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Topsport die inspireert

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord
gesloten. De minister van Sport, vertegenwoordigers van
NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten,
provincies en tal van maatschappelijke organisaties en
het bedrijfsleven hebben het Nationale Sportakkoord,
Sport verenigt Nederland, getekend. Samen willen zij
de sport versterken en de maatschappelijke kracht van
sport optimaal benutten.
In het akkoord staan zes ambities centraal:
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waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen
zonder belemmeringen wordt nagestreefd;

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

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

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

vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en top
evenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de
verenigende waarde van sport
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Beweeg en Sportakkoord Heusden
In navolging van het Nationaal Sportakkoord
hebben we in Heusden een Lokaal Beweeg en
Sportakkoord opgesteld. Sport- en beweeg
aanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en
maatschappelijke organisaties en gemeente zijn
in de afgelopen maanden met elkaar in gesprek
gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken
en concrete ideeën uit te wisselen.
Bij de startbijeenkomst die op 2 december 2019
heeft plaatsgevonden, waren ruim 55 geïnteresseerde vertegenwoordigers aanwezig. Tijdens
de vervolgbijeenkomsten waar we met de
deelakkoorden aan de slag zijn gegaan, waren
gemiddeld 18 vertegenwoordigers aanwezig
per deelbijeenkomst.
Gedurende het proces is er een klankbordgroep
geformeerd bestaande uit een afvaardiging van
de verschillende sectoren. De klankbordgroep
diende als sparringpartner voor de formateur
bij de totstandkoming van dit akkoord.
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Nationaal Preventieakkoord

Naast het Nationaal Sportakkoord is er ook een
Nationaal Preventieakkoord 2018 gesloten
waarin het verbeteren van de gezondheid van
alle Nederlanders centraal staat. Waar mogelijk
en passend zijn de ambities uit beide akkoorden
aan elkaar verbonden. Het gaat dan onder andere
om een toename van gezonde sportomgevingen
waar niet wordt gerookt, verantwoord wordt om
gegaan met alcohol en waar gezonde voeding
ruimschoots beschikbaar is.

Open en dynamisch karakter

Onze gezamenlijke ambities en de gemaakte
afspraken staan beschreven in dit Beweeg
en Sportakkoord, aangevuld met een be
schrijving van de toekomstige organisatie
en communicatie.
Het Beweeg en Sportakkoord heeft een open
en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat
nieuwe partners kunnen aansluiten en dat
ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen
worden toegevoegd.
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Feiten en cijfers, Heusden in beeld

Bevolking
Aantal inwoners: 44.666 | Gemiddelde leeftijd: 43.09 jaar | 6,5 % heeft migratie achtergrond niet westers

VOLDOEN AAN DE BEWEEGNORM
Voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

SPORTDEELNAME
Is lid van een sportvereniging/sportclub

79%

69%

58%

74%
41%

31%

12-18

19-64

(Bron: cbs 2019)

65+

FIETSEN/WANDELEN NAAR SCHOOL
Gaat 5 keer per week lopend of zelf
fietsend naar school

4-11

12-18

19-64

AANTAL UREN BEELDSCHERM
Kijkt meer dan 2 uur per dag
tv/computer/tablet/smartphone

50%
14%
4-11
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1-11
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Bronnen
– Jeugdmonitor 0 t/m 11jaar,2017 Epidemiologen,
team Onderzoek, GGD Hart voor Brabant,
augustus2018
– Jongerenmonitor 12 t/m 18 jaar, 2016
Epidemiologen, team Onderzoek, GGD Hart
voor Brabant, oktober 2016
– Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016
Epidemiologen, programma Leefomgeving
team Onderzoek, GGD Hart voor Brabant,
september 2017
– Gegevens over eenzaamheid zijn afkomstig uit
de gezondheidsmonitor GGD, CBS en RIVM

Feiten en cijfers, Heusden in beeld
GEZONDHEID
Heeft 1 of meer chronische
ziekten/aandoeningen

Gehoorbeperking

Gezichtsbeperking

Mobiliteitsbeperking

39%
28%

2-11

26%

12-18

26%

21%

19-64

65+

Heeft een verhoogd risico op
psychosociale problematiek

3%

9%

6%

9%

5%

19-64

65+

19-64

65+

19-64

Heeft hoog risico op een angststoornis
of depressie

11%
4-11

2%

8%

12-18

19-64

EENZAAMHEID
(zeer) ernstig eenzaam

9%

11%

19-64

65+

51%

65+

6%

11%

2-11

12-18

matig eenzaam
35%

38%

19-64

65+
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ROKER

OVERGEWICHT
inclusief obesitas

38%

65+

91%

58%

niet
roker
22%
4%

19-64

65+

12-18

19-64

12%
65+

12-18

ARMOEDE Bron : Welvaart in Nederland cbs 2019
5%

5,2%

huishoudens met een laag inkomen en een armoederisico
door geldgebrek is kind (0-11 jaar) geen lid van een (sport)
club of vereniging
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Ambities
Onze ambities hangen met elkaar samen, versterken elkaar en maken samen het
Beweeg en Sportakkoord Heusden.
Meer mensen een leven lang met plezier laten sporten en bewegen in Heusden, dat is
het hoofddoel van dit akkoord. Sporten en bewegen is niet alleen leuk en gezond, maar
draagt tevens bij aan een leefbare stad waarin het prettig wonen is en waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten.
In dit Beweeg en Sportakkoord zijn ambities geformuleerd op de thema’s:

> Inclusief Sporten en Bewegen
> Toekomst Sport en Beweegaanbieder:
– Duurzame Sportinfrastructuur
– Vitale Sport- en beweegaanbieders
– Positieve Sportcultuur

> Vaardig in Bewegen

Beweeg en Sportakkoord Heusden
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Inclusief sporten en bewegen
Sporten en bewegen is heerlijk en draagt in belangrijke mate bij aan zowel geestelijke
als lichamelijke gezondheid. Het bevordert ontmoeting, creëert saamhorigheid en
versterkt de sociale vaardigheden. Wij vinden dat iedereen die wil sporten of bewegen,
dat ook daadwerkelijk moet kunnen. Eigen sportkeuzes kan maken, rekening houdend
met beleving en ambitie, zich welkom voelt, erbij hoort en geaccepteerd wordt

Iedereen kan meedoen!
Heusden heeft een breed sport- beweegaanbod voor al zijn inwoners, inclusief een
aanbod voor specifieke (doel-) groepen. Enkele voorbeelden zijn het beweegprogramma
GALMplus, Valpreventie, het programma ‘Mijn Leefstijl’, G-voetbal, Fit Kids, G-hockey.
We vinden dat iedereen in Heusden moet kunnen sporten en bewegen. Dat lijkt logisch,
maar is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die belemmeringen
ervaren om te gaan sporten en bewegen. Belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd,
geaardheid, beperking, culturele achtergrond, armoede, eenzaamheid of door een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij nog niet iedereen in Heusden is bekend welke mogelijkheden er zijn om te kunnen
sporten en bewegen. Ook is het voor sport- en beweegaanbieders niet altijd duidelijk
waar men terecht kan met vragen of een ondersteuningsbehoefte.

Beweeg en Sportakkoord Heusden
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Om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen willen we de drempels die mensen
ervaren wegnemen, het sport en beweegaanbod beter inzichtelijk en vindbaar te maken.
Ook willen we beter zicht krijgen op de sport en beweegbehoeften en de (on)mogelijk
heden van specifieke (doel-) groepen zodat we het sport en beweegaanbod hier nog
beter op af kunnen stemmen. Uniek Sporten, de Buurtsportcoach aangepast sporten kan
hierin een bijdrage leveren.
De sport en beweegaanbieders staan er voor open en willen graag specifieke (doel-)
groepen een plek geven in hun vereniging/club onder andere door een passend sporten beweegaanbod aan te bieden. Punt van aandacht hierbij is de (deskundige) bege
leiding die nodig is, de juiste faciliteiten en hulpmiddelen en de beschikbaarheid van
vrijwilligers. De wens vanuit verenigingen is dat hun kader, trainers en coaches
geschoold/getraind en ondersteund worden.
Uitwisseling van kennis en kunde en samenwerking is belangrijk en wenselijk om
inclusief sporten en bewegen in Heusden te versterken.
Een samenwerking tussen sport en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang,
zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente, zodat we via de professionals
met een signaleringsfunctie de (doel-) groepen beter kunnen bereiken. Om vervolgens
de toekomstige sporter (en eventueel de ouders) te begeleiden naar een sport- en/of
beweegaanbieder. Een goede en warme overdracht en meer maatjessporten vinden
we daarbij van belang.

Beweeg en Sportakkoord Heusden
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Om de ambitie van inclusief sporten en bewegen te kunnen bereiken worden
de volgende initiatieven uitgewerkt:

>W
 ij gaan bevorderen dat mensen met een beperking, ouderen,
mensen met een migratieachtergrond, eenzame mensen en
kwetsbare jongeren meer (kunnen) gaan sporten en bewegen.
>W
 e gaan het huidig aanbod inzichtelijk maken en we willen daarbij
ook de vraagzijde in beeld brengen, zodat we het sport en beweeg
aanbod beter kunnen afstemmen op de behoeften, wensen en
(on)mogelijkheden van specifieke (doel-) groepen. We willen waar
mogelijk aansluiten bij Uniek Sporten. De Buurtsportcoach aan
gepast sporten heeft in haar werkplan 2020 al opgenomen om de
vraagzijde in beeld te brengen en het netwerk verder te versterken.

>W
 e willen bevorderen dat sport en beweegactiviteiten ook vanuit
het WMO kader meer worden aangeboden als zijnde daginvulling
en dagbesteding. De wijkteams kunnen daar een belangrijke schakel
in zijn.
>W
 e willen de financiële toegankelijkheid bevorderen. Dit willen
we doen door bestaande financiële regelingen voor minder draagkrachtigen te promoten onder doelgroepen en sportaanbieders
en door de verbindingen te leggen met het gemeentelijke armoedebeleid.
>W
 e ondersteunen sport en beweegaanbieders door:
– inspiratiebijeenkomsten te organiseren
– het aanbieden van deskundigheidsbevordering voor bestuurders,
trainers, coaches en begeleiders zodat zij voldoende kennis en
kunde bezitten om specifieke (doel-) groepen te begeleiden bij
hun sport- en beweegactiviteiten.

>W
 e willen intensievere samenwerking tussen sport en beweeg
aanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke
organisaties en gemeente.
Met als doel inclusief sporten en bewegen te versterken door:
– uitwisselen van kennis en kunde
– zorg dragen voor een goede signalering van (kwetsbare) groepen/
inwoners
>W
 e bevorderen een positieve sportcultuur zodat iedereen zich
– zorg dragen voor goede toeleiding/ doorstroom naar regulier sportwelkom voelt en met plezier kan sporten of bewegen.
aanbod vanuit een (leefstijl) interventie en/of professional

Beweeg en Sportakkoord Heusden
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Toekomst van de Sport en Beweegaanbieder

Duurzame sportinfrastructuur, Vitale Sport en Beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur
Sport en bewegen moet voor iedereen in Heusden toegankelijk en bereikbaar
zijn. Sportaccommodaties en de openbare ruimte nodigen uit om met plezier
en veilig te sporten en bewegen. Er is een passend aanbod dat aansluit bij de
behoefte van de hedendaagse sporter in Heusden.
De sport en beweegaanbieders hebben de basis op orde, geven invulling aan
hun maatschappelijke rol en werken daarbij samen met andere aanbieders en
partners.
Verduurzaming is een maatschappelijke opgave waar we vanuit de sport onze
bijdrage aan willen leveren door onze sportaccommodaties zoveel mogelijk te
verduurzamen.
De thema’s duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders en
positieve sportcultuur raken de sport en beweegaanbieder in de kern, want ze gaan
over het verduurzamen van sportaccommodaties, het inrichten van de openbare
ruimte,het toekomstbestendig maken van sport en beweegaanbieders en het
creëren van een veilig en positief sportklimaat. De thema’s hebben we samen
gebracht in: Toekomst van de Sport en Beweegaanbieder.
Traditionele verenigingen en het lidmaatschap van een sportvereniging staan meer
onder druk. Steeds vaker beoefent men sport alleen of in een zelfgeorganiseerde
groep van vrienden. Ook nieuwe aanbieders, zoals fitnesscentra, yogascholen,

Beweeg en Sportakkoord Heusden
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bootcampgroepen e.d. hebben in de afgelopen decennia de markt
betreden. Er zijn verenigingen die kampen met een tekort aan trainers,
vrijwilligers en kader en een terugloop hebben van leden.
We willen investeren op een groei van het aantal vitale sport en
beweegaanbieders. Een vitale sport en beweegaanbieder is financieel
gezond, kent diversiteit, heeft een deskundig kader en beschikt over
voldoende vrijwilligers. Op maat verenigingsondersteuning bieden
kan hierbij helpend zijn.
Een basisvoorwaarde om met plezier te kunnen sporten is een positieve sportcultuur. Het aantal sportverenigingen dat actief bezig is
met het creëren van een veilig sportklimaat is in de afgelopen jaren
gestegen. Toch blijven we het belangrijk vinden om aandacht te blijven
besteden aan dit onderwerp. We denken hierbij aan kennisdeling,
pedagogisch klimaat, vertrouwenspersonen en VOG regeling voor
vrijwilligers.

Bij de sport en beweegaanbieders groeit ook steeds meer het besef
dat voor een passend en dekkend aanbod dat voldoet aan de eisen en
wensen van de hedendaagse sporter, een efficiënter gebruik en een
betere exploitatie van de accommodaties het van belang is om meer
te gaan samenwerken. Samenwerking door waar mogelijk accommodaties, terreinen, materialen en kennis te delen. Inzetten op het
innoveren van het sportaanbod, lidmaatschapsvormen en maat
schappelijk ondernemerschap bevorderen.
Een mooi voorbeeld/initiatief is het multifunctioneel Sportpark De
Schroef dat in ontwikkeling is.
Om meer mensen te laten sporten en bewegen is het belangrijk om
de openbare ruimte meer beweegvriendelijk en aantrekkelijk in te
richten. We denken hierbij onder ander aan meer openbare beweegspeelplekken (speelgroen), een beweegpad voor jong en oud inrichten
en meer fietsroutes.

De aandacht voor een gezonde sportomgeving neemt toe. Deze ontwikkeling willen we graag ondersteunen door mensen een goed voorbeeld te geven en een gezonde keuze laten maken door het bieden van
een gezonde(re) keuze/aanbod in de sportkantine. Daarbij vinden we
het belangrijk dat er gesport kan worden in een rookvrije omgeving.

Beweeg en Sportakkoord Heusden
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Om de ambitie van Toekomst van de Sport en Beweegaanbieder te kunnen bereiken
worden de volgende initiatieven uitgewerkt:

>W
 e gaan de samenwerking van sport en beweegaanbieders met
elkaar en met andere partners op weg naar toekomstbestendigheid
en multifunctionele sportparken stimuleren en versterken.

>W
 e willen verenigingen ondersteunen en stimuleren gezonder eten
en drinken aan te bieden. Het programma Team:Fit kan hier een
bijdrage aan leveren.

>W
 e willen kennisdeling, inspiratiebijeenkomsten organiseren op
bestuurlijk en financieel vlak, vrijwilligers(beleid), sporttechnisch
en pedagogische vlak.

>W
 e willen dat alle speeltuinen en beweegplekken in de gemeente
rookvrij zijn. Ook vinden we het belangrijk dat we toewerken naar
rookvrije sportverenigingen.

>W
 e willen verenigingen ondersteunen op weg naar een vitale en
toekomstbestendige vereniging middels het op maat aanbieden van
verenigingsondersteuning.

>W
 e willen waar mogelijk accommodaties meer open en vrij toe
gankelijk maken, ook voor niet leden. We willen waar mogelijk
accommodaties, terreinen en materialen meer gaan delen.

>W
 e willen nieuwe en flexibele vormen van lidmaatschap nader gaan
onderzoeken

>W
 e willen onze sportaccommodaties zoveel mogelijk verduurzamen.

>W
 e willen blijven investeren op een positieve sportcultuur. Dit willen
we onder andere doen door kennisdeling, inzet van vertrouwens
personen en al onze vrijwilligers en professionals zijn in bezit van
een VOG.

Beweeg en Sportakkoord Heusden

>W
 e vinden het belangrijk om de openbare ruimte (nog) meer
beweegvriendelijk in te richten. We denken o.a. aan een beweegpad
voor jong en oud.
>W
 e willen de bewoners en de toekomstige gebruikers betrekken bij
de inrichting van de beweegvriendelijke openbare ruimte.
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Vaardig in Bewegen

Meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen.
We willen ervoor zorgen dat bewegen voor kinderen vanzelfsprekend is en dat
ieder kind de mogelijkheid heeft om zich motorisch optimaal te ontwikkelen.
Goede motorische vaardigheden vormen de basis voor een leven lang sporten beweegplezier. Ze zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve,
gezonde leefstijl.
Waar mogelijk willen we de sport- en beweegdeelname van kinderen en jongeren
vergroten en verbeteren.
Binnen het onderwijs worden beweegprogramma’s uitgevoerd waardoor kinderen
al op jonge leeftijd in aanraking komen met verschillende vormen van bewegen en
sporten. We vinden het belangrijk om deze programma’s te behouden en waar
mogelijk te versterken en te verbreden naar andere scholen. Zo ook het screenen
van motorische vaardigheden van kinderen.
Kinderen en ouders dienen gestimuleerd en uitgedaagd te worden om ook na school
tijd te spelen, bewegen en te sporten. Dit kan bij een sport- of beweegaanbieder maar
ook zeker in de openbare ruimte en op weg naar school. Meer openbare schoolpleinen/
beweeg- speelplekken (speelgroen) in de wijk, en beweegpaden op weg naar school
maken sporten en bewegen na schooltijd en voor meerdere groepen mogelijk.
We willen kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met diverse
sporten en bewegingsvormen. Het sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief kan
Beweeg en Sportakkoord Heusden
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hier een bijdrage aan leveren en indien gewenst kan het programma
worden uitgebreid.
Naast de groep van 0- 12 jaar hebben we ook aandacht voor de uitval in
de sport van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We vinden het belangrijk
dat ook deze groep blijft bewegen en willen samen met de jongeren
kijken hoe we ze kunnen uitdagen om te blijven bewegen en sporten.
Daarnaast blijven er specifieke groepen kinderen en jongeren die
niet zo maar aan bestaande sport- of beweegactiviteiten kunnen
deelnemen. Voor deze doelgroepen is een aangepast aanbod en
deskundige begeleiding noodzakelijk.
We trekken gezamenlijk op in het belang van onze jeugd. Samen
werking tussen de kinderopvang, het onderwijs, sport- en beweeg
aanbieders, GGD en andere (maatschappelijke) partners is van belang
om uiteindelijk kinderen en jongeren meer en beter te laten bewegen.
De ouders vormen daarbij een belangrijke schakel.
Daar waar eventuele financiële drempels bestaan, worden deze
zoveel mogelijk weggenomen.

Beweeg en Sportakkoord Heusden
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Om de ambitie Vaardig in bewegen te kunnen bereiken worden de volgende
initiatieven uitgewerkt:
>W
 e willen de beweegprogramma’s binnen het onderwijs continueren en waar mogelijk versterken
en verbreden naar andere scholen. Het screenen van motorische vaardigheden van kinderen is
daar onderdeel van.
>W
 e willen meer inzetten op bewustwording bij ouders/verzorgers zodat zij zich bewust zijn van
het belang van voldoende, gevarieerde en kwalitatieve beweging én gezonde voeding.
>W
 e willen ouders activeren en we gaan activiteiten organiseren om ouders (met kinderen) meer
te laten sporten en bewegen.
>W
 e willen kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met diverse sporten en
bewegingsvormen. Het sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief kan hier een bijdrage aan
leveren.
>W
 e willen onderzoeken op welke manier jongeren (12-18 jaar) gemotiveerd blijven om te blijven
sporten en bewegen.
>W
 e willen meer openbare schoolpleinen/ beweeg- speelplekken (speelgroen) in de wijk, en
beweegpaden op weg naar school maken.
>W
 e willen de mogelijkheden van Real Life Gaming voor kinderen buiten nader onderzoeken.
>W
 e willen de samenwerking tussen de kinderopvang, het onderwijs, sport- en beweegaanbieders,
Beweeg en Sportakkoord Heusden

GGD en andere (maatschappelijke) partners versterken.
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Aan de slag
We doen het samen

De ondertekening van dit Beweeg en Sport
akkoord is het begin. Met de ondertekening
delen wij als partners de ambities en zijn we een
inspanningsverplichting aangegaan Wij zullen
ons inspannen om ambities te realiseren, of
daaraan bij te dragen. In de actielijst geven wij
aan wie waarmee aan de slag gaat of wil gaan.

Uitwisseling ervaring

Jaarlijks houden we minimaal twee bijeen
komsten die in het teken staat van het Beweeg
en Sportakkoord Heusden. Hierbij blikken we
terug en kijken we vooruit. We bepalen gezamenlijk nieuwe focusgebieden en speerpunten.

Organisatie

We willen sport en bewegen versterken en de
maatschappelijke kracht van sport optimaal
benutten.
Na ondertekening van het akkoord is de
kopgroep (voorheen de klankbordgroep) de
eigenaar van het akkoord. De regierol wordt
Beweeg en Sportakkoord Heusden

belegd bij Stichting de Schroef. De kopgroep,
een afvaardiging van de betrokken partners uit
de verschillende sectoren, zorgt dat daar waar
nodig er (project-)plannen gemaakt worden en
werkgroepen geformeerd worden.
De kopgroep helpt om samenwerkingen tot
stand te brengen. Bewaakt de voortgang en de
uitvoering en stuurt aan op het bestendigen en
succesvol implementeren van de ambities en
acties van het Beweeg en Sportakkoord
De kopgroep maakt een plan voor de besteding
van de middelen van 2020 en voor 1 november
2020 maakt de kopgroep een plan voor besteding van de middelen van 2021.

Platform

We willen sport en bewegen versterken en de
maatschappelijke kracht van sport optimaal
benutten.
Samen met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg- en maatschappelijke organisaties,
gemeente en het bedrijfsleven willen we deze
uitdagingen nu en in de toekomst aangaan.
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Hiervoor willen we een platform gaan inrichten. Een netwerk van partijen die door samenwerking
en de inzet van innovaties de gedeelde ambities met betrekking tot sport en bewegen in Heusden
kunnen realiseren, bestendigen en succesvol kunnen implementeren.
Aankomende periode willen we gebruiken om bovenstaande platform te gaan formeren.

Monitoring

Om ervoor te zorgen dat we niet blijven steken in goede voornemens zullen wij meewerken aan de
monitoring van de verschillende actiepunten. De kopgroep heeft hierin een belangrijke rol. Zij zal
de voortgang en de uitvoering monitoren. Jaarlijks en indien nodig tussentijds worden de partners
hierover geïnformeerd.

Communicatie

Om het Beweeg en Sportakkoord met alle betrokken partners levend te houden wordt er aandacht
gegeven aan communicatie.
> Informatievoorziening over de voortgang van het Beweeg en Sportakkoord via websites van de
partners, nieuwsbrieven en persberichten
> Jaarlijks houden we minimaal twee brede bijeenkomsten die in het teken staan van het Beweeg
en Sportakkoord.
> Inhoudelijke uitwisseling tussen partners per thema via de lerende netwerkbijeenkomsten.

Beweeg en Sportakkoord Heusden
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Financien
Uitvoeringsbudget

Voor het waarmaken van de ambities is er vanuit het ministerie VWS uitvoerings
budget beschikbaar. Voor Heusden is dat € 30.000 in 2020 en eenzelfde bedrag in
2021. De gemeente vraagt het uitvoeringsbudget aan en Stichting de Schroef zal
dit gaan beheren.

Inzet Adviseur Lokale Sport

Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en
NOC*NSF) vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord aan elke gemeente
een Adviseur Lokale Sport en een aantal Services ter beschikking. Deze adviseur,
vanuit SSNB, blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het
Beweeg en Sportakkoord.
Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde Services. De ambities en
behoeften van verenigingen staan hierbij centraal. Op basis daarvan wordt met
de Adviseur Lokale Sport (en met Stichting de Schroef gezien hun verbindende rol
richting de sportverenigingen) bekeken welke services optimale ondersteuning
bieden. Deze services worden door professionals uit de sport geleverd. Het gaat om
een jaarlijks budget van € 10.500,-.
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.
Beweeg en Sportakkoord Heusden
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Gemeentelijke bijdrage

De gemeente Heusden besteedt jaarlijks circa € 4,5 miljoen aan sport
en bewegen. Het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord is een extra
plus bovenop de bestaande structurele middelen.

Subsidies

Op nationaal en gemeentelijk niveau zijn diverse subsidiemogelijk
heden mogelijk of fondsen om de projecten financieel te onder
steunen. We noemen er een aantal:
BOSA: subsidie van 20% voor stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties, met extra subsidie van 10% voor maatregelen
op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid.
www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoudsportaccommodaties
VSBfonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt – met geld, raad en
daad – iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen
actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe
verbindingen, zodat iedereen een plek krijgt in onze diverse samen
leving www.vsbfonds.nl

Stimuleringsbudget landelijke sport : Voor sportclubs is er naast het
lokale stimuleringsbudget ook nog een subsidie beschikbaar van
NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden.
Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project
starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het
bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie
belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.
voorclubs.sport.nl/media/22893/stimuleringsbudget-inclusiefsporten-en-bewegen-1.pdf
Kleine beweegsubsidie: voor bewegingsstimulering van kinderen
van nul tot vier jaar is een subsidie beschikbaar. Dat wordt beheerd
door het Kenniscentrum Sport. Organisaties die zich richten op het
activeren van (groot)ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier
jaar kunnen een aanvraag doen.
Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 februari 2020.
www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/nieuws/vooraankondigingkleine-beweegsubsidie

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
jantjebeton.nl
Beweeg en Sportakkoord Heusden
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Partners
Bij de totstandkoming van dit akkoord zijn de volgende partners betrokken geweest.
Zij delen de ambities en ondersteunen het Beweeg en Sportakkoord van Heusden.
RKDVC
AquAmigos
Amicus Aquae
DAK Atletiek- en Wandelvereniging
SHJ Drunen
Total Fit
Sport &Beweegteam Scalascholen
Stichting De Schroef
BIJEEN voor Zorg, Jeugd en Werk
Gezondheidscentrum Drunen
TOPFYSIOTHERAPIE
FysioCompany Drunen Zuid
FysioCompany FYSIX
GGD
De Hoge Heide Vlijmen
Gemeente Heusden

In juni 2020 wordt het akkoord breed gepresenteerd en zal ondertekening plaatsvinden.
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Het Beweeg en Sportakkoord Heusden is tot stand gekomen onder regie van
sportformateur Johan Vermeulen.

