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DE KRACHT VAN SPORT EN BEWEGEN

De kracht van sport en bewegen om te verenigen is groot, omdat mensen 
hier veel plezier aan beleven. Plezier door actief te sporten, door samen 
sportevenementen te bezoeken of door actief te zijn als vrijwilliger.

Dat plezier wordt niet beperkt door stadsgrenzen of generaties. Kinderen 
van nu zullen later met plezier terugkijken op hun sportervaringen. Ze 
denken terug aan de trainer waar ze zo veel van geleerd hebben, aan de dag 
waarop ze trots de beker in ontvangst mochten nemen of aan het team waar 
ze vriendschappen aan over hebben gehouden. De medailles, diploma’s en 
foto’s zullen worden bewaard. Nog jaren later zullen de (on)tastbare 
herinneringen aan hun sportieve jeugd een glimlach op hun gezicht brengen.

Omdat zo veel mensen plezier aan sport en bewegen beleven, vormt sport 
een krachtig instrument. Een instrument om sociale cohesie en welzijn te 
bevorderen. De wedstrijd, de toertocht of de bridgeavond brengt mensen 
samen.

Sporten helpt ook om je karakter te vormen, jezelf te leren kennen en te 
leren hoe je met anderen omgaat. Kortom; de sport creëert ontmoetingen 
en juist dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin de verschillen 
tussen bevolkingsgroepen zo vaak benadrukt worden.

Bron: Nationaal Sportakkoord
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Vitaal West Betuwe
gezonde voeding, voldoende beweging
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Op 29 juni 2018 heeft de voormalige minister Bruins samen 
met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere 
organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt 
Nederland, getekend. Hierin staan zes ambities centraal:

1. Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven 
lang plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen 
wordt nagestreefd;

2. Duurzame sportinfrastructuur, om heel Nederland te voorzien 
van functionele, goede en duurzame sport- en 
beweegvoorzieningen;

3. Vitale sport- en beweegaanbieders, om voor iedere 
Nederlander een passend, bereikbaar en toegankelijk sport- en 
beweegaanbod te hebben;

4. Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal met plezier, veilig, 
eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen;

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen, met de ambitie dat meer 
kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun 
motorische vaardigheden gaan toenemen (met focus op de 
leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar);

6. Topsport die inspireert, vanuit de gedachte dat Nederlandse 
topsportprestaties en topevenementen in Nederland een 
cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van 
sport.

Naast deze ambities hebben de landelijke partners afgesproken dat 
dit Sportakkoord in Nederland wordt vertaald naar lokale en 
regionale akkoorden, zodat de ambities in de lokale context worden 
uitgevoerd, zoals binnen de gemeente West Betuwe.



In navolging van het Nationaal Sportakkoord is 

binnen West Betuwe een lokaal akkoord gesloten 

waarmee sportaanbieders, maatschappelijke 

organisaties, bedrijven en de gemeente West 

Betuwe sport en bewegen voor iedere inwoner 

aantrekkelijker en toegankelijker willen maken. 

Niemand uitgezonderd, nu en in de toekomst. Ook 

bedrijven in West Betuwe dragen met gezonde en 

fitte medewerkers bij aan deze ambitie. 

We willen inspelen op de veranderende behoeften 

en ontwikkelingen in onze samenleving. We zetten 

ons in om meer mensen in beweging te laten 

komen. Deze gezamenlijke ambitie is verwoord in 

dit sportakkoord en uitgewerkt in projecten waar 

sportverenigingen en partners uit onderwijs, zorg, 

gezondheid, welzijn en het bedrijfsleven tot en met 

2022 mee aan de slag gaan. 

De handtekeningen onder dit akkoord zijn de eerste 

stap om onze gezamenlijke ambitie waar te maken. 

Wie zijn handtekening heeft gezet, zegt hiermee 

actief en naar vermogen bij te willen dragen aan het 

verwezenlijken van onze ambitie. 

Sportverenigingen hebben beperkt ervaring met het 

benaderen en verleiden van nieuwe doelgroepen. 

Desondanks gaan we wel met elkaar deze uitdaging 

aan. We zijn enthousiast en geloven in de kracht van 

sport en bewegen, voor iedereen.

Sport en bewegen biedt mogelijkheden om uit te 

groeien tot een gezonde, inclusieve en veerkrachtige 

gemeente. Daar dragen de gemeente West Betuwe 

en alle andere ondertekenaars van dit sportakkoord 

spreekwoordelijk graag hun steentje aan bij!

Ton van Maanen

Wethouder Sport en JOGG, gemeente West Betuwe

VOORBESCHOUWING
Méér mensen in de gemeente West Betuwe in beweging laten komen. Dát is het hoofddoel van het 

Sportakkoord West Betuwe. Sporten en bewegen bij een vereniging of een aanbieder in de openbare 

ruimte, in teamverband of individueel, en ongeacht iemands leeftijd, beperking, afkomst, geloof of 

sociale positie. Dus op een manier die past in iemands leven. Wij willen ons inspannen om een situatie 

te bereiken, dat alle inwoners kunnen sporten en bewegen, op zijn of haar eigen manier en niveau. 
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In navolging van het Nationaal Sportakkoord 

hebben we ons Sportakkoord West Betuwe 

ontwikkeld. In het eerste kwartaal van 2020 

hebben tal van mensen en organisaties die iets 

met sport en bewegen te maken hebben, elkaar 

ontmoet. Ideeën zijn uitgewisseld, afspraken zijn 

gemaakt en verbindingen zijn gelegd. Veel 

energie is ontstaan. Het is nu zaak die energie 

vast te houden en om te zetten in resultaat. Met 

als doel om via diverse projecten zoveel mogelijk 

inwoners een leven lang voldoende én met 

plezier te laten bewegen en sporten. Want met 

z’n allen vinden we sport en bewegen belangrijk: 

niet alleen omdat het leuk is om te doen of te 

beleven, maar ook vanwege onze gezondheid en 

het kunnen meedoen in de maatschappij. Als 

sporter, als vrijwilliger of als supporter.

Met dit Sportakkoord West Betuwe gaan we nog 

meer verbindingen leggen. We verdedigen, maar 

gaan ook in de aanval. Wat we gaan doen is 

zeker niet allemaal nieuw, maar we kiezen wel 

op een aantal fronten voor een nieuwe aanpak. 

Daarmee krijgt de sport in de gemeente West 

Betuwe een extra ‘boost’.

Energie omzetten in concrete projectresultaten. 

De handtekeningen onder dit Sportakkoord 

vormen daarvoor de aftrap. In dit Sportakkoord 

West Betuwe staan projectideeën waar de 

ondertekenaars van dit akkoord werk van gaan 

maken, in 2020-2022. Zij zetten zich in om meer 

inwoners van de gemeente West Betuwe 

sportiever te maken en in beweging te krijgen.

Voor ons bood het Nationaal Sportakkoord 

aanknopingspunten om lokaal mee aan de slag 

te gaan. We herkennen ons in veel landelijke 

ambities. Ook wij hebben het over inclusief 

sporten en bewegen, waarbij voor iedereen een 

leven lang plezier in sporten en bewegen 

nagestreefd wordt. We gaan ook voor het 

ontwikkelen van sportverenigingen tot vitale 

sportaanbieders. We streven tevens naar een 

positieve sportcultuur en naar van jongs af aan 

vaardig in bewegen. Of onze ideeën ook echt 

allemaal gaan lukken? Geen idee, we gaan 

experimenteren en met onze partners ervaring 

opdoen. Samen gaan we in de praktijk 

ontdekken wat wel en niet werkt om meer 

inwoners in beweging te krijgen.

Het Sportakkoord West Betuwe moet eraan 

bijdragen dat meer inwoners meer plezier in 

sport en bewegen kunnen hebben. Ieder op zijn 

of haar eigen niveau. We activeren d.m.v. 

diverse kleinere projecten inwoners, vanuit 

sport- en beweegaanbieders, in samenwerking 

met de gemeente, het onderwijs, welzijn, de 

gezondheidszorg en het bedrijfsleven. 

Afhankelijk van de situatie, de kennis van de 

partners en de behoefte van de doelgroep. Waar 

mogelijk bundelen we onze krachten en leggen 

we verbindingen tussen mensen en organisaties. 

Deelname aan sport en bewegen moet in ieder 

geval voor meer inwoners gemakkelijk worden. 

Dat doen we door ons huidige sport- en 

beweegaanbod te promoten en daar waar 

mogelijk aan te passen aan nieuwe doelgroepen. 

We werken samen aan een lokale samenleving 

waarin niemand buitenspel staat. De komende 

twee jaren laten we vanuit de sport de positieve 

kant van bewegen, meedoen en presteren meer 

naar voren komen, zodat meer inwoners en hun 

directe omgeving gaan meeleven en meedoen 

met sport en bewegen in West Betuwe!

AFTRAP OPSTELLINGWARMING-UP



In de gemeente West Betuwe hebben we gehoor 

gegeven aan de oproep om te komen tot een 

lokaal sportakkoord. Bij de diverse 

bijeenkomsten, die in het eerste kwartaal van 

2020 plaatsvonden, waren vele geïnteresseerde 

vertegenwoordigers aanwezig om van de 

Sportformateur te horen waarom een Nationaal 

Sportakkoord is gesloten, wat een lokaal 

sportakkoord inhoudt en welke kansen en 

mogelijkheden deze voor sportverenigingen en 

hun partners biedt. Ter inspiratie zijn mooie 

voorbeelden gepresenteerd van VV Beesd 

(walking football) en Mouwrik Waardenburg 

(vitale medewerkers). In de periode daarna zijn 

we aan de slag gegaan met het maken van 

plannen voor onze gezamenlijke ambitie om 

zoveel mogelijk inwoners te verleiden te gaan (of 

blijven) sporten en bewegen. Een template was 

beschikbaar om de essentiële projectpunten te 

benoemen. Bij het verder uitwerken van deze 

ideeën hielpen we elkaar, zowel on- als offline, 

en deelde ook Olympisch kampioen Jochem 

Uytdehaage zijn ervaringen.

TRAINING
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Dit sportakkoord is van iedereen die wil 

meedoen. Het is een werkdocument met een 

open en dynamisch karakter, zowel ten aanzien 

van de voorgenomen projecten, als met 

betrekking tot de partners binnen dit akkoord. 

Dit betekent dat verbindingen en ontmoetingen 

die afgelopen jaar zijn ontstaan een vervolg 

krijgen. De voorwaartse energie die 

aangewakkerd is, gaat de komende tijd door. Het 

is belangrijk, dat we niet te beperkt gaan denken 

en handelen. We gaan experimenteren, ervaring 

opdoen en deze met elkaar delen. Het is daarbij 

ook goed om gebruik te maken van inzichten van 

buiten de sport en van buiten de gemeente om 

innovatief en ‘aanvallend’ te kunnen denken. 

Waar mogelijk en passend is het wenselijk de 

ambities uit het Nationaal Preventieakkoord en 

het sportakkoord verder uit te werken en aan 

elkaar te verbinden, o.a. met het inzetten van de 

JOGG-aanpak in de gemeente West Betuwe.

De ondertekening van het Sportakkoord West 

Betuwe is de eerste stap om onze ambitie waar 

te maken. Een organisatie die dit sportakkoord 

heeft getekend, werkt mee aan het realiseren 

van deze ambitie. Niet iedereen hoeft overal en 

altijd aan mee te werken. Ieder doet waar dit 

past, naar eigen kunnen en draagt een steentje 

bij. Samen zetten we de schouders eronder. We 

delen de door ons  opgedane kennis en ervaring 

en maken de verbinding tussen mensen en 

organisaties. We gebruiken onze expertise om 

bij de uitvoering de juiste partijen te laten 

aansluiten. Ook stimuleren de ondertekenaars 

van het Sportakkoord West Betuwe hun netwerk 

om bij te dragen aan de verwezenlijking van 

onze ambitie. Het Sportakkoord West Betuwe is 

een overeenkomst, waarbij alle partijen welkom 

zijn, die willen bijdragen aan het realiseren van 

onze ambitie. 

ONS SPEELPLAN
Met dit Sportakkoord West Betuwe willen we een impuls geven aan de samenwerking tussen 
verschillende partners onder het mom van verbinden, samenwerken en kennisdelen. We willen 
bereiken dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen en plezier kan beleven aan sport en bewegen: als 
deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.



Ondanks de grote variëteit aan sportvoorzieningen op 

relatief korte afstand sporten en bewegen inwoners van 

de gemeente West Betuwe relatief weinig. 

Inwoners van de voormalige gemeente Geldermalsen 

liepen bijvoorbeeld minder vaak hard dan gemiddeld in 

Nederland (6,6% vs 8,6% landelijk), wandelden significant 

minder (33,8% vs 37,0%) en fitnessen ook beduidend 

minder (20,1% vs 26,0%). Dit verklaart mede waarom het 

percentage niet-sporters aanzienlijk hoger was dan het 

gemiddelde percentage in Nederland (52,7% vs 48,7%). 

Vreemd genoeg lag het percentage mensen, dat was 

aangesloten bij een sportvereniging echter wel boven het 

gemiddelde in Nederland (26,7% vs 25,3%).

Het percentage personen ouder dan 19 jaar dat voldoet 

aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen ligt landelijk 

op 63%. In de voormalige gemeente Geldermalsen lag dit 

percentage op 56,7%.

Bron: Kenniscentrum Sport

STATISTIEKEN
West Betuwe is een gemeente met ruim 50.000 inwoners. 
Een gemeente van vele smaken, uitdagingen en een grote 
diversiteit. We hebben een grote variëteit aan 
sportvoorzieningen. 
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Inwoners van de voormalige gemeente Lingewaal liepen 

minder vaak hard dan gemiddeld in Nederland (7,7% vs

8,6% landelijk), wandelden minder (31,7% vs 37,0%) en 

deden minder vaak aan fitness (16,6% vs 26,0%). 

Dit verklaart mede waarom het percentage niet-sporters 

aanzienlijk hoger was dan het gemiddelde percentage in 

Nederland (60,0% vs 48,7%). Het percentage mensen, dat 

was aangesloten bij een sportvereniging lag echter wel 

boven het gemiddelde in Nederland (30,5% vs 25,3%).

Het percentage personen ouder dan 19 jaar dat voldeed 

aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen ligt landelijk 

op 63%. In de voormalige gemeente Lingewaal lag dit 

percentage op 59,7%.

Bron: Kenniscentrum Sport

STATISTIEKEN
Voormalige gemeente Lingewaal



Inwoners van de voormalige gemeente Neerijnen liepen 

minder vaak hard dan gemiddeld in Nederland (5,1% vs

8,6% landelijk), wandelden minder (30,5% vs 37,0%) en 

deden minder vaak aan fitness (19,1% vs 26,0%). 

Dit verklaart mede waarom het percentage niet-sporters 

aanzienlijk hoger was dan het gemiddelde percentage in 

Nederland (60,0% vs 57,1%). Het percentage mensen, dat 

was aangesloten bij een sportvereniging lag echter wel 

boven het gemiddelde in Nederland (30,4% vs 25,3%).

Het percentage personen ouder dan 19 jaar dat voldeed 

aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen ligt landelijk 

op 63%. In de voormalige gemeente Neerijnen lag dit 

percentage op 56,9%.

Bron: Kenniscentrum Sport

STATISTIEKEN
Voormalige gemeente Neerijnen
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De volgende organisaties ondertekenen tezamen met de gemeente het Sportakkoord West Betuwe. Zij gaan 

in 2020/2022 aan de slag met het uitvoeren van projecten voor specifieke doelgroepen en ontvangen 

daarvoor een projectbudget van maximaal € 1.500. In 2021 worden plannen gemaakt voor 2021/2022.

SPELERS EN SPEELSCHEMA
Uiteenlopende partijen in de gemeente zijn uitgedaagd en hebben elkaar geïnspireerd om de ambitie 
van het Sportakkoord West Betuwe te realiseren. Diverse mooie en ambitieuze projecten zijn bedacht, 
gepresenteerd en aangescherpt met als doel om meer inwoners te laten sporten en bewegen.

Ondertekenaar Project

CBS De Schakel De Klas Beweegt!
Chapeau Kinderwerk Fit in de Kinderopvang
Dansstudio 24 Dans je mee?
Fit Lokaal Jong geleerd is oud gedaan!
Gemeente West Betuwe Gezonde Werkvloer
Handboogschietvereniging De Lingeboog Handboogschieten is voor iedereen
Healthclub45 Healthclub45 Kennisweken
IJsclub De Haar IJsclub de Haar, 100 jaar en springlevend
IJzervreter Samen en Zeker bewegen
Kano.nl Kano Fit
Medisch Trainingscentrum Rumpt Medisch Trainingscentrum Rumpt, Fit & Veilig
Mouwrik Waardenburg BV Gezonde Werkvloer
RVV Rhelico West Betuwe G-voetbaltoernooi
Sportstichting de Wiel te Asperen No Jump Volleybal
Tennisclub Varik-Heesselt West Betuwe Cup
VitaRun Sportproeverij, voor jong en ouder 
Volleybalvereniging Go '97 Kabouter- en doelgroepvolleybal
Volleybalvereniging Wij Houden Vol Beachvolleyballen, stoer & fun
VV Asperen VV Asperen Fit
VV Beesd Betuwse Bikkels Bokaal
ZV Olympia Duurzaam en gevarieerd bewegen



Om zoveel mogelijk inwoners en organisaties in 

beweging te brengen is communicatie van groot 

belang. Het Sportakkoord West Betuwe moet 

een begrip worden en gaan leven. Gelukkig leent 

sport zich prima voor communicatie, Het zit 

immers boordevol emotie, ‘stories’ en passie. 

Om verhalen te delen, ervaringen en ideeën uit 

te wisselen en iedereen op de hoogte te houden 

van het sportakkoord ontwikkelen we een 

website. Dat wordt een digitale informatiebron 

voor alle sportverenigingen, maatschappelijke 

partners en inwoners (kosten incl. BTW €5.000). 

Organisaties moeten zich kunnen blijven 

aansluiten bij het Sportakkoord West Betuwe, 

ideeën kunnen opperen en potentiële partners 

kunnen vinden. Door middel van diverse 

mediakanalen delen we nieuwsberichten. We 

zetten ‘lokale helden’ in en maken gebruik van 

weekbladen als belangrijke mediapartners. 

Natuurlijk worden partners regelmatig bijgepraat 

over relevante ontwikkelingen en resultaten van 

het Sportakkoord West Betuwe.

WEDSTRIJDVERSLAG
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CONTRIBUTIE
Voor de ondertekenaars van het Sportakkoord 

West Betuwe komen financiële middelen en 

ondersteuning beschikbaar. Het ministerie van 

VWS stelt een uitvoeringsbudget beschikbaar. 

Voor 2020 en 2021 is dat € 30.000 per jaar en 

waarschijnlijk nog eenzelfde bedrag voor 2022.

Daarnaast is voor de ondersteuning van 

verenigingen en hun partners een budget 

beschikbaar in de vorm van services voor 

deskundigheidsbevordering, workshops, 

trajectbegeleiding, interventies, bijscholing en/of 

trainingen. De keuze kan worden gemaakt uit 

meer dan 200 vormen van ondersteuning voor 

besturen, trainers, coaches, scheidsrechters, etc. 

Deze services vertegenwoordigen een waarde 

van € 24.600 voor de jaren 2020 en 2021.

De beschikbare middelen zijn bedoeld als impuls 

om een beweging op gang te brengen, die 

bijdraagt aan onze ambitie om meer inwoners in 

beweging te krijgen. Waar mogelijk is het 

verstandig om te zoeken naar cofinanciering.

Op nationaal niveau bestaan diverse subsidies. 

Hieronder noemen we enkele:

• BOSA, subsidie voor stimulering bouw en 

onderhoud van sportaccommodaties, met 

extra subsidie voor maatregelen op het 

gebied van duurzaamheid en 

toegankelijkheid. 

• VSBfonds: iedereen doet mee. Dit fonds 

steunt - met geld, maar ook raad en daad -

iedereen die actief wil meedoen. En iedereen 

die anderen actief uitnodigt tot meedoen met 

projecten die zorgen voor verbindingen, zodat 

iedereen een plek krijgt in onze diverse 

samenleving. 

• Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen 

stoppen met spelen, ook niet als je ouder 

wordt. Want spelen is niet alleen het 

belangrijkste onderdeel van een gezond 

leven, het is ook nog eens het leukste. 

Provincie Gelderland biedt ook regelmatig 

subsidies, waarop sportverenigingen en/of hun 

partners een beroep kunnen doen. Op 

gemeentelijk niveau bestaat de mogelijkheid om 

de gewenste investeringen in sport en bewegen 

slim te combineren met andere budgetten, zoals 

bijvoorbeeld de budgetten voor gezondheid, 

wmo en (her)inrichtingsprojecten voor de 

openbare ruimte.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het 

waarmaken van onze gezamenlijke ambitie. 

Vrijwilligers zetten hun kostbare tijd en energie 

in en bedrijven kunnen organisaties faciliteren, 

met deskundigheid, advies, materialen en waar 

mogelijk ook financiële middelen ter beschikking 

stellen. Waar het om gaat is dat iedereen 

bijdraagt naar vermogen, en dat we met elkaar 

de schouders eronder zetten om meer inwoners 

van de gemeente West Betuwe de kans geven 

om te sporten en bewegen!



De ondertekenaars van het sportakkoord 

hebben ieder afzonderlijk en alle tezamen een 

verantwoordelijkheid in de uitvoering. Het is 

mede daarom van belang om de betrokkenheid 

en het eigenaarschap bij alle ondertekenaars 

hoog te houden. Dat proces gaan we met elkaar 

stroomlijnen door aandacht te besteden aan de 

uitvoering. De Regiegroep geeft hier invulling 

aan en bestaat uit vertegenwoordigers van de 

gemeente, de sport (commercieel en niet-

commercieel), zorg en welzijn, het onderwijs en 

het bedrijfsleven. De Regiegroep bewaakt de 

voortgang van de uitvoering, monitort, evalueert 

en zorgt voor de verdeling van financiële 

middelen. Eind 2020 maakt de Regiegroep een 

plan voor de besteding van de middelen voor 

2021-2022. De Regiegroep zorgt tevens, dat daar 

waar nodig specifieke plannen gemaakt worden 

om onze centrale ambitie verder te 

verwezenlijken, en helpt om samenwerkingen 

tot stand te brengen tussen sportverenigingen 

en potentiële (maatschappelijke) partners.

Gedurende de looptijd van de uitvoering van het 

sportakkoord wordt de Regiegroep geadviseerd 

en ondersteund door een Adviseur lokale sport. 

Binnen de gemeente West Betuwe is dat Dion 

Bulkens.

Dit sportakkoord is van alle ondertekenaars. De 

gemeente is als ondertekenaar één van de 

partijen die wil bijdragen aan het succes van dit 

sportakkoord en zoveel als mogelijk initiatieven 

stimuleert en ondersteunt. Opgedane ervaringen 

binnen het sportakkoord vormen tevens input 

voor nieuw gemeentelijk (sport)beleid. Naast het 

Nationaal Sportakkoord bestaat ook een 

Nationaal Preventieakkoord, waarin het 

verbeteren van de gezondheid van alle 

Nederlanders centraal staat. Een gezonde 

leefstijl moet gemakkelijk en gewoon worden. 

Waar mogelijk en passend is het wenselijk de 

ambities uit beide akkoorden lokaal verder uit te 

werken en aan elkaar te verbinden.

ARBITRAGE
De ondertekening van dit sportakkoord is een mooi begin, en een hele belangrijke. Het geeft een extra 
impuls aan sport en bewegen in de gemeente West Betuwe. Het akkoord biedt kansen voor diverse 
verenigingen en hun partners om in te spelen op de veranderende behoeften en ontwikkelingen in 
onze maatschappij. Het is van belang, dat de naleving van het sportakkoord ordentelijk verloopt.  
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De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen 

van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de Regiegroep en de onder-

tekenaars van het sportakkoord, die zicht hebben op de behoefte van diverse clubs. Op basis daarvan wordt 

bekeken welke services clubs optimaal kunnen ondersteunen. Denk aan trainersopleidingen, masterclasses 

voor bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. 

NABESCHOUWING
Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende 
vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en 
verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het 
sportakkoord wordt geïnvesteerd in clubs om die ambities waar te maken.

INFORMEREN EN INSPIREREN OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN UITVOEREN EN REALISEREN 

VOOR WIE Kaderleden (bijv. voorzitter) Kaderleden (bijv. trainer, 
bestuurder)

Betrokkenen van de club

DOEL Geïnspireerd raken
Ervaringen en ideeën delen

met andere clubs

Beter worden op 
clubkaderniveau

Een concreet product 
realiseren binnen de club

HOE Eén of twee bijeenkomsten
Workshops (bijv. vier inzichten

voor bestuurders)

Opleidingen & cursussen 
(bijvoorbeeld train de trainer)

Procesbegeleiding

Traject Verduurzaming (bijv. 
zonnepanelen)

Traject Gezonde 
Sportomgeving (bijv. 

gezonde kantine)

DOOR WIE NOC*NSF Academie voor 
Sportkader, Sport Professionals 

Netwerk

Sportbonden, NOC*NSF 
Academy voor Sportkader, 

Sport Professionals Netwerk

SSNB, Team:Fit



Hieronder worden per pijler van het Nationaal Sportakkoord mogelijke services weergegeven.  
Meer services zijn beschikbaar. De Adviseur lokale sport verstrekt verenigingen en hun partners 
hier graag meer informatie over.

Zodat iedere Nederlander een leven lang plezier 

kan beleven aan sporten en bewegen.

MOGELIJKE SERVICES

SPORTERS MET GEDRAGSPROBLEMATIEK

Inspiratiesessie voor trainers

TRAINEN/COACHEN JONGEREN AUTISME

Inspiratiesessie voor trainers

SPORTERS VERSTANDELIJKE BEPERKING

Workshop voor trainers

STIMULERINGSBUDGET INCLUSIEF SPORTEN 

EN BEWEGEN

Stimuleringsbudget voor de club

Zodat Nederland wordt voorzien van een functionele, 

goede en duurzame infrastructuur met o.a. duurzame 

accommodaties en openbare ruimtes die 

beweegvriendelijk worden ingericht.

MOGELIJKE SERVICES

BEGELEIDINGSTRAJECT VERDUURZAMING 

SPORTACCOMMODATIES

Verenigingstraject voor de club

SAMENWERKING BEHEER ACCOMMODATIES

Procesbegeleiding voor de club

INCLUSIEF SPORTEN EN 
BEWEGEN

DUURZAME 
SPORTINFRASTRUCTUUR
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Zodat alle aanbieders van sport en bewegen 

toekomstbestendig zijn.

MOGELIJKE SERVICES

PROCESBEGELEIDING

Verenigingstraject voor de club

BESTUURSCOACHING

Verenigingstraject voor de club

KANSEN VOOR 50+

Workshop voor het bestuur

NIEUWE INKOMSTEN GENEREREN

Inspiratiesessie voor het bestuur

BEGELEIDING GEZONDE SPORTOMGEVING

Verenigingstraject voor de club

VITALE SPORTCLUBS
Zodat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos 

gesport kan worden.

MOGELIJKE SERVICES

4 INZICHTEN OVER TRAINERSCHAP

Inspiratiesessie voor trainers

EEN BEETJE OPVOEDER

Online module voor trainers

GEZOND SPORTKLIMAAT (VERANTWOORD 

ALCOHOLGEBRUIK)

Verenigingstraject voor de club

HERKENNEN EN VOORKOMEN VAN 

(SEKSUEEL) OVERSCHRIJDEND GEDRAG

Workshop voor trainers

TRAINEN/COACHEN VANUIT PEDAGOGISCH 

PERSPECTIEF: PUBERS

Workshop voor trainers

POSITIEVE SPORTCULTUUR
Zodat meer kinderen aan de beweegrichtlijnen 

voldoen en motorische vaardigheden ontwikkelen.

SPORTTECHNISCHE 
OPLEIDINGEN

NIVEAU 0: 

Voor onervaren trainers of mensen die interesse 

hebben om trainer te worden en meer willen weten 

over de sport, de regels, de wedstrijden etc.

NIVEAU 1: 

Basisopleiding voor de beginnende trainer-coach. Je 

assisteert een hoger gekwalificeerde trainer-coach 

bij het geven van trainingen/activiteiten en bij het 

begeleiden van wedstrijden.

NIVEAU 2: 

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van (delen van) 

de training op basis van aangereikte planning of 

gegeven instructies.

VAARDIG IN BEWEGEN



COLOFON

UITGAVE

Het Sportakkoord West Betuwe is met, voor en door sportliefhebbers tot 

stand gekomen. Tekst uit deze uitgave mogen worden gekopieerd en 

hergebruikt. Foto’s mogen zonder toestemming van BreezeMotion niet 

worden gebruikt.

PROJECTLEIDING EN REGIE

Het Sportakkoord West Betuwe is tot stand gekomen onder regie van 

Sportformateur Gillian Franje van Inventief 180 B.V.

FOTOGRAFIE

Inventief 180 B.V. (onder licentie)

GRAFISCH ONTWERP EN PRODUCTIE
BreezeMotion

Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de 

totstandkoming van het Sportakkoord West Betuwe. Voor specifieke vragen 

over het sportakkoord kunt u terecht bij Gillian Franje (06-52848235).
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