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Het Nationaal
Sportakkoord

Sport en bewegen in de
gemeente Halderberge

Op 29 juni 2018 heeft minister
Bruins samen met vertegen
woordigers van de sport,
gemeenten en andere organi
saties het eerste Nationale
Sportakkoord ‘Sport verenigt
Nederland’ getekend.
Een plan vol met inhoudelijke
ambities. De landelijke partners
spraken af dit Sportakkoord
te vertalen naar lokale en
regionale akkoorden.

Of u nu kiest voor bewegen of sporten met anderen of
gewoon voor uzelf, sport is veelzijdig, sport biedt mensen
Hans Wierikx (wethouder)
gezelligheid, ontspanning en plezier. Sport kan bijdragen
aan uw zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en een
goede gezondheid. Al deze positieve effecten van sport en meer bewegen zijn voor de
gemeente Halderberge een reden om al haar inwoners te stimuleren deel te nemen aan
de veelzijdigheid van activiteiten die binnen de gemeente georganiseerd worden.
In de gemeente Halderberge zijn talrijke sportverenigingen actief en worden tal van
sportdisciplines door verschillende organisaties aangeboden. Het sport- en beweegaanbod is breed en zeer gedifferentieerd. Trots zijn wij dan ook op ons lokale sportakkoord.
Samen hebben we ambities benoemd die ertoe moeten leiden dat iedere inwoner van
onze gemeente nog meer gaat bewegen voor een gezond leven. De ambities sluiten aan
bij de uitdagingen die wij graag met elkaar aangaan, versterken de bestaande activiteiten
en geven richting aan nieuwe creatieve activiteiten en samenwerkingsverbanden.
Dit ideeënboek geeft inspiratie maar bekrachtigt vooral ook de lokale samenwerking.
Het biedt alle bewoners de kans om mee te doen aan sport en beweegactiviteiten in de
gemeente. Ik ben alle deelnemers en vrijwilligers hartelijk dankbaar dat ook zij het
belang inzien en hieraan hebben willen meewerken.

Thema’s uit Nationaal Sportakkoord:
Inclusief sporten en bewegen

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

Duurzame sportinfrastructuur

om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en
duurzame sport- en beweegvoorzieningen;

Vitale sport- en beweegaanbieders

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

Positieve sportcultuur

zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en
zorgeloos kan sporten en bewegen;

Van jongs af aan vaardig bewegen

met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan
voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen
(met focus op de groep van 0 tot 12 jaar);

Topsport die inspireert

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

Met sportieve groeten, Hans Wierikx, Wethouder
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OVERGEWICHT
inclusief obesitas

Voldoet aan de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen
bron KC Sport en bewegen
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Inwoners lid van een sportvereniging in 2018: 25,1%
bron NOC*NSF

Halderberge
Noord-Brabant
Nederland

25,1%
26,3%
25,1%

10%
w.v.
1%

obesitas

63%

2-11

48,9%
landelijk gemiddelde

44%

BEWEGING

EENZAAMHEID

49% van de basisschool
kinderen komt altijd
lopend of fietsend naar
school

36% van de
volwassenen is
eenzaam

11% van de kinderen
(1 – 11 jaar) speelt
minder dan 3,5 uur per
week buiten

51% van de 65+ers
is eenzaam

volwassenen

ARMOEDE
gemeente
Halderberge

Landelijk
gemiddelde

11% van de gezinnen heeft moeite rond te komen
18% van de volwassenen heeft moeite rond te komen
10% van de 65+ers heeft moeite rond te komen
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Lokaal Sportakkoord
Proces

Projecten en activiteiten

De gemeente Halderberge heeft gehoor gegeven aan de oproep om te komen tot
een lokaal Sportakkoord. Samen met partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en de gemeente zijn we aan de slag gegaan met de deelakkoorden uit het Nationaal Sportakkoord en hebben we een lokaal Sportakkoord voor
Halderberge gesloten. Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen zich
kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen. Van jong tot oud en als
deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.

Tijdens de inhoudelijke bijeenkomst zijn de betrokken organisaties aan de slag
gegaan met het formuleren van concrete projecten. Eerst individueel en vervolgens
zijn deze projecten in kleinere groepen met elkaar besproken. Dit heeft geleid tot
een ‘ideeënboek’. Waarin 15 projecten staan waarmee we in Halderberge samen aan
de slag gaan. Dit ‘ideeënboek’ maakt integraal onderdeel uit van dit lokaal Sport
akkoord.

Bijeenkomsten
• Bij de startbijeenkomst, op dinsdag 28 januari waren ruim 50 partners aanwezig
om te horen waarom er een Nationaal Sportakkoord is gesloten, wat een Lokaal
Sportakkoord inhoudt en wat dit voor hen kan betekenen. Ook hebben de
partners input geleverd op de 6 ambities uit het Nationaal Sportakkoord.
• Deze input is vervolgens als basis gebruikt voor de vervolg bijeenkomsten.
Er hebben in totaal 2 vervolgbijeenkomsten plaatsgevonden
– 10 februari: bijeenkomst gericht op Inclusief Sporten en Bewegen
– 2 maart: bijeenkomst gericht op Toekomst Sportverenigingen
Tijdens deze bijeenkomst zijn de thema’s Vitale Sport- en beweegaanbieders,
Positieve Sportcultuur en Duurzame Sportinfrastructuur behandeld
– De bijeenkomst Vaardig in Bewegen stond gepland op 23 maart.
Gezien de maatregelen rond het Corona-virus is deze bijeenkomst niet doorgegaan en hebben we via een online enquête input opgehaald bij de lokale
partners
Het thema ‘Topsport inspireert’ krijgt geen plaats binnen het Sportakkoord, omdat
dit geen prioriteit heeft binnen de gemeente

PROJECT

THEMA’S

1

Sport en bewegen voor iedereen in de
gemeente Halderberge

Inclusief Sporten en Bewegen

2

Sporten en beweegcarrousel voor senioren.

Inclusief Sporten en Bewegen

3

Sport en beweegaanbod creëren voor
mensen met een beperking

Inclusief Sporten en Bewegen

4

Sport en bewegen toevoegen aan
dagbesteding.

Inclusief Sporten en Bewegen

5

Samenwerking lokaal

Vitale Sportaanbieders

6

Verruimen van sportaanbod aan leden

Vitale Sportaanbieders

7

Innovatieve lidmaatschappen

Vitale Sportaanbieders

8

Tennis op de kaart

Vitale Sportaanbieders

9

Gezondere Sportkantine

Vitale Sportaanbieders

10

Multifunctioneel gebruik
sportaccommodaties

Vitale Sportaanbieders &
Duurzame Sportinfrastructuur

11

Samenwerking tussen sportaanbieders en
onderwijs

Vitale Sportaanbieders &
Vaardig in Bewegen

12

Sport en bewegen in de openbare ruimte

Duurzame Sportinfrastructuur

13

Gemeentelijke afspraken rondom een
positieve sportcultuur

Positieve Sportcultuur

14

Bewegingsonderwijs op alle basisscholen

Vaardig in Bewegen

15

Gezondheid: Spelen en bewegen voor
kinderen

Vaardig in Bewegen
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Financiën
Het Sportakkoord Halderberge bestaat uit een goed gevulde lokale agenda met concrete sport- en
beweegprojecten. Met het sluiten van dit Lokaal Sportakkoord ontvangt de gemeente Halderberge
uitvoeringsbudget van het Ministerie van VWS. Dit gaat om een jaarlijks budget van € 20.000,- voor
2020 en 2021.

Verdeling budget
Bij de verdeling van dit budget streven we naar een evenwichtige verdeling onder de doelgroepen;
jeugd – ouderen – mensen met een beperking. Per doelgroep wordt een budget van € 5.000
gereserveerd. Tevens zetten we in 2020 een gedeelte van het budget in om een buurtsportcoach
in te zetten om te ondersteunen bij de uitvoering van de projecten in het ideeënboek
Nadat de projecten verder zijn uitgewerkt, kan er een budget worden aangevraagd. Variërend
van voucher van kleinere bedragen tot grotere bedragen waarvoor een projectplan moet worden
opgesteld. Tot bedragen van € 500,- kan een voucher worden aangevraagd. Bij hogere bedragen
moet een projectplan worden opgesteld. Per aanvraag kan maximaal € 2.500,- worden aangevraagd.

Vervolg & ondersteuning
VERVOLG

De bijeenkomsten om te komen tot een lokaal Sportakkoord waren energievolle bijeenkomsten. Bijeenkomsten
die zorgde voor ontmoeting en kennisdeling. Om dit vast te houden gaan we in Halderberge twee keer per jaar een
partnerbijeenkomst organiseren waar we de voortgang en eventuele nieuwe projecten voor het lokaal Sportakkoord
bespreken. We zetten in op eigen verantwoordelijkheid van partners.

ONDERSTEUNING

Voor ondersteuning bij de uitvoering kunnen de projecten gebruik maken van de kennis en expertise van:

Adviseur Lokale Sport
Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zgn. Services. De ambities en behoeften van verenigingen staan hierbij centraal. Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport bekeken welke services optimale ondersteuning bieden.
Deze services worden door professionals uit de sport geleverd. Tevens kan NOC*NSF extra ondersteuning bieden in
de vorm van procesbegeleiding bovenop het beschikbare budget aan services. Ook dit kan door de Adviseur Lokale
Sport worden aangevraagd. Deze adviseur, Walter van der Mast, is beschikbaar gedurende de periode van uitvoering
van het sportakkoord (t/m 2021).

De gemeente en Sportservice Noord-Brabant toetsen of de aanvraag aansluit bij het project en
stelt de middelen ter beschikking.

Informeren & Inspireren
• 1 of 2 bijeenkomsten
• sport generiek
• vrijwilligers, besturen,
trainers/coaches,
vertrouwenscontactpersoon

Opleiden & Ontwikkelen
besturen

Opleiden & Ontwikkelen
technisch hart

• meerdere bijeenkomsten

• meerdere bijeenkomsten

• verduurzamen
sportaccommodaties

• club/sport specifiek en
generiek

• club/sport specifiek

• gezonde Sportomgeving

• sporttechnische opleidingen
niv. 0, 1 en 2

• inclusief sporten: stimuleringsbudget NOC*NSF

• procesbegeleiding voor
trainers en coaches

• gericht op een club of
accommodatie

• procesbegeleiding voor
bestuurders

Uitvoeren & Realiseren

Buurtsportcoaches / aanjager
Voor de uitvoering van de projecten kunnen de buurtsportcoaches een grote rol spelen. In een aantal projecten
zijn ze al concreet genoemd. De buurtsportcoaches zijn beschikbaar voor de uitvoering van alle projecten t.b.v.
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Partners uit Halderberge
Met partners zijn we uitgedaagd en hebben we elkaar geïnspireerd om projecten ten aanzien van sport en bewegen te formuleren.
De volgende partners spreken uit of hebben eerder de intenties uitgesproken een bijdrage te leveren aan de realisatie van de
projecten in dit Sportakkoord. Sportaanbieders of andere organisaties zie achter de ambities staan kunnen alsnog aansluiten in
de realisatiefase van de projecten uit het Sportakkoord.
Gemeente Halderberge
KBO
Naar een hechte gemeenschap Halderberge
FysioHolland
Van Zuilichem fysiotherapie
Fit en Gezond Fysiotherapie
KV Juliana
OTC ’34
Kruisboogvereniging StijdinVreden
Wandelen 55
KBO Hoeven
Steunpunt Groenhuysen

BC Hoeven
AVO ’83
Freerunning Cobra’s
Judo Makato Dokoaj
Zorgboederij Bontehoeve
SC Gastel
vv Hoeven
Kinderopvang
TC Pagnevaart
Tennis 4 you
GGD West-Brabant
vv Schutters

KV Springfield
Hovoc
Top Shot
STG Koog
BS Uniek
’t Bossche Hart
Vakleerkrachten SSNB
TV Stampersgat
Werkgroep ’t Veerke
BC Vossenberg
De Schittering

Het Sportakkoord Halderberge is tot stand
gekomen onder regie van sportformateur
Martijn Gommeren van SSNB (Stichting
Sportservice Noord-Brabant).

