Sportakkoord Etten Leur
‘samen bereik je meer dan ieder alleen’

Het Nationaal
Sportakkoord

Sport en bewegen in de
gemeente Etten Leur
Ik ben heel blij u namens het college van burgemeester en
wethouders het 1e lokale sportakkoord van Etten-Leur aan
te bieden. Een belangrijk document dat tot stand kwam in
goed overleg met tal van lokale partners. Als wethouder
Sport hecht ook ik veel belang aan het samenwerken met
partijen. Zeker ook in de sportwereld geldt: ‘samen bereik
je meer dan ieder alleen!’

Kees van Aert
(wethouder sport)

Samen plannen bedenken en uitvoeren
Samen kom je vaak tot de beste plannen. Samen bespreek je hoe je het beste kunt
organiseren en uitvoeren. De lijst met projecten en activiteiten dat in het lokaal sport
akkoord is opgenomen is realistisch. Juist ook omdat de partners dit zelf met elkaar
willen uitvoeren.

Kansen benutten
Ik begrijp dat niet alles tegelijk kan en wellicht is ook niet ieder (nieuw) project direct
succesvol. Dat is niet erg. Experimenteren levert ook weer nieuwe ervaringen en kennis
op. Goed plannen en goed afstemmen biedt volgens mij de beste kansen op succes. Ik
blijf daarom graag in gesprek met alle partners en ondersteun hen waar nodig.

Samenwerken en faseren

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.

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.

In het lokaal sportakkoord staan verschillende projecten en activiteiten om aan te pak
ken. Partners willen daarmee aan de slag. Natuurlijk kunnen anderen zich daarbij later
nog aansluiten. Hoe meer samenwerking des te groter het bereik. Sommige projecten
kunnen snel worden uitgevoerd. Andere projecten vragen uitwerking en dat kost wat
meer tijd. Ook dat is niet erg… kwaliteit boven snelheid!

Het belang van sport
Bij sport gaat het niet alleen om de prestatie. Sporten is vooral leuk om te doen en bewegen is gezond. Via sport ontmoet je anderen, je stimuleert elkaar en leert elkaar kennen
en te respecteren. Met dit sportakkoord willen we juist ook bereiken dat iedereen binnen
Etten-Leur de mogelijkheid krijgt om te sporten en elkaar te ontmoeten. Jong, oud, met
of zonder beperking. Ik hoop met dit sportakkoord te bereiken dat iedereen in Etten-Leur
met ons mee blijft doen en denken in kansen, want:

‘samen bereik je vaak meer dan ieder alleen!’
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Lokaal Sportakkoord

Projecten en activiteiten

Proces

Tijdens de inhoudelijke bijeenkomst zijn de 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 16 projecten staan waarmee we in Etten leur samen aan de slag gaan. Dit
‘ideeënboek’ maakt integraal onderdeel uit van dit lokaal Sportakkoord.

Samen met partners heeft de gemeente Etten Leur een lokaal Sportakkoord opgesteld. Dat zijn o.a. partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang.
We zetten daarbij in op 4 van de 6 thema’s uit het Nationaal Sportakkoord.
Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met
plezier kan sporten en bewegen. Van jong tot oud, met of zonder beperking en/ of
als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.

Bijeenkomsten
• Het proces om te komen tot een lokaal Sportakkoord startte met een informatieavond op 30 oktober 2019 waar 25 organisaties de intentieverklaring
ondertekenden.
• Bij de startbijeenkomst die op 15 januari 2020 plaatsvond, waren ruim 50 partners aanwezig. Ze kregen informatie over het Nationaal Sportakkoord, de
mogelijkheid van een lokaal Sportakkoord en de kansen die daarin voor hen
ontstaan. Ook leverden de aanwezige organisaties inbreng op de thema’s.
• Deze input is vervolgens als basis gebruikt voor een inhoudelijke bijeenkomst
op 12 februari 2020, waarin de 4 lokale thema’s zijn bepaald.

PROJECT

THEMA’S

1 Sport en beweegaanbod ‘in beeld’’

Inclusief Sporten en Bewegen

Uniek Team E-L en ander sportaanbod
a. Uniek Team EL
2
b. Creëren sportaanbod voor mensen
met een beperking

Inclusief Sporten en Bewegen

Zwemmen voor ouderen en mensen
met een beperking

Inclusief Sporten en Bewegen
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55+ in beweging
4 a. Sport- en beweegactiviteiten
b. Creatieve vorm van bewegen

Inclusief Sporten en Bewegen

5 Crossfit

Inclusief Sporten en Bewegen

> I nclusief Sporten en Bewegen,

6 De sociale sportschool

Inclusief Sporten en Bewegen

>V
 itale Sport- en beweegaanbieders

7 Healthy Life

Inclusief Sporten en Bewegen

8 Zwemvierdaagse

Inclusief Sporten en Bewegen

9 Vrijwilligers in the spotlights

Vitale Sportaanbieders

>P
 ositieve Sportcultuur
>V
 aardig in Bewegen

Opmerking
Het thema ‘Duurzame Sportinfrastructuur’ uit het Nationaal Sportakkoord hebben
we niet meegenomen in het lokaal Sportakkoord, omdat de gemeente Etten Leur
samen met de sportclubs al een apart traject doorloopt. Ook het thema ‘Topsport
inspireert’ krijgt geen plaats binnen het Sportakkoord, omdat dit lokaal geen prioriteit heeft.

10 Gezondere Sportkantine

Vitale Sportaanbieders

11 Innovatieve lidmaatschappen

Vitale Sportaanbieders

12 Opstapgroep hardlopen

Vitale Sportaanbieders

13 Campagne Positieve Sportcultuur

Positieve Sportcultuur

14

Stimuleren sport en bewegen binnen
het basisonderwijs / kinderopvang

Vaardig in Bewegen

15 Bewegen in de buurt

Duurzame sportinfrastructuur &
Inclusief Sporten en bewegen

16 Sport-o-theek in de wijk

Inclusief Sporten en Bewegen &
Vaardig in Bewegen
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Vervolg & ondersteuning

Financiën
Het Sportakkoord Etten Leur bestaat uit een goed gevulde lokale agenda met mooie
sport- en beweegprojecten. Met het sluiten van dit Lokaal Sportakkoord kan de
gemeente Etten Leur uitvoeringsbudget van het Ministerie van VWS ontvangen.
Dit gaat om een jaarlijks budget van € 30.000,- voor 2020 en 2021.
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 € 7.000 gereserveerd. Het budget wat dan nog overblijft kan besteed
worden aan overige projecten.

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 Etten Leur 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 verantwoor
delijkheid van partners.

ONDERSTEUNING

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

Verdeling budget
In dit Sportakkoord hebben we 16 projecten opgenomen. Voor 2020 hebben we al een
verdeling gemaakt zoals hieronder uitgewerkt. Voor 2021 bepalen we dit nog samen
met de partners.

PROJECT

BUDGET

Uniek Team E-L en ander sportaanbod
a. Uniek Team EL

€ 1.000

Zwemmen voor ouderen en mensen met een beperking

€ 1.000

55+ in beweging
a. Sport- en beweegactiviteiten
b. Creatieve vorm van bewegen

€ 5.000

Zwemvierdaagse

€ 1.000

Campagne Positieve Sportcultuur

€ 1.000

Stimuleren sport en bewegen binnen het basisonderwijs/kinderopvang

€ 5.000

De overige projecten worden eerst verder uitgewerkt voordat er een budget wordt
toegekend. Ook is het mogelijk dat een aantal projecten zonder extra budget worden
uitgevoerd of dat ze uit bestaande middelen worden gefinancierd.
Het budget wordt door het Rijk op de gemeentelijk rekening gestort. Gemeente is
hiermee budgetbeheerder, zorgt samen met de partners voor de juiste verdeling van
de middelen en ziet toe op de juiste besteding daarvan samen met partners.

Etten Leur Actief
Binnen de gemeente Etten Leur zijn buurtsportcoaches actief. Deze buurtsportcoaches zijn werkzaam bij SSNB (Sportservice
Noord-Brabant) en dragen met hun werkzaamheden bij aan het project Etten Leur Actief. De buurtsportcoaches in Etten Leur zetten
zich in voor kwetsbare doelgroepen, zijn wijkgericht actief en bieden ondersteuning aan de lokale sport- en beweegaanbieders.
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. Sportakkoord Etten Leur.

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.
De ondersteuning betreft de volgende onderdelen:

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
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Partners uit Etten Leur
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.
Sportaanbieders
VV Internos
Z&PC Dio
Sportfondsen
CrossFit Etten-Leur
BC Saturnus
Mabuhay
Poldersport
People Provit
DSE
TC de Vijfhuizen
ELBC
Road Runners
Internos handbal

A.V. Achilles
KV Focus
TC Etten
Team Uniek
REL
Unitas’30
HC Etten
TWV de Turfrijders
Sportschool IKIGAI
Shotokan Karate
Trivium Sport & Dance
Okinawa Kyokushin
Budoschool KIAI

Onderwijs / kinderopvang
Curio
Stichting Leersaam
Kinderopvang het Toverbloempje
KSE
Munnikenheide College
Norlandia Kinderopvang
Zorg / Welzijn
Expertise in Ervaren
Avoord
Werkplein Hart voor West-Brabant
CJG
Ouderenbond
Bureau Halt
Seniorenhart
Huisartsen

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

Maatschappelijk
Gemeente Etten Leur
Etten Leur Actief
GGD West-Brabant
Surplus Welzijn
Vrijwilligerscentrale
Wijkorganisaties

