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1. VOORBESCHOUWING

In navolging op het Nationaal 
Sportakkoord en het Gelders 
Sportakkoord, is het Sportakkoord 
voor de gemeente Wijchen ontwikkeld. 
Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, 
kinderopvang, zorg & welzijn en 
maatschappelijke organisaties uit de 
gemeente Wijchen droegen van begin tot 
het einde bij aan de totstandkoming van 
dit sportakkoord. Samen formuleerden 
we ambities, aansluitend op de lokale 
behoeften en vraagstukken, die we 
gezamenlijk oppakken. De ambities zijn 
uitgewerkt in concrete acties waar we 
samen mee aan de slag gaan.

Wij gunnen alle inwoners van de gemeente 
Wijchen een gelukkig en gezond leven. 
Sport en bewegen speelt hier een 
belangrijke rol in. Iedereen moet de 
mogelijkheid hebben om te kunnen 
sporten en bewegen. Dat is het hoofddoel 
van dit sportakkoord. Sporten en bewegen 

op eigen niveau en wat op dat moment 
past in iemands leven. Dat kan presteren, 
genieten of ontspannen zijn, maar ook 
ontmoeten, gezelligheid, uitdaging of 
gezondheid.

De handtekeningen onder dit 
sportakkoord zijn de eerste stappen 
om de ambities te bereiken. Wie zijn 
handtekening heeft gezet, zegt hiermee 
naar vermogen bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de ambities. De één 
doet dat met de uitvoering van een 
activiteit, de ander door mee te denken 
in het proces. Alle bijdragen, groot en 
klein in de vorm van persoonlijke inzet, 
beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, 
materialen en middelen is welkom. Wat 
we doen is niet allemaal nieuw, maar door 
de manier waarop we het uitvoeren geven 
we sport en bewegen een impuls in de 
gemeente Wijchen.
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2. TACTIEK

Met dit sportakkoord willen we bereiken 
dat iedereen, 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. En 
ieder op zijn of haar eigen niveau.

We activeren inwoners in de gemeente 
Wijchen door sporten en bewegen te 
stimuleren. En dat doen we samen! 
Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, 
kinderopvang, peutercentra, zorg, welzijn, 
maatschappelijke organisaties, overheid 
en bedrijfsleven bundelen de krachten. 
We leggen verbindingen tussen de kernen 
en wijken van de gemeente Wijchen 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. Meedoen in Wijchen
2. Verenigen in Wijchen 
3. Actief opgroeien in Wijchen 

Bij de thema’s zijn concrete afspraken 
gemaakt over wie voor welke acties 
verantwoordelijk is. Ook zijn er spelregels 
(organisatie, communicatie, financiën) 
opgesteld die ervoor zorgen dat het 
sportakkoord een succes wordt.
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2.1 MEEDOEN IN WIJCHEN
Sport en bewegen is een verbindende 
schakel om inwoners uit de gemeente 
Wijchen bij elkaar te brengen. Het is een 
middel om sociale cohesie, ontmoeting 
en participatie te versterken en 
eenzaamheid tegen te gaan. In de 
gemeente Wijchen staat niemand aan 
de zijlijn. We willen dat iedereen mee 
doet op zijn of haar eigen niveau. Dit 
bevordert de gezondheid, de vitaliteit, 
de ontmoeting en de leefbaarheid in 
de gemeente Wijchen. We hebben 
aandacht voor de doelgroepen die 
niet altijd vanzelfsprekend meedoen, 
zoals senioren, mensen met een 
beperking, statushouders, mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en gezinnen in armoede. We willen 
deze doelgroepen verbinden aan het 
reguliere sport- en beweegaanbod. 
Hiermee geven we invulling aan een 
inclusieve sportbeleving. Daarbij streven 
we naar positieve gezondheid dat 
een effect heeft op de toekomstige 
zorgbehoefte die meer naar preventie 
verschuift.

Wat zijn onze uitdagingen?
In de gemeente Wijchen is sprake 
een divers en veelzijdig sport- en 
beweegaanbod. In iedere kern 
worden verschillende sport- en 
beweegactiviteiten georganiseerd. 
Een groot deel van de inwoners (53%) 
maakt wekelijks gebruik van dit aanbod 
en sport wekelijks. Dit percentage 
is ongeveer gelijk aan het landelijk 
gemiddelde (52%). Daarnaast voldoet 
54% van de inwoners van Wijchen aan 
de beweegrichtlijn (landelijk 52%). 

Het feit dat een groot deel van de 
inwoners gebruik maakt van het 
bestaande sport- en beweegaanbod 
wil niet zeggen dat sport- en bewegen 
voor iedereen in de gemeente 
Wijchen vanzelfsprekend is. Kwetsbare 
doelgroepen als, senioren, mensen met 
een beperking, minima, statushouders, 
laaggeletterden en mensen met een 
gezondheidsachterstand blijven achter 
in de sport- en beweegdeelname. 

Bewegen kan voor deze 
doelgroepen verschillende positieve 
gezondheidseffecten opleveren. Naast 
het gezonde aspect kan sport- en 
bewegen ook een middel zijn tegen 
eenzaamheid. Juist bij kwetsbare 
doelgroepen is het sociale netwerk vaak 
beperkt. Vanwege hun kwetsbaarheid 
verkeren ze vaak in een sociaal 
isolement. Een samenwerking tussen 
de sport- en beweegaanbieders en 
de zorg en welzijnsorganisaties in 
de gemeente Wijchen zal van belang 
zijn om de kwetsbare doelgroepen in 
beweging te krijgen en hun gezondheid 
te bevorderen en om uit het sociaal 
isolement te komen. 

Wat willen we bereiken?
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. Het aanbod 
wordt aangepast en afgestemd op de 
behoeften van de inwoners van de 
gemeente Wijchen, waardoor meer 
inwoners zullen gaan sporten en 
bewegen en daardoor gezondheid en 
participatie bevorderd worden. 
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We stellen hierbij de volgende doelen:
• Alle inwoners bewust maken van het  
 belang van bewegen en een gezonde 
 leefstijl. 
• Meer inwoners bereiken om plezier te 
 beleven aan sporten en bewegen. 
• Sport- en beweegaanbod is voor 
 (kwetsbare) inwoners en partners 
 bereikbaar en toegankelijk.
• Sporten en bewegen voor iedereen 
 betaalbaar maken. 
• Er is een loket voor hulpvragen en er 
 wordt direct doorverwezen naar 
 bestaand sport- en beweegaanbod  
 (zoals Uniek Sporten).
• Er vindt kennis- en informatiedeling 
 plaats onder partners en er wordt meer 
 samengewerkt.

Welke acties voeren we uit?
1. Het sport- en beweegaanbod in de 

gemeente Wijchen voor inactieve 
inwoners en partners zichtbaar, 
vindbaar en bereikbaar maken. 
Aanhaken bij een bestaand digitaal 
platform als ‘Wijchen Gezond’, maar 
ook andere kanalen/mogelijkheden, 
zoals het gemeentenieuws, clubblad 
van verenigingen en ouderportaal via 
scholen. 

2. Kwetsbare inwoners doorverwijzen 
en begeleiden naar het bestaand 
sport- en beweegaanbod.

3. Organiseren van specifieke activiteiten 
voor kwetsbare doelgroepen. Voor 
ouderen is dit bijvoorbeeld Old Stars, 
maar ook activiteiten voor mensen 
met een psychische achtergrond. 

4. Het opzetten van sport- en beweeg-
initiatieven in dorpen en wijken door 
een goede samenwerking met sport, 
zorg, onderwijs en welzijn.

5. Sportverenigingen en sport-

aanbieders begeleiden om te leren 
omgaan met kwetsbare inwoners 
(bijvoorbeeld; via lezingen of 
workshops). 

6. De financiële mogelijkheden om 
sporten en bewegen te stimuleren 
in de gemeente Wijchen zichtbaar, 
toegankelijk en praktisch maken. 
Mogelijkheid om aan te sluiten bij het 
‘Volwassenenfonds’.

7. Sport en bewegen onderdeel maken 
van keukentafelgesprekken door 
sociale teams. 

8. Het opzetten van een ‘maatjesproject’, 
zodat inwoners elkaar motiveren en 
stimuleren om in beweging te komen. 

9. Onderzoeken van vervoers-
mogelijkheden voor kwetsbare 
doelgroepen (haal- en brengservice).  

Wie doen er mee?
1. CEM SportSupport, De Batavier, VV 

Niftrik, Fortuna, Kinderfysiotherapie 
Kids2Move, Fysiotherapie Baat, OWT 
Pontos, MeerVoormekaar, MEE 
Gelderse Poort

2. ZV Wijchen, CEM SportSupport, 
Uniek Sporten, Rolstoelsport Arcus, 
MeerVoormekaar, MEE Gelderse 
Poort

3. LTC Grootven, BC Smashing, 
AWC, TV Haanenbergh, Oud-
Fit, Fysiotherapie Baat, CEM 
SportSupport, Fortuna, De Batavier, 
Uniek Sporten, MeerVoormekaar, 
Petanquevereniging Le Chateau, 
Stichting Odensehuis Animi Vivere

4. CEM SportSupport, 
Kinderfysiotherapie Kids2Move, 
Fysioterhapie Baat, Kans en 
Kleur (combinatiefuncties), 
samenwerkingsverband Hernen en 
Bergharen, MeerVoormekaar

5. CEM SportSupport, Uniek Sporten, 
MEE Gelderse Poort

6. Gemeente Wijchen
7. Rolstoelsport Arcus, CEM 

SportSupport, MeerVoormekaar
8. Rolstoelsport Arcus, CEM 

SportSupport, MeerVoormekaar, MEE 
Gelderse Poort

9. CEM SportSupport, MeerVoormekaar, 
MEE Gelderse Poort

Goede voorbeelden
Wijchen Gezond
Wijchen Gezond is een initiatief van 
huisartsen, apothekers, ZZG zorggroep en 
burgers. Wijchen Gezond wil de inwoners 
van Wijchen bewuster maken van gezond 
leven in de breedste zin. Dit doen ze 
door middel van aandacht te besteden 
aan voeding, beweging, zelfreflectie, 
zingeving en verbinding. De kern van de 
activiteiten van Wijchen Gezond is niet het 
initiëren van nieuwe dingen, maar juist het 
bundelen en stroomlijnen van krachten en 
het bij elkaar brengen en zichtbaar maken 
van bestaande initiatieven voor bewust 
gezond leven. 

Oud-Fit
Oud-Fit is een sportvereniging die zich 
met name richt op de 50-plussers uit 
de gemeente Wijchen die graag willen 
sporten met leeftijdsgenoten. Oud-
Fit biedt verschillende momenten 
sportaanbod aan, waarbij je kunt kiezen 
om 1 of 1,5 uur te sporten. Er heerst 
een ongedwongen sfeer en de lessen 
staan onder begeleiding van deskundige 
begeleiding. Door een goede afstemming 
tussen docenten en de sporters zal er 
op de wensen van de groep ingespeeld 
worden. 
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2.2 VERENIGEN IN WIJCHEN 
Sportverenigingen en andere 
sport- en beweegaanbieders in de 
gemeente Wijchen zijn belangrijk 
voor de ontmoeting, leefbaarheid, 
gezondheid en welzijn. We streven naar 
vitale verenigingen die zelfstandig en 
gezamenlijk een maatschappelijke rol 
vervullen. Tegelijkertijd onderkennen 
we de uitdagingen op het gebied 
van ledenaantallen, vrijwilligers, 
bestuursfuncties etc. Er is een solide 
basis en samenwerking nodig om in te 
spelen op toekomstige ontwikkelingen. 
Daarbij streven we naar een gezonde, 
veilige, eerlijke en positieve sportcultuur 
waarin zorgeloos gesport kan worden.

Wat zijn onze uitdagingen?
28% van de Wijchense inwoners is 
lid van een sportvereniging. Landelijk 
ligt dit gemiddelde op 25%. De 
sportverenigingen zijn daarmee een 
belangrijk onderdeel in het sport- en 
beweegaanbod binnen de gemeente 
Wijchen. 

In de gemeente Wijchen is 84% van de 
kinderen lid van een sportvereniging. 
Dit percentage neemt echter af 
naarmate ze ouder worden. Zo is er 
een groot verval wanneer kinderen 
de basisschool verlaten en naar het 
voortgezet onderwijs gaan. Verder blijft 
het voor verenigingen een uitdaging om 
de oudere jongeren (20+) binnen de 
gemeente Wijchen te behouden voor 
de vereniging.  

Voor veel verenigingen in de gemeente 
Wijchen is het een uitdaging om 
voldoende vrijwilligers te werven 
en te behouden. Hierdoor komt er 

steeds meer werk op de bordjes van 
bijvoorbeeld bestuursleden. Wellicht 
kunnen door samenwerkingen besturen 
ontstaan die meerdere verenigingen 
besturen en op deze manier taken 
kunnen verdelen. Meer samenwerking 
en meer verbinding tussen de 
verenigingen gaat hier positief aan 
bijdragen. 

Wat willen we bereiken?
Sport- en beweegaanbieders zijn 
vitaal en toekomstbestendig met 
voldoende vrijwilligers. Daardoor 
blijft sport en bewegen voor iedereen 
toegankelijk en bereikbaar. Sport- en 
beweegaanbieders hebben de krachten 
gebundeld en maken gebruik van 
elkaars kwaliteiten. Ze krijgen vrijheid 
om zich te kunnen ontwikkelen en 
worden ondersteund via passende 
verenigingsondersteuning.

• Vitale en toekomstbestendige 
 verenigingen met voldoende leden. 
• Nieuwe leden blijven binden en 
 ontmoetingsplaatsen creëren. 
• De jeugd enthousiasmeren en 
 motiveren om te sporten, met name in 
 de pubertijd. 
• Vrijwilligers werven en behouden en 
 met name de betrokkenheid van 
 ouders 
 binnen verenigingen verhogen. 
• Informatie en ervaringen uitwisselen  
 door middel van het organiseren van 
 bijeenkomsten bijvoorbeeld in gesprek 
 gaan met elkaar. 
• Naast samenwerkingen tussen 
 sportverenigingen ook 
 samenwerkingen aangaan met de 
 andere sectoren, zoals zorg en welzijn 
 en het onderwijs. 
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Welke acties voeren we uit?
1. Het ontwikkelen van een online 

platform met het sport- en  
beweegaanbod in de gemeente  
Wijchen, met informatievoorziening 
voor verenigingen/evenementen 
en een vrijwilligersdatabase. De 
mogelijkheid bekijken om dit in 
combinatie met WijWijchen en de  
vrijwilligerscentrale MeervoorMekaar 
uit te rollen. 

2. Het invoeren van een gezamenlijke 
sportpas en het organiseren van 
gezamenlijke acties voor ledenwerving. 
Bijvoorbeeld door middel van een 
tijdelijk lidmaatschap voor jongeren

3. Het inzetten van een verenigings-
ondersteuner voor concrete hulp en 
ondersteuning van bestuursleden/
kader. 

4. Het opzetten van extra sport- en 
beweegaanbod voor kwetsbare 
doelgroepen senioren/ouderen (65+) 
en mensen met een beperking.

5. Het uitbreiden of inzetten van 
vertrouwenscontactpersonen bij 
verenigingen die er (nog) geen 
hebben binnen de gemeente Wijchen.  

6. Samenwerkingsverbanden tussen 
sport- en beweegaanbieders en andere 
organisaties uitbreiden. Bijvoorbeeld 
gezamenlijke inkoop, maar ook het 
combineren van (jeugd)teams. 

7. Zorgen voor gezamenlijke kennis-
overdracht/deskundigheids-
bevordering en het organiseren van 
themabijeenkomsten. Voorbeelden 
zijn: ledenwerving, vrijwilligersbeleid 
en vrijwilligerswerving

8. Aan de slag met een rookvrij 
sportpark en/of de gezonde 
sportkantine. 

9. E-sports introduceren en combineren 
met verschillende sporten om 

jongeren te enthousiasmeren. 
10. Een behoefteonderzoek uitvoeren bij 

jongeren tussen de 12-18 jaar voor 
sport en bewegen. 

11. Maatschappelijke stages creëren bij 
sportverenigingen. Samenwerking 
tussen verenigingen en scholen. 

12. Meer gebruik maken van (elkaars) 
bestaande sportaccommodaties en 
accommodaties multifunctioneel 
inzetten.

Wie doen er mee?
1. Wijchen Gezond, CEM SportSupport, 

TV Haanenbergh, AWC, BC Smashing, 
Snelders, De Batavier, Fortuna, 
VV Niftrik, Kinderfysiotherapie 
Kids2Move, Fysiotherapie Baat, 
OWT Pontos, Stichting Schaarweide, 
MeerVoormekaar, Schaakvereniging 
Het Kasteel

2. BC Op Dreef, LTC Grootven, Snelders, 
TV Haanenbergh, LTC Vormer, BC 
Smashing, AWC, De Batavier, 2Walk, 
BC XINIX

3. Gemeente Wijchen, Uniek Sporten
4. CEM SportSupport, Oud Fit, 

Rolstoelsport Arcus, ZV Wijchen, 
LTC Grootven, BS Smashing, 
Uniek Sporten, Fysiotherapie 
Baat, Kinderfysiotherapie 
Kids2Move, Fortuna, De Batavier, 
MeerVoormekaar, Petanquevereniging 
Le Chateau, Sportclub Woezik

5. BC Op Dreef, LTV Haanenbergh
6. ZV Wijchen, Snelders, AWC, BC 

Smashing, AVW, Fortuna, VV Niftrik, 
De Batavier, Kinderfysiotherapie 
Kids2Move, Fysiotherapie Baat 
(Sportcare Wijchen), BC XINIX, LTV 
Haanenbergh

7. CEM SportSupport, ZV Wijchen, 
LTC Grootven, Uniek Sporten, MEE, 
AVW, Fortuna, VV Niftrik, De Batavier, 

Kinderfysiotherapie Kids2Move, 
Fysiotherapie Baat, OWT Pontos, 
MeerVoormekaar, 2Walk, LTV 
Haanenbergh, De Leleaart

8. Tennisverenigingen, Arcus, Fortuna, 
VV Niftrik

9. AWC, Schaakvereniging Het Kasteel
10. TV Haanenbergh, MeerVoormekaar
11. AWC, BC Smashing
12. Oud Fit, ZV Wijchen, AWC, Snelders, 

BC Smashing, Fortuna, VV Niftrik, 
De Batavier, Kinderfysiotherapie 
Kids2Move, Fysiotherapie Baat, MCC 
Wijchen

Goede voorbeelden
MHC Wijchen rookvrij
Hockeyclub MHC Wijchen is sinds 2018 
geheel rookvrij. Dit komt voort uit een 
landelijke campagne die sportverenigingen 
aanmoedigt om sportparken rookvrij te 
maken. S Voor veel verenigingen is het 
nog een hele stap om rookvrij te worden, 
omdat zij geen leden weg willen jagen. Bij 
MHC Wijchen is hier echter geen sprake 
van, de vrijwilligers zijn gebleven en het 
rookverbod gaat van een leien dakje. 

Samenwerking Diosa en Niftrik
In 2015 hebben Diosa en Niftrik hun 
handen ineengeslagen en zijn gaan 
samenwerken op het gebied van de jeugd. 
Deze samenwerking is tot stand gekomen 
door teruglopende jeugdleden binnen 
beide verenigingen. Door middel van een 
samenwerking kunnen beide verenigingen 
blijven bestaan en zal de kwaliteit van de 
jeugd omhoog gaan. 
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2.3 ACTIEF OPGROEIEN IN WIJCHEN 
De basis voor een gezonde en sportieve 
leefstijl leggen we bij kinderen en 
jongeren. Kinderen en jongeren 
sporten en bewegen minder dan 
voorheen. Hierdoor blijft de motorische 
ontwikkeling achter, wat de kans op 
gezondheidsproblemen vergroot. 
Daarom geven we kinderen en jongeren 
de mogelijkheid om te leren hoe ze zich 
sportief en gezond kunnen ontwikkelen. 
We maken ze vaardig in bewegen. 
Daarbij ligt de focus op kwalitatief 
bewegingsonderwijs, stimuleren 
van de motorische ontwikkeling 
en het organiseren van sport- en 
beweegactiviteiten door en voor 
kinderen en jongeren.

Wat zijn onze uitdagingen?
De beweegvaardigheden van kinderen 
gaan achteruit. Er zijn kleuters die 
geen bal kunnen gooien of vangen, of 
een koprol kunnen maken. Landelijk 
onderzoek van de GGD (2017) toont 
aan dat de helft van de kinderen van 
vier tot twaalf jaar te weinig beweegt. 
Daarnaast toont onderzoek van de GGD 
(2017) aan dat 35% van de kinderen in 
de gemeente Wijchen gemiddeld meer 
dan 2 uur aan ‘schermtijd’ besteden. 
Het feit dat kinderen steeds minder 
bewegen en meer tijd besteden aan de 
telefoon, iPad en spelcomputers heeft 
gevolgen voor de gezondheid. In de 
gemeente Wijchen kampt 11% van de 
kinderen met (ernstig) overgewicht. 

De ondertekenaars van dit akkoord 
zetten zich in om de gezondheid en het 
sport- en beweeggedrag van de jeugd 
te verbeteren. Dit kunnen zij echter 
niet alleen. Daarbij is betrokkenheid 
van de ouders van de jeugd nodig. 

De uitdaging is om bewustwording te 
creëren bij de ouders van het belang 
van een gezonde leefstijl

Wat willen we bereiken?
Jong geleerd is oud gedaan. We 
willen ervoor zorgen dat bewegen 
voor kinderen vanzelfsprekend is. 
We zetten hierbij in op de sport- en 
beweegdeelname en de motorische 
vaardigheden van kinderen. Waar 
mogelijk willen we dit verhogen 
en verbeteren. We sluiten daarbij 
vooral aan op het aanbod dat er is 
en proberen dat beter te benutten 
door als onderwijs, kinderopvang 
sport- en beweegaanbieders, 
combinatiefunctionarissen, gemeente 
en andere partners samen te werken.

• Zo veel mogelijk kinderen en jongeren 
 laten voldoen aan de beweegnorm. 
• Het versterken van mentale en fysieke 
 gezondheid van kinderen en jongeren. 
• De doelgroep 12-20 jaar meer 
 bereiken en op basis van hun eigen 
 behoeften en wensen het aanbod 
 voor deze doelgroep aantrekkelijk 
 houden. 
• Een leer- en ontwikkellijn (0-20 jaar)
 ontwikkelen op het gebied van sport 
 en bewegen. 

Welke acties voeren we uit?
1. Samenwerking kinderpartners 

(denk aan PO, VO, kinderopvang, 
bso etc.) door gezamenlijke 
afspraken en het ontplooien van 
initiatieven. Vervolggesprek(ken) 
wordt gepland.

2. Het organiseren van (naschoolse) 
activiteiten voor jongeren om 
sporten en bewegen te stimuleren. 
Bijvoorbeeld een samenwerking 
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met de Strong Viking Run, maar 
ook teamsport en conditietraining. 
Eventueel Sjors Sportief inzetten 
voor 12 tot 20 jaar.

3. Ouderbetrokkenheid op het 
gebied van bewegen vergroten 
binnen het verenigingsleven, 
onderwijs en kinderopvang. 
Daarbij ondersteuning van 
verenigingen door middel van 
cursussen, opleidingen en/of 
trajectbegeleiding. Gezamenlijk 
optrekken in cursussen etc.

4. Gebruik maken van een 
meetinstrument om de motorische 
vaardigheden inzichtelijk te krijgen, 
zodat hier extra aandacht aan 
besteed kan worden.

5. Doorlopende leer- en ontwikkellijn 
creëren tussen primair en 
voortgezet onderwijs en 
kinderopvang

Wie doen er mee?
1. Maas en Waal College, Kans 

en Kleur, Kinderfysiotherapie 
Kids2Move, Fysio Baat, Pro College 
Wijchen, FC PeuterProfs, De eerste 
stap

2. Kinderfysiotherapie Kids2Move, 
Fysio Baat, LTC Grootven, 
Sportservice Wijchen, BC Smashing, 
TV Haanenbergh, AWC, LTC Vormer 

3. AWC, ZV Wijchen, De eerste stap
4. Kinderfysiotherapie Kids2Move, 

Fysio Baat, GGD, Sportservice 
Wijchen, De eerste stap

5. Maas en Waal College, Kans en 
Kleur, Pro College Wijchen, De 
eerste stap

Goede voorbeelden
Sjors Sportief
Met Sjors Sportief & Creatief 
kunnen basisschoolkinderen op een 
laagdrempelige manier kennismaken 
met verschillende sportieve en culturele 
activiteiten, zonder dat ze meteen lid 
hoeven te worden. Alle kinderen uit het 
basisonderwijs kunnen deelnemen aan 
Sjors Sportief. Kinderen kunnen één of 
meerdere activiteiten uitkiezen, waar 
zij enkele naschoolse introductielessen 
kunnen volgen bij sportaanbieders 
en sportverenigingen. Vaak kunnen 
kinderen kosteloos kennismaken met 
het sport- en beweegaanbod binnen de 
gemeente Wijchen. 

Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een 
erkenning voor scholen die structureel 
werken aan het verbeteren van de 
gezondheid van hun leerlingen en 
medewerkers. In de gemeente Wijchen 
zijn er inmiddels twee scholen die 
zich Gezonde School mogen noemen. 
Thema’s waar de scholen aan werken 
zijn sport en bewegen, voeding, 
gezondheid en sociale veiligheid. Op 
deze manier zorgen ze voor actieve 
en gezonde leerlingen, een veilige 
schoolomgeving, een fris klimaat en 
is er aandacht voor de persoonlijke 
en sociale ontwikkelingen van 
leerlingen. Dit alles moet bijdragen 
aan een gezondere leefstijl, betere 
schoolprestaties en minder schooluitval. 

Sportakkoord Wijchen
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3. SPELREGELS

3.1 ORGANISATIE
De ondertekening van dit Wijchense 
Sportakkoord is het begin. Dit 
Sportakkoord geeft een extra impuls 
aan sport en bewegen in de gemeente 
Wijchen. 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 sportakkoord.

Jaarlijks wordt minimaal één bijeenkomst 
gehouden die in het teken staat van het 
Sportakkoord. 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 sportakkoord.

We willen voorkomen dat de structuur 
en organisatie een doel op zich wordt 
in plaats van een middel. Er gebeuren 
veel goede dingen op het gebied van 
sport en bewegen in de gemeente 
Wijchen. Vanuit dit sportakkoord willen 
we die zaken vooral verder met elkaar 
verbinden en daar waar behoeften liggen 
door ontwikkelen. We hebben voor de 
organisatie de volgende opzet voor ogen. 

Kerngroep
We willen werken met een kerngroep die 
in algemene zin de visie en uitvoering 
van het lokale sportakkoord monitort. 
De kerngroep bestaat bij voorkeur uit 
tenminste een vertegenwoordiging 
van iemand uit het onderwijs, 
kinderopvang,  zorg, een maatschappelijke 
organisatie één of meerdere sport- en 
beweegaanbieders en de gemeente. De 
kerngroep komt minstens vier keer per 
jaar bij elkaar. 

Werkgroepen
In dit sportakkoord staan drie thema’s 
centraal. Per thema wordt een werkgroep 
opgericht. De werkgroepen zijn bij 
voorkeur verantwoordelijk voor het 
coördineren van de uitvoering van 
deactiepunten binnen de thema’s van het 
sportakkoord. De werkgroepen komen 
minstens drie keer per jaar samen. Het 
eerste initiatief ligt bij de initiatiefnemer, 
bijvoorbeeld een vereniging, Sportservice 
Wijchen, maatschappelijke partner of de 
gemeente. 

Netwerkstructuur
Sport en bewegen heeft een nadrukkelijke 
relatie met andere thema’s en 
ontwikkelingen. Onderwijs en jeugd, 
participatie en armoede, openbare 
ruimte, welzijn en subsidies, etc. Sport kan 
aansluiten bij bestaande structuren en 
overleggen, maar de kerngroep kan ook 
andere partners uitnodigen om rondom 
een thema aan te sluiten.

Rol van de gemeente
Het sportakkoord is van de 
ondertekenaars en niet van de 
gemeente. De gemeente Wijchen is 
als ondertekenaar één van de partijen 
die bijdraagt aan het succes en zo 
veel mogelijk initiatieven van partijen 
stimuleert en ondersteunt. 

Combinatiefunctionarissen
De gemeente Wijchen neemt deel aan 
de Brede Impuls Combinatiefuncties. 
Via deze Rijksregeling zijn er 
combinatiefunctionarissen actief in 
de gemeente Wijchen. Een groot deel 
wordt ingevuld door het team van 
Sportservice Wijchen. Sportservice 
Wijchen is de sportorganisatie die 
namens Samenwerkingsstichting Kans 
& Kleur en Gemeente Wijchen actief 
is. Sportservice stimuleert scholen om 
te komen tot schoolbeleid voor sport, 
bewegen en een gezonde leefstijl, leidend 
tot kwantitatieve en kwalitatieve toename 
van sport, bewegen en een gezonde 
leefstijl in en rond de school. Acties uit het 
sportakkoord, gericht op ‘Actief opgroeien 
in Wijchen’, kunnen worden ondersteund 
door Sportservice Wijchen.

Adviseur Lokale Sport
Voor sport- en beweegaanbieders zijn 
er extra middelen en ondersteuning 
beschikbaar om de ambities waar 
te maken. Jaarlijks is er een bedrag 
van € 12.300,- beschikbaar in de 
vorm van zogeheten services voor 
deskundigheidsbevordering, workshops, 

trajectbegeleiding, interventie, bijscholing 
of training. Er is keuze uit meer dan 200 
vormen van ondersteuning voor besturen, 
trainers, scheidsrechters, etc. De adviseur 
blijft beschikbaar gedurende de periode 
van uitvoering van het sportakkoord (t/m 
2021) en bepaalt jaarlijks de inzet van de 
services. Dit gebeurt in nauw overleg met 
het kernteam en de gemeente.

3.2 COMMUNICATIE
Om zoveel mogelijk inwoners, partners 
en verenigingen in de gemeente Wijchen 
in beweging te brengen is communicatie 
van groot belang. 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. 

Het streven is om een platform 
te ontwikkelen waar alles op het 
gebied van sport en bewegen in de 
gemeente Wijchen te vinden is. Een 
plek voor inwoners om het sport- en 
beweegaanbod in de gemeente Wijchen 
te ontdekken, maar ook informatie over 
financiële regelingen en voor mensen met 
een beperking. Het platform geeft ook het 
laatste nieuws op sportgebied en bevat 
een agenda met overzicht van activiteiten 
en evenementen. 
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Om inwoners en partners uit de 
gemeente Wijchen te informeren en 
inspireren worden verschillende online 
kanalen ingezet, waaronder Facebook, 
Instagram en een digitale nieuwsbrief. 
Een aanvullende kans is dat nieuws en 
verhalen ook gedeeld worden via de 
kanalen van partners en verenigingen om 
zo een nog groter bereik te realiseren. 
Daarnaast gaan we op zoek naar lokale 
helden die als rolmodel of ambassadeur 
fungeren. Hierbij kan gedacht worden 
aan (top)sporters en talententen die uit 
de gemeente Wijchen komen, maar ook 
aan verenigingshelden. Via de genoemde 
kanalen worden de verhalen van de 
ambassadeurs gedeeld. 

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

Uitvoeringsbudget sportakkoord
De gemeente Wijchen kan met het 
Sportakkoord in 2020, 2021 en 2022 een 
uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen. 
Hiermee kunnen acties en speerpunten 
uit het Sportakkoord worden opgepakt. 
Het gaat om een jaarlijks budget van  
€ 30.000. 

Het budget wordt nog verdeeld en 
toegewezen.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 sportakkoord te actualiseren en 
om keuzes in het uitvoeringsbudget te 
bepalen.

Inzet Adviseur Lokale 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. Het jaarlijks 
budget hiervoor is € 12.300. De volgende 
services kunnen worden ingezet op basis 
van de beschreven acties en gezamenlijke 
behoeften:
• Begeleidingstraject oprichten kernteam
• Begeleidingstraject gezonde 
 sportomgeving (rookvrije accommodatie, 
 gezonde sportkantine etc.)
• Begeleidingstraject en scholing 
 vertrouwenscontactpersonen
• Workshop sociale veiligheid (bestuur)
• Workshop kansen voor 50+ sporten
• Inspiratiesessie trainer/coachen vanuit
 pedagogisch perspectief
• Workshop vrijwilligersmanagement
• Begeleidingstraject verduurzaming 
   sportaccommodaties
• Procesbegeleiding gezamenlijke inkoop
 en samenwerking

Stimuleringsbudget inclusief sporten 
en bewegen
Het stimuleringsbudget kan aangevraagd 
worden door verenigingen en andere 
sport- en beweegaanbieders die op basis 
van behoefte aanbod willen versterken, 
verbeteren of vernieuwen voor inclusieve 
doelgroepen (senioren, mensen met een 
beperking, statushouders etc.). De sport- 
en beweegaanbieders vragen het budget 
bijvoorbeeld aan om een samenwerking 
met revalidatiecentrum, zorgcentrum, 
wijkcentrum, verzorgingstehuis, 
vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het 
aanschaffen van specifiek sportmateriaal 
dat aansluit bij de wensen en behoeften 
van de doelgroep. Ook valt te denken 
aan het verbeteren van het promoten 
van de sport- en beweegactiviteiten voor 
inclusieve doelgroepen.

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 Open Clubs,
 Talentontwikkeling en vernieuwende
 energieprojecten.
• Gemeentelijk: Subsidie voor
 sportverenigingen (amateursport),
 subsidie voor aangepaste
 sportactiviteiten specifiek
 gericht op minder validen en

 een duurzaamheidslening voor
 sportverenigingen voor investeringen
 voor energiebesparende en duurzame
 maatregelen.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeente Wijchen geeft uitvoering 
aan haar sportbeleid. Het grootste deel 
van de financiering vanuit sport gaat naar 
(binnen)sportaccommodaties. Daarnaast 
wordt budget voornamelijk ingezet voor 
subsidies en sport- en beweegstimulering 
(uitgevoerd door Sportservice Wijchen).
 In 2018 is de notitie sport en bewegen 
vastgesteld. In deze notitie, gericht 
op sport- en beweegstimulering, gaat 
aandacht uit naar de doelgroepen 
kinderen, ouderen en kwetsbare inwoners 
en de ondersteuning van verenigingen.

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.

Sportakkoord Wijchen
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4. SPELERS
Onderstaande organisaties dragen naar 
vermogen bij aan het verwezenlijken 
van de ambities uit dit sportakkoord. De 
één doet dat met de uitvoering van een 
activiteit, de ander door mee te denken 
in het proces. Alle bijdragen, groot en 
klein in de vorm van persoonlijke inzet, 
beschikbaar stellen van faciliteiten, 
advies, materialen en middelen is 
welkom. Wat we doen is niet allemaal 
nieuw, maar door de manier waarop 
we het uitvoeren geven we sport en 
bewegen een impuls in de gemeente 
Wijchen. 

Sport- en beweegaanbieders
Strong Viking Group, Senioren 
Sportvereniging Oud-Fit, Impulse 
dance studio, WSV De Posthoorn, 
Handbalvereniging The Flyers, BC XINIX, 
LTV Haanenbergh, Volleybalvereniging 
Trivos, spcl Alverna, Sportief Wandelen 
wijchen, Derkssport en Go4Fit, 
Korfbalvereniging playing girls, TTV 
ONI, ZV Wijchen, BC Smashing, VV 
Niftrik, Powerwalkingclub Wijchen, 
2walk wandelorganisatie, De Leleaart, 
Rolstoelsport Arcus, sv A.W.C., sc 
Woezik, Manege Prinsenbankhoeve, 
Atletiekvereniging AVW, Curves Wijchen, 
BC op Dreef, Zaalvoetbalschool Wijchen, 
LTC Grootven, De Batavier Zeil- Roei en 
Motorboot Vereniging, Schaakvereniging 
Het Kasteel, MCC Wijchen, LTV Vormer, 
VV UHC, Korfbalvereniging Fortuna 
‘74, Stichting Sportevenementen, 
Uniek Sporten regio Nijmegen, 
Sportservice Wijchen, OWT Pontos, 
Petanquevereniging Le Chateau, MCC 
Wijchen, FC PeuterProfs (FC Social 
Works)

Onderwijs en kindpartners
Praktijk voor kinderfysiotherapie 
Kids2Move, Maaswaal College, De Eerste 
Stap, Samenwerkingsstichting Kans en 
Kleur

Zorg
MEE Gelderse Poort, Leefstijlcentrum 
Wijchen gezond, GGD Gelderland Zuid, 
Wijchen Gezond, Samenoord, Fysio- 
en Manuele Therapie Baat, Pluryn, 
Fysiotherapie Bosman & May, Leefstijl 
centrum Derks4sport, Huisartsenpraktijk 
de Huisdokter, leefstijlcoaching 
LeefstijlXtra, EHBO Wijchen, CEM 
SportSupport

Welzijn
CEM SportSupport, Vluchtelingenwerk 
Wijchen, MeerVoormekaar 
welzijnsorganisatie, Stichting Odensehuis 
Animi Vivere, Seniorenvereniging 
Wijchen, Stichting Schaarweide

Overig
Adviseur Lokale Sport, Sport met 
Snelders

Overheid 
Gemeente Wijchen, Werkorganisatie 
Wijchen Druten

Organisaties die niet betrokken 
waren in het proces en alsnog willen 
aansluiten zijn van harte welkom. De 
hulp van iedereen die bij wil dragen aan 
het realiseren van de ambities uit dit 
sportakkoord is van harte welkom.

Sportakkoord Wijchen




