere activiteiten
• Aanbod goed in beeld
• Regelingen (Jeugdsportfonds / Leergeld)

Iedereen sport en beweegt



• De jeugd heeft de toekomst
• Verbeteren motorische vaardigheden

• Door vakleerkracht
• Door focus op bewegen 

• Gezond opvoeden en opgroeien
• Voor, op en na school
• Samenwerking kindpartners, sport- en beweegaanbieders, 

zorgpartners etc. 

Sportieve en gezonde jeugd



• Open en maatschappelijk betrokken verenigingen
• Samenwerking (concreet, bijv. inkoop) 
• Omniverenigingen
• Voldoende en betrokken vrijwilligers
• Vernieuwend aanbod
• Veilig en positief sportklimaat; respect, normen, waarden etc.
• Verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering

Vitale sport- en beweegaanbieders



VITALE SPORT- EN 
BEWEEGAANBIEDERS





Alle aanbieders van sport en bewegen zijn 
toekomstbestendig
• Aanbieders hebben de financiële en organisatorische 

basis op orde
• Aanbieders sluiten aan bij de behoefte van de 

hedendaagse sporter
• Maatschappelijk ondernemerschap en samenwerking 

stimuleren

Vitale sport- en beweegaanbieders





MINDER VERENIGINGEN | DALING JEUGD  |
MEER  ONGEORGANISEERD SPORTEN  |

DRUK ZAL TOENEMEN | IMPACT OP DORPEN

MARKTAANDEEL
VERENIGINGEN
ONDER DRUK



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

LEDENONTWIKKELING
SPORTBONDEN  -

SPORTVERENIGINGEN



LIDMAATSCHAPPEN
SPORTVERENIGINGEN
WEST MAAS EN WAAL

Gemiddeld: 27%
0 10 jaar: 29%
10 25 jaar: 51%
25 45 jaar: 27%
45 65 jaar: 22%
65 jaar en ouder: 15%



% VAN KINDEREN (4-12 JAAR) LID VAN EEN 
SPORTVERENIGING IN VALKENSWAARD

87

83% van de kinderen in West Maas en Waal 
is lid van een sportvereniging/sportclub.
Uitval vanaf middelbare school is groot



Andere doelgroepen in beeld



Sporten waar en wanneer 
mensen zelf willen



Breng online en bewegen samen



Hoe zorgen we in West Maas en 
Waal voor sterke en vitale 

sport- en beweegaanbieders?



• Zichtbaarheid van activiteiten vergroten (evenementenkalender)
• Vraag en aanbod in beeld (bijv. via platform)
• Deskundigheidsbevordering/ondersteuning van (technisch) kader
• Aandacht voor werving/behoud/ondersteuning vrijwilligers
• Samenwerken om expertise, mensen en professionals te delen 

(kennisuitwisseling)
• Samenwerking klein maken; gezamenlijke AED, gezamenlijke inkoop, 

verzekeringen etc.
• Inzetten van positief sportklimaat (respect, normen en waarden)
• Realiseren van schaalvergroting van verenigingen (multi-verenigingen)
• Realiseren multifunctionele en duurzame accommodaties
• Realiseren gezonde sportkantines en rookvrije sportparken

Potentiële acties



• Inzet combinatiefunctionarissen 
• Uitvoeringsbudget Sportakkoord ( 10.000 per jaar)
• 5.000 per jaar)
• Gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden
• Cofinanciering partners en inzet in natura

Met welke mogelijke hulpmiddelen?



Adviseur lokale sport

• Bijstaan sportaanbieders bij maken en uitvoeren 
sportakkoord

•

• Blijft beschikbaar na ondertekening sportakkoord



Services Sportlijn
1. Informeren & Inspireren (1 dagdeel of online training)

• Workshop, inspiratiesessie of online modulen

• Besturen, trainers en/of vrijwilligers

2. Opleiden (minimaal 1 dagdeel)

• Workshop, masterclass, inspiratiesessie of online module

• Besturen, trainers en/of technische commissie

3. Ontwikkelen (meerdere dagdelen)

• Verenigingstraject, procesbegeleiding of masterclasses

• Opleiden en ontwikkelen bestuur en/of club

4. Uitvoeren & Realiseren (6 tot 12 maanden)

• Verenigingstraject

• Begeleidingstraject  club



5. In gesprek

Samen aan de slag met 
onderstaande vragen:

1. Wat willen we binnen het thema 
bereiken?

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



6. Planning en vervolgstappen

Oktober: Startbijeenkomsten 
November: Themabijeenkomsten
December: Penvoering Sportakkoord 
Januari: Reactie op concept sportakkoord
Februari: Presentatie en ondertekening



Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


