
Job van Eunen

• Adviseur lokale sport – NOC*NSF
• Coördinator Club Kader Coach - KNKV
• Zelfstandig ondernemer | de gelukkige vereniging | 

expert (lokale) verenigingsondersteuning 



Kennismaking

• Naam – vereniging - gemeente

• Wie kan wat vertellen over het sportakkoord?

• Doet jullie gemeente mee?

• Doen jullie mee aan het lokale sportakkoord?
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De bobo’s



Wat is het doel van 
het sportakkoord?

Meer mensen, met meer plezier 
laten sporten & bewegen!



Wat zijn de gedachten 
achter het Sportakkoord?

We doen eigenlijk best veel 
hetzelfde voor dezelfde mensen 

vanuit dezelfde belangen. Kunnen 
we dat niet iets slimmer samen 

met anderen doen? 



Thema’s

• Inclusief sporten en bewegen

• Duurzame sportinfrastructuur

• Vitale aanbieders

• Positieve sportcultuur

• Vaardig in bewegen

• Topsport inspireert



1. Inclusief sporten
en bewegen

• Iedere Nederlander beleeft een leven lang
plezier aan sporten en bewegen.

• Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of 
mentale gezondheid, etnische achtergrond, 
seksuele geaardheid, of sociale positie
worden weggenomen.



2. Duurzame
sportinfrastructuur

• Nederland beschikt over een functionele, 
goede en duurzame sportinfrastructuur.

• Exploitatie van sportaccommodaties wordt
sterk verbeterd, openbare ruimte wordt
beweegvriendelijk, alle instanties worden
duurzaam.



3. Vitale sport- en 
beweegaanbieders

• Sportaanbieders zetten zich in om hun
financiële en organisatorische basis op orde te
hebben.

• Aanbieders sluiten aan bij de behoefte van de 
hedendaagse sporter.

• Zij zetten in op professionalisering en het 
vergroten van het maatschappelijk
ondernemerschap om zo een groei te realiseren
in het aantal vitale en open sportaanbieders.



4. Positieve sportcultuur

• Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos
sporten

• Bestuurders, coaches, trainers, ouders, en 
verzorgers bevorderen een positieve
sportcultuur

• Welzijn boven winnen



5. Vaardig in bewegen

• Trendbreuk realiseren in het afnemen van 
motorische vaardigheden

• Toename van het aantal kinderen dat
voldoet aan de beweegnorm



6. Topsport die inspireert

• Nederlandse topsportprestaties en 
topevenementen zijn de  inspiratie voor de 
samenbindende waarden van sport.



van

nationaal sportakkoord

naar

lokaal sportakkoord



Wat is een lokaal 
sportakkoord?

• Afspraken tussen gemeente, sportaanbieders 
en maatschappelijke partners (onderwijs, 
gezondheidszorg, sociaal domein, etc.)    



Hoe ziet dit er uit? 



Lokaal sportakkoord
en uw vereniging

1. Welk project, passend bij jou vereniging en bij jouw 
beleid zou je met welke partner kunnen opzetten 
binnen het sportakkoord?

2. Wat zou jij graag willen ontwikkelen bij jouw 
vereniging? 



1. Uitvoergingsbudget
2. Sportlijn



https://www.youtube.com/watch?v=jZiouiGc9FE

https://www.youtube.com/watch?v=jZiouiGc9FE


https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/

Provincie Gemeente Sportformateur tel.nr Adviseur lokale sport tel.nr.
Friesland Heerenveen Remco den Dulk 06-48342845 Ruud Schuurmans (Nevobo) 06-53106752
Groningen Westerkwartier Karin Zwart 06-26975416 Jens Dijkstra 06-37307694
Noord-Brabant Veldhoven Edwin Kleiboer 06-17590235 Miriam van Moll 06-20491909
Overijssel Hardenberg Eralt Boers 06-5131 8374 Saskia Smit (KNGU) 06-23623800
Overijssel Oldenzaal Bart van den Eijnde 06-51222399 Tom van Veen 06-23748481
Zuid-Holland Alphen aan den Rijn Gerben van Duin 06-10513482 Jorrit Smit 06-22945320
Noord-Holland Weesp Marieke Pol Henk van de Wetering 06-51348411

file:///C:/asp.local/ASP.LOCAL/NN-group$/Units/Sportparticipatie/1.%20Lokaal%20en%20regionaal/Aanvraag%20regeling%20sportakkoord/06%20-%2048%2034%2028%2045

