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• Looptijd van 2018 t/m 2021
• Zes ambities (deelakkoorden)

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame Sportinfrastructuur
3. Vitale en sterke sport- en beweegaanbieders
4. Positieve Sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

• Vervolg in 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 (bijv. sportbeleid)
• Het Nationaal Sportakkoord

1. Terugblik



Typering sport/bewegen in Wijchen

• Groot aanbod en veel initiatieven qua sport en bewegen
• Veel (grote) verenigingen
• Weinig samenwerking en draagvlak
• Goede voorzieningen (sporthallen, velden, etc.)
• Buitenruimte/omgeving is goed

2. Resultaat Startbijeenkomsten



Kansen en uitdagingen

• Meer samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, ook met 
andere partners zoals zorg, welzijn en onderwijs

• In beweging krijgen van kwetsbare doelgroepen
• Voldoende (jeugd)leden en vrijwilligers behouden
• Vasthouden oudere jongeren (+/- 20 jaar)
• Betaalbaarheid
• Véél kansen op het gebied van o.a. visie, beleid, 

organisatiestructuur(verenigingsondersteuning)

2. Resultaat Startbijeenkomsten



1. Meedoen in Wijchen
2. Actief opgroeien in Wijchen
3. Verenigen in Wijchen

2. Resultaat Startbijeenkomsten



3. VERENIGEN
IN WIJCHEN



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

Verenigen in Wijchen





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

WIJCHEN

Gemiddeld: 28%
0 10 jaar: 23%
10 25 jaar: 54%
25 45 jaar: 27%
45 65 jaar: 23%
65 jaar en ouder: 19%



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

87

84% van de kinderen in Wijchen
is lid van een sportvereniging/sportclub.

Percentage daalt vanaf middelbare school



Hoe blijven we ons in Wijchen 
op een goede manier verenigen?



• Vraag en aanbod in beeld (bijv. via digitaal platform)
• Database voor mogelijkheden van vrijwilligers
• Oprichten van een vertegenwoordiging / kernteam uit de sport
• Inzetten van verenigingsadviseur / verenigingsondersteuner voor de sport
• Gezamenlijke sportpas
• Deskundigheidsbevordering voor bestuur en kader
• Actie voor betrekken van leden & ouders van leden voor verenigingen
• Gedragscode respect en een gezamenlijke vertrouwenspersoon
• (Administratieve) ondersteuning voor bestuursleden
• Realiseren Rookvrije Sportparken

Potentiële acties



•

• Realiseren Gezonde Sportkantines
• Deskundigheidsbevordering bestuur en (technisch) kader
• Oprichten van coöperatie voor gezamenlijke inkoop, beheer etc.
• Duurzaamheidsmaatregelen sportaccommodaties
• Etc.

Andere mogelijkheden



• Inzet combinatiefunctionarissen 
• Uitvoeringsbudget Sportakkoord (
•

• Gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden
• Cofinanciering partners en inzet in natura

Met welke mogelijke hulpmiddelen?



Adviseur lokale sport

• Wij zijn er voor de gezamenlijke sport 
• Wij gaan uit van behoeften en ambities
•

• Inspiratiesessies, workshops & verenigingstrajecten
• Budget per jaar (2020 &2021) in Wijchen: 
• Blijft beschikbaar na ondertekening sportakkoord tot en 

met 2021



Voorbeelden services Sportlijn

1. Sporten voor mensen met een beperking
–

–

– Stimuleringsbudget

2. Deskundigheidsbevordering
– Trainers 

– Bestuurders Bestuurscoaching

– Commissies Verenigingstraject 

3. Verduurzaming van sportaccommodaties

4. Oprichten van een sportplatform, -raad of -koepel



Voorwaarden

• Een sport- en beweegaanbieder heeft een uitdaging of 
ambitie waar hulp bij nodig is

• Neem contact op met de Adviseur Lokale Sport 
• Betrokkenheid sportakkoord en de service tonen
• Voor de gezamenlijke sport (meerdere organisaties
• Verantwoording in het sportakkoord

• Check door NOC*NSF
• Uitvoeren



Jullie adviseur lokale sport

Informatie / wensen over de inzet van services?

• Contact per mail / telefonisch

• Website: http://www.sportakkoordwijchen.nl/

• Folder (te vinden op de website)

Dion Bulkens

• dion.bulkens@geldersesportfederatie.nl

• 06 104 79 288

Jeroen van der Linden

• Jeroen.van.der.linden@nevobo.nl

http://www.sportakkoorddruten.nl/
mailto:dion.bulkens@geldersesportfederatie.nl
mailto:Jeroen.van.der.linden@nevobo.nl


4. 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?



5. Planning en vervolgstappen

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



Lingewaards Sportakkoord

• Met 58 partners ondertekend
• Met vele concrete ambities en acties
•

• O.a. voetbalvereniging RKHVV ging hiermee aan de slag







27-1-2020 28

De gevolgen van roken

• 1 op de 2 rokers sterft aan zijn 
verslaving

• Gemiddeld sterven rokers 10 tot 12 
jaar eerder

• 20.000 doden per jaar → 54 per dag!
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Feiten over roken

• Nicotine is net zo verslavend als heroïne, binnen 8 
seconden zit het in je hersenen.

• 75% van de rokers begint voor hun 18e jaar, 100 
kinderen per dag raken verslaafd.

• 30% van de 18 jarige rookt.

• Gemiddeld heeft een roker 4 tot 7 stoppogingen nodig.



27-1-2020 30

Trend in roken onder scholieren 
van 12 t/m 16 jaar sinds 1992
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Percentage rokers onder 
volwassenen: naar leeftijd

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut, 2015.
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Effectieve interventie

• Beschikbaarheid verminderen
• Prijs verhogen
• Duidelijke regels die gehandhaafd worden
• Voorkomen is beter dan genezen



Sheets Rookvrije SportGoed voorbeeld

MHC Wijchen Harmen Schipper

• Aanleiding
• Proces
• Uitdagingen
• Successen
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Enquêteresultaten

Welke verenigingen handhaven actief hun rookbeleid?

18%

18%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja, altijd

Ja,
meestal

Nee, niet



Enquêteresultaten

Zijn verenigingen van plan verdere stappen te zetten?

27%

36%

18%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ja

Ja, maar we weten niet
hoe

Nee, geen plannen

We zijn al volledig
rookvrij



Enquêteresultaten

Zijn er belemmeringen voor verenigingen 
om rookvrije te worden?

•

•

•

•

•



Stelling 1

Binnen onze verenigingen is er weinig 
draagvlak voor RookVrij-maatregelen.



Stelling 2

Ik ben bang dat we leden gaan 
verliezen als we Rookvrij worden.



Stelling 3

Ik weet niet hoe we 
Rookvrij moeten aanpakken.



Stelling 4

In onze vereniging zal een groep 
verstokte rokers tegen Rookvrij zijn.



Stelling 5

We hebben te weinig vrijwilligers 
om dit beleid te handhaven.



Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


