


 
 

 
 

Lokaal Sportakkoord 2020-2022  
Sport verenigt De Ronde Venen. 
 
 

Voorwoord  
 
Voor u ligt het Sportakkoord van gemeente De Ronde Venen! Een samenwerkingsproject van sportclubs, sportaanbieders, maatschappelijke organisaties 
(kinderopvang, scholen, jongerenwerk), zorgprofessionals (fysiotherapeuten, huisartsen) en natuurlijk de gemeente! 
 
In dit akkoord staan ambities en acties waar we samen de komende jaren aan willen werken. Het is een ‘levend’ document dat continue wordt aangescherpt en 
waarmee de komende jaren wordt samengewerkt aan steeds meer sport- en beweegplezier voor inwoners van De Ronde Venen. 
 
Het Corona-tijdperk laat ons meer en meer zien dat een gezonde leefstijl, voldoende bewegen en sporten belangrijk is. Als gemeente De Ronde Venen beschikken we 
samen over een hoog voorzieningenniveau om te sporten en bewegen. Dat geldt zowel voor de diversiteit aan sport- en beweegactiviteiten als de voorzieningen 
(binnen en buiten) en de openbare buitenruimte.  
Onze gemeente is geweldig qua groen en water. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden om individueel of gezamenlijk te sporten. Neem bijvoorbeeld de Vinkeveense 
plassen waar je kan zeilen, zwemmen, roeien, duiken, vissen en heel soms schaatsen. Je kan in onze gemeente heerlijk fietsen, wandelen, skeeleren etc.  
 
Kortom: we hebben een geweldige gemeente om heerlijk te sporten. Samen willen dat optimaal benutten en zetten erop in om zoveel mogelijk te bewegen. Hopelijk 
kom ik u sportend tegen in onze prachtige gemeente! 
 
Drs. Rein Kroon 
Wethouder Sport 

  



 
 

 
 

1. Inleiding  
Nationaal sportakkoord 
Medio 2018 is het Nationale Sportakkoord van start gegaan. Daarin staan afspraken tussen het rijk, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF en tal van 
maatschappelijke organisaties over het versterken van de sport en het optimaal benutten van de maatschappelijke kracht. Ultieme doel is om alle inwoners van 
Nederland met plezier een leven lang te laten sporten en bewegen. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. De Rijksoverheid heeft de gemeenten 
gevraagd een eigen lokaal sportakkoord op te stellen. 
 
Lokaal sportakkoord 
Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en evt. bedrijfsleven om zoveel 
mogelijk mensen van sport en bewegen te laten genieten in de nabije toekomst. Een lokaal sportakkoord heeft als voornaamste doel om organisaties en inwoners te 
verbinden, aan te zetten tot samenwerking en datgene uit te voeren waar lokaal de energie aanwezig is. Geen papieren tijger, maar een concreet document, 
ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld. Maar vooral ook met een aantal praktisch uitvoerbare maatregelen/activiteiten. Binnen 
gemeente De Ronde Venen is er aan de hand van vier leidende thema’s gewerkt, te weten:  

1. Inclusief sporten en bewegen; 
2. Van jongs af aan vaardig in bewegen; 
3. Duurzame sportinfrastructuur; 
4. Vitale sport-/beweegaanbieders & Positieve sportcultuur.  

Het jaar 2019 is grotendeels gebruikt voor het formeren van het lokale sportakkoord. De jaren 2020, 2021 en 2022 zijn gericht op de uitvoering hiervan.  
 
  



 
 

 
 

2. Proces 
Binnen gemeente De Ronde Venen is er ingezet op een uitgebreid participatieproces. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarbij een brede 
vertegenwoordiging van organisaties aanwezig was. Gezamenlijk is er stap voor stap gebouwd aan de inhoud van dit sportakkoord. We hebben de volgende route 
gevolgd om te komen tot de huidige akkoorden: 

● Startbijeenkomst 18 september 2019 (Kennismaken, informeren; bij SV Argon) 
● Werkgroepen (brainstormen en definiëren): 

○ Inclusief sporten en bewegen: 21 oktober 2019 
○ Duurzame sportinfrastructuur: 28 oktober 2019 
○ Vitale sport-/beweegaanbieders/positieve sportcultuur: 31 oktober 2019 
○ Vaardig in bewegen: 4 november 2019 

● Plenaire werkbijeenkomsten akkoorden (uitwerken plannen): 
○ 17 december 2019 
○ 23 januari 2020 

 
Vanwege de Corona omstandigheden is het niet mogelijk geweest in maart 2020 nog een afsluitende bijeenkomst te organiseren. Via digitale mogelijkheden is er in 
april en mei 2020 afstemming geweest over de definitieve vorm en inhoud van het lokale sportakkoord.  
 
Namens de sportformateurs 
De Ronde Venen kent veel verschillende dorpskernen met allen een eigen karakter en betrokken organisaties op het gebied van sporten en bewegen. Wat wij tijdens 
de vorming van het sportakkoord naar voren hebben zien komen is de behoefte van sportieve en maatschappelijke organisaties van De Ronde Venen om elkaar beter 
te leren kennen. En de wens om er samen iets moois van te maken. Er was een positieve en energieke sfeer.  
Alle bijeenkomsten gaven aanleiding tot uitgebreide kennismakingen en uiteraard ook tot verdieping. De eerste nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ook al een feit! 
Het is gelukt om een akkoord op te stellen dat handvatten biedt om sport en bewegen voor steeds meer inwoners van De Ronde Venen mogelijk te maken.  
 
Nu wordt het zaak om datgene wat is afgesproken om te zetten in daden. Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, blijft De Ronde Venen een vitale, 
sportieve gemeente waar inwoners met plezier bewegen en sporten. Een vitaal sportklimaat maken jullie samen. Veel verschillende organisaties zijn hier al bij 
betrokken en dragen hun steentje bij. Gezamenlijk nemen jullie de verantwoordelijkheid om de energie erin te houden. Met de gemeente is afgesproken dat we in 
september 2020, tijdens de nationale sportweek, het sportakkoord in ieder geval bekrachtigen én in uitvoering brengen met een ‘feestelijke’ bijeenkomst. Wil je ook 
bijdragen aan de ambities? Je bent van harte welkom! Meld je dan bij het kernteam! 
Veel goeds en succes!  

  



 
 

 
 

3. Lokaal sportakkoord - deelakkoorden 

Deelakkoord  Project(en)  Acties  

1. Inclusief sporten en 
bewegen 
 
 

Meer en beter sport-/beweegaanbod specifiek voor 
fysiek, mentaal en sociaal vitale senioren 
Aanvoerder:  

- Verbinden sport, welzijn en eerstelijnszorg 
- Ontwikkelen laagdrempelig multi sportaanbod 
- Valpreventie aanbod beter promoten 
- Beschikbare ruimte in daluren sportaccommodaties benutten 

Extra inspanningen en maatwerk leveren om specifieke 
doelgroepen beter te betrekken in en mogelijkheden te 
geven voor sporten en bewegen 
Aanvoerder:  

- Ontwikkeling laagdrempelig multi sportaanbod doelgroepen 
- Actief betrekken (autonomie) jongeren zelf bij organisatie 

 - Betrekken en informeren eerstelijnszorg (zo breed mogelijk) 
- In kaart brengen totale landschap sport-/beweegaanbod  
- Meer ‘bewegen op recept’-momenten; vitaliteitstesten.  

2. Van jongs af aan 
vaardig in bewegen 

Verbeteren van de samenwerking tussen 
sportaanbieders en scholen 
Aanvoerders:  

- Versterken vaste aanspreekpunten beide partijen, activiteitenmakelaar/-register  
- Sport-/beweegaanbod voor scholen in kaart 
- Meer schooltoernooien 

3. Duurzame Sportinfra 
structuur 

Beschikbare sportieve accommodatie en ruimte 
optimaal benutten 
Aanvoerder:  

- Ontwikkelen inzicht/overzicht alle sportaccommodaties en beschikbare (incidentele) 
ruimte 

- Gezamenlijk delen/uitwisselen van ruimte (meer organisaties includeren) 

4. Vitale aanbieders / 
Positieve sportcultuur 

Structurele ontmoeting en samenwerking tussen sport-
/beweegaanbieders 
Aanvoerder:  

- Jaarlijks meerdere bijeenkomsten organiseren voor ontmoeting, kennisdeling, 
samenwerking (sportraad/-overleg) 

Versterken vitaliteit en toekomstbestendigheid van 
sport-/beweegaanbieders 
Aanvoerder:  

- Gezamenlijk investeren in deskundigheidsbevordering van (vrijwillig) kader  
- Gezamenlijke promotie van totale sport-/beweegaanbod, online platform 

 
 
 
 



 
 

 
 

Toelichting  
● Per deelakkoord (vanuit het Nationaal Sportakkoord) zijn er één of meerdere doelen gesteld. De uitwerkingen van de acties zijn een weergave van de opbrengsten 

voortgekomen uit de diverse werksessies.  
● De uitwerkingen van al deze doelen en acties zijn bedoeld als startpunt voor de uitvoering van het sportakkoord. Een sportakkoord is echter een levend 

document, wat wil zeggen dat de activiteiten nog verder uitgewerkt en/of aangescherpt kunnen worden. Keuzes of prioritering kunnen (gaandeweg de uitvoering) 
veranderen. Ook nieuwe activiteiten kunnen nog worden toegevoegd.  

● Alle deelnemende organisaties zijn mede-eigenaar van dit sportakkoord. Het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners die dit lokale sportakkoord 
ondertekenen om de doelstellingen en bijbehorende acties uit te werken en uit te voeren.  

● De verschillende deelakkoorden en activiteiten zijn ondersteunend aan elkaar. Zo komt bijvoorbeeld verbeterde samenwerking tussen sport-/beweegaanbieders 
(deelakkoord 4) ook ten goede aan de beweegvaardigheid van kinderen (verbinding met onderwijs deelakkoord 2). En komt optimaal gebruik van de beschikbare 
ruimte (deelakkoord 3) de inclusiviteit van het sporten en bewegen ten goede (deelakkoord 1).  

 
  





 
 

 
 

Deelakkoord 1: Inclusief sporten en bewegen 
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. 

Project 1.1:  
We investeren in meer en beter specifiek sport-/beweegaanbod in het belang 
van fysiek, mentaal en sociaal vitale senioren 

Aanvoerder:  

Aanleiding en doel (waarom):  
Er zijn veel (en steeds meer) senioren in de gemeente. De senioren verschillen ook erg van elkaar en in de manier waarop ze kunnen/willen sporten en bewegen. Van werkend en nog heel vitaal naar ‘pre-kwetsbaar’ en 
‘kwetsbaar’ (kan zowel fysiek, mentaal als sociaal zijn). Er wordt al veel aangeboden en georganiseerd (vanuit sportaanbieders, buurtsportcoach, Tympaan-De Baat) maar er kan meer impact behaald worden als er meer 
wordt samengewerkt. 
 
Doel is iedereen op zijn/haar eigen manier zo vitaal mogelijk te houden op alle gebieden. Daarmee moet en kan er beter worden aangesloten bij de behoeften én de mogelijkheden om te sporten en bewegen. Hierbij is 
een breed sport-/beweegaanbod én deskundige begeleiding van belang.  

Doelgroep(en):  
Vitale, pre-kwetsbare en kwetsbare (fysiek, mentaal, sociaal) inwoners vanaf  55 tot 100+ 

Betrokken partners: 
● Buurtsportcoach seniorensport (coördinator) 
● Alle mogelijke sportaanbieders (in ieder geval Optisport zwembad/healthclub, …) 
● Senior Sportief Actief (als sportaanbieder en belangenbehartiger) 
● Welzijn/zorgpartners (Tympaan-De Baat)  
● Fysiotherapeuten (KernGezond, Fysio VB, MTC Mijdrecht) 
● Inwoners voor Inwoners (inwonerscollectief, online platform, verbinder) 
● Gemeente (waar nodig faciliterend) 

Waar doen we het voor:  
● Vitale ‘medioren en senioren’ van 55-100 jaar 
● Minder pre-kwestbare en kwetsbare senioren 
● Een heel leven lang met plezier sporten en bewegen 

Acties: 
1. Verbinden sport, welzijn en eerstelijnszorg 
2. Ontwikkelen laagdrempelig multisportaanbod 
3. Valpreventie aanbod beter promoten 

 
Hoofdlijnen plan van aanpak:  
1. Verbinding: we gaan alle spelers rondom de doelgroep dichter tot elkaar brengen. Hierbij gaat het om sportaanbieders, welzijnsorganisaties, 1e en 2e lijns zorg (‘zorgboom’).  

a. hierbij is een database (bestaande sociale kaart / servicepunt gemeente als basis) nodig van alle zorgaanbieders enerzijds en alle sportaanbieders anderzijds. Doel: veel gerichter kunnen doorverwijzen vanuit 
zorg/welzijn naar passend sport- en beweegaanbod. 

b. benodigdheden: op details kunnen selecteren zoals leeftijd, kenmerken, beperkingen, voorkeuren, etc.  
exact weten wie doet wat, hoe bereikbaar, wanneer ruimte, etc, etc.  

c. aandachtspunt: website moet onderhouden worden, actueel blijven: professionele partij hierop zetten. 
2. ‘Actiefpas’ of ‘Basispas’: Er wordt voor één abonnement/bedrag/pas een totaal sportaanbod gerealiseerd in samenwerking met diverse sportaanbieders. Soort multisportaanbod speciaal voor senioren. Hiervoor 

worden zoveel mogelijk sportaanbieders geënthousiasmeerd om aan te sluiten en met passende sport-/beweegactiviteiten en momenten te komen. Laagdrempelig/flexibel aan te bieden. 
3. Voor het bestaande ‘valpreventie-aanbod wordt meer promotie gemaakt en er komt een duidelijke verbinding tussen sport/bewegen en zorg/welzijn (koppeling met akkoord 4). Vraag en aanbod beter bij elkaar 

brengen.  

  



 
 

 
 

Project 1.2 : We leveren extra inspanningen en maatwerk om specifieke 
doelgroepen beter te betrekken in en meer mogelijkheden te geven voor 
sporten en bewegen 

Aanvoerder:  

Aanleiding en doel (waarom) 
Er zijn doelgroepen binnen De Ronde Venen die weinig bewegen of die moeilijk in beweging te brengen en/of te houden zijn. Voor een deel heeft dit te maken met een tekortkoming in het bestaande sport- en 
beweegaanbod (aansluiting op behoeften en/of mogelijkheden). Voor een deel gelden er ook praktische drempels zoals bekendheid met het aanbod, voldoende financiële middelen of te weinig beweegvriendelijke 
openbare ruimte, geschikte sportaccommodaties of -faciliteiten.  
Sporten en bewegen moet voor iedereen even goed mogelijk zijn. Iedereen moet een passende sport-/beweegactiviteit kunnen vinden en uitvoeren. Praktische belemmeringen dienen zoveel mogelijk weggenomen te 
worden.  
 
Bovenstaande geldt voor meerdere doelgroepen die mogelijk extra aandacht nodig kunnen hebben. Zo valt te denken aan jongeren (geen lid van vereniging), mensen met een beperking, mensen met een 
migratieachtergrond, enzovoorts. Tevens is er een link te leggen met de doelgroep senioren (Project 1.1). Voor een uitwerking van het ruimtelijke aspect in relatie tot praktische drempels en inclusiviteit zie 
Deelakkoord 3. (uitvoering acties waar wenselijk samen te voegen).  

Doelgroep(en):  
● Diverse specifieke doelgroepen (vanuit inclusie) 
● Jongeren (vanuit belang van behouden in sporten en bewegen, aansluiten op 

veranderende behoeften) 

Betrokken partners: 
● Jongerenwerk Tympaan-De Baat (contacten met de doelgroep, coördinerende rol) 
● Buurtsportcoach aangepast sporten (contacten met de doelgroep, coördinerende rol) 
● JAC (contacten met de doelgroep) 
● Buurtsportcoaches (faciliterend, ondersteunend) 
● Multi Mondo (contacten met de doelgroep) 
● Stichting Jongeren Actief (contacten met de doelgroep) 
● Gemeente (waar nodig faciliterend) 

Waar doen we het voor:  
● Includeren van alle doelgroepen en daarbij het wegnemen van (bewuste/onbewuste) 

drempels om te kunnen gaan sporten en bewegen 
● Meer mogelijkheden om passend sport/beweegaanbod aan de doelgroepen aan te 

bieden 

Acties: 
1. Ontwikkeling laagdrempelig multisportaanbod doelgroepen 
2. Actief betrekken (autonomie) jongeren zelf bij organisatie 
 
Hoofdlijnen plan van aanpak:  
1. We ontwikkelen een multisportaanbod voor doelgroepen.  In de aanpak zorgen we ervoor dat het aansluiting vindt bij de mogelijkheden en behoeften van specifieke doelgroepen. Tegelijkertijd kan er 

gezamenlijk worden opgetrokken en van elkaar geleerd worden.  
a. Diverse sportaanbieders bundelen aanbod, carrousel/rondgang langs de aanbieders en in vaste blokken steeds verschillende sport-/beweegactiviteiten kunnen worden ervaren. 
b. Alle betrokken organisaties spreken jongeren, mensen met een beperking (of hun begeleiders/ouders/voogden) en mensen met een migratieachtergrond aan en stimuleren hen om deel te nemen aan de 

activiteiten of om betrokken te raken.  
2. Voor alle doelgroepen geldt: we gaan meer mét in plaats van over de doelgroep praten en voor hen denken. Met, door en voor de doelgroep werken. Beter inspelen op behoeften t.a.v. sporten en bewegen. 

Concreet: Tympaan-De Baat betrekt VLC, JAC en jongeren. Mogelijk oprichten jongerenpanel of ambassadeurs.  

 
  



 
 

 
 

Project 1.3:  
We verbeteren de verbinding en samenwerking tussen sportaanbieders met de 
zorg-/welzijnsorganisaties 

Aanvoerder:  

Aanleiding en doel (waarom): 
Zorg-/welzijnsaanbieders willen graag meer en beter gebruik maken van het reguliere sport-/beweegaanbod. Dit vereist meer kennis over wat er allemaal is en welk type cliënten/patiënten men in welke gevallen en 
naar wie kan doorverwijzen. Men ziet de gezamenlijke opgave (en meerwaarde!) om zoveel mogelijk mensen aan sporten en/of bewegen te hebben en houden.  
De positieve effecten van sporten en bewegen voor het welzijn en de gezondheid van mensen kan op deze manier beter benut worden. Meer mensen kunnen via het reguliere sport-/beweegaanbod actief en in 
beweging blijven. Uit onderzoek blijkt ook dat men dit vaak ook langer volhoudt op deze manier. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid voor sportaanbieders om nieuwe typen leden te werven en hun maatschappelijke 
functie te vergroten. 

Doelgroep(en);  
● Mensen met sport-/beweeg behoefte (of noodzaak) vanuit begeleiding en/of 

doorverwijzing van welzijns-/zorgaanbieder 
● Mensen met speciale ondersteuningsbehoefte (beperkingen, aangepast sportaanbod, 

specialistische begeleiding) 

Betrokken partners: 
● Eerste- en tweedelijnszorg (coördinatie/initiatief bij KernGezond Fysiotherapie MTC Mijdrecht, VB Fysio) 
● Sportaanbieders (ingang/aansluiting via het nieuwe sportoverleg) 
● Buurtsportcoach aangepast sporten  
● Huisartsen (doorverwijzen patiënten) 
● Tympaan-De Baat (verbinding welzijn op recept) 
● Apotheken (doorverwijzen patiënten) 
● Zorg en Zekerheid (faciliterend, ondersteunend) 
● Inwoners voor Inwoners (inwonerscollectief, online platform, verbinder) 
● Gemeente (faciliterend, ondersteunend) 

Waar doen we het voor:  
● Meer doorstroming vanuit een welzijns-/zorgtraject richting regulier sportaanbod 
● Sport en bewegen als middel (preventie/curatief) om gezond en fit te worden/blijven 
● Kansen voor het verbreden van maatschappelijke functie sportaanbieders realiseren 

Acties: 
1. Betrekken en informeren eerstelijnszorg (zo breed mogelijk) 
2. In kaart brengen totale landschap sport-/beweegaanbod (in bijzonder ook het specifieke relevante aanbod doelgroepen) 
3. Meer ‘bewegen op recept’-momenten; vitaliteitstesten. (naast senioren ook andere doelgroepen zoals chronisch zieken) 

 
Hoofdlijnen plan van aanpak:  
1. Betrekken en informeren eerstelijnszorg (zo breed mogelijk) 

a. Informeren sportakkoord en ambitie om sporten en bewegen nadrukkelijker als middel in te zetten. 
b. Partijen uitnodigingen voor inspirerende bijeenkomst als aftrap en kennismaking. 

2. In kaart brengen totale landschap sport-/beweegaanbieders (tav informeren/verbinden met zorg/welzijn) (in bijzonder ook het specifieke relevante aanbod) 
c. aanbieders en aanbod en contactpersonen in overzicht (LET OP: zie overlap ‘database’ in project 1.1) 
d. content verzamelen en bundelen (bv. platform uniek sporten of app ontwikkelen) 
e. verzamelde content verspreiden/promoten zorg/welzijn kant 

3. Meer ‘bewegen op recept’-momenten; vitaliteitstesten. Bewezen interventie nu vooral bij senioren doelgroep gebruikt. Kansrijk om ook voor doelgroepen zoals chronisch zieken of mensen vanuit revalidatie toe 
te passen 
f. in kaart brengen aanbod bewegen op recept 
g. aanbod- en evenementenkalender maken + promotie 

 
 





 
 

 
 

Deelakkoord 2: Van jongs af aan vaardig in bewegen  
Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe.  

Project 2.1:  
We verbeteren de samenwerking tussen sportaanbieders en scholen 

Aanvoerder:  

Aanleiding en doel (waarom): 
Diverse (basis)scholen hebben moeite om de norm te behalen voor de lessen lichamelijke oefening. De meeste scholen in De Ronde Venen hebben geen vakleerkracht in dienst die de lessen l.o. verzorgt. Een leven 
lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat. Hier komt nog bij dat de motorische vaardigheden van de 
jeugd in Nederland teruglopen en dat er sprake is van een toename van overgewicht onder jongeren. Bewegen is goed voor de lichamelijke en mentale ontwikkeling van kinderen en levert meer op dan dat. We gaan 
op zoek naar manieren om sporten en bewegen voor, tussen, tijdens en na school te vergroten. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de ambitie ‘Vaardig in bewegen’. Sportaanbieders geven aan hier graag 
een bijdrage aan te willen leveren. 

Doelgroep(en):  
● Schoolgaande kinderen in De Ronde Venen (4-18), maar desgewenst kunnen ook crèches meedoen (0-4) 
● Scholen (basis en middelbaar) 
● Kinderopvangorganisaties 

Betrokken partners: 
● Buurtsportcoaches (Coördinerend, verbindend, ondersteunend) 
● Sportaanbieders (aanbod richting scholen) 
● Scholen (faciliterend + behalen doelstellingen curriculum) 
● Kinderopvang / BSO 
● Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding 
● Sportserviceorganisatie (faciliterend, ondersteunend) 
● Inwoners voor Inwoners (inwonerscollectief, online platform, verbinder) 
● Gemeente (waar nodig faciliterend) 

Waar doen we het voor:  
● Vaardige kinderen die op diverse manieren in beweging worden gebracht 
● Vraag en aanbod van beweegmogelijkheden (van sport-/beweegaanbieders) op scholen overzichtelijk bij 

elkaar gebracht 
● Meer sporten en bewegen op verantwoorde wijze op  school, bij de kinderopvang/BSO 
● Ambitie / aandacht voor meer vakleerkrachten op de basisscholen 

Acties: 
1. Versterken vast aanspreekpunt beide partijen, activiteitenmakelaar/-register 
2. Sport/beweegaanbod voor scholen in kaart 
3. Meer schooltoernooien 

 
Hoofdlijnen plan van aanpak:  
1. Het hebben van een vast aanspreekpunt voor sport en bewegen (“activiteitenmakelaarsregister” opzetten) op scholen. De mogelijkheden om sporten en bewegen op scholen te bevorderen wordt hierdoor 

vergroot. De Gemeente neemt het initiatief om een overzicht van deze contactpersonen tot stand te brengen. 
Actie: Gemeente en Sportserviceorganisatie gaan samen aan de slag om het overzicht te maken en publiek te maken. 

2. In kaart brengen van vraag en aanbod voor scholen. Verenigingen en sporthallen/zwembaden geven aan wat ze kunnen bieden aan scholen/bso’s en scholen/bso’s kunnen aangeven waar ze behoefte aan 
hebben. Deze inventarisatie kan worden geautomatiseerd en hierbij kan IVI een rol spelen. Er kan mogelijk worden aangesloten bij andere akkoorden. Initiatief bij de aanvoerder, Korfbal De Vinken en Volleybal 
Atalante.  

3. Meer schooltoernooien organiseren.  
Actie: lokale bijeenkomsten (per kern onderwijs en verenigingen bijeen) organiseren. Goed afstemmen met (contactpersonen van) scholen. Zo efficiënt mogelijk met de beschikbare tijd omgaan. 

 
 





 
 

 
 

Deelakkoord 3: Duurzame Sportinfrastructuur (ondersteunend aan deelakkoord 1) 
Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. 

Project 3.1:   
We benutten de beschikbare sportaccommodaties zo optimaal mogelijk  

Aanvoerder: 
 

Aanleiding en doel (waarom): 
Duurzaamheid van de sportinfrastructuur (binnen/buitensport, openbare ruimte) kan op diverse manieren aangevlogen worden. Binnen De Ronde Venen is er vooral gesproken over het optimaal inzetten van de 
beschikbare binnensport ruimte. Er zijn in de diverse dorpskernen diverse sporthallen, -zalen en gymzalen. Er zijn hierbij diverse vaste gebruikers die jaarlijks op vaste momenten en periodes van het jaar gebruik 
maken van de accommodatie. Er zijn ook diverse organisaties/initiatieven die graag incidenteel gebruik willen maken van de accommodaties. Geconcludeerd werd dat dit voor deze organisaties erg lastig is er tussen te 
komen én dat er wel degelijk her en der ruimte te vinden is/kan zijn.  
 
Door te investeren in een beter overzicht (volledig en actueel) van de beschikbare zaaldelen per accommodatie kan er gestuurd worden op het invullen van de ‘vrije uurtjes’ (dal- en piekuren). Tevens kan er, als 
resultaat van meer en betere samenwerking tussen sport-/beweegaanbieders, meer ruimte ‘gedeeld/uitgeruild’ worden.  
Een grotere diversiteit aan organisaties en doelgroepen kan hiermee gefaciliteerd worden in het sporten en bewegen.  
Daarmee is dit deelakkoord direct verbonden en ondersteunend aan het ‘deelakkoord 1 Inclusief Sporten en bewegen’.  

Doelgroep(en): 
● Incidentele gebruikers (jongerenwerk, aangepast sporten, senioren, stichtingen, primaire 

‘beneficianten’) 
● Structurele gebruikers (sportverenigingen, meer samenwerking, delen ruimte) 

Betrokken partners:  
● Gebruikers (verenigingen, maatschappelijke organisaties) (initiatief bij Tympaan-De Baat 

Jongerenwerk) 
● Beheerders sportaccommodaties De Ronde Venen (Optisport, Zwembad Abcoude, tennishal De 

Ronde Venen, overige accommodatie beheerders/-aanbieders) (beschikbare accommodaties) 
● Gemeente De Ronde Venen (accommodatiebeleid/vastgoed, ondersteunend/faciliterend) Waar doen we het voor:  

● Toegankelijke sportaccommodaties voor een zo groot en divers mogelijk aantal sport-
/beweegaanbieders 

● Optimaal gebruik van de beschikbare binnensportaccommodaties 

Acties: 
1. Ontwikkelen inzicht/overzicht alle sportaccommodaties en beschikbare (incidentele) ruimte 
2. Gezamenlijk delen/uitwisselen van ruimte (meer organisaties includeren) 
 
Hoofdlijnen plan van aanpak: 
1. We ontwikkelen een overzicht van de bezetting (en ruimtes) binnen alle binnensportaccommodaties binnen de gemeente.  

a. Jaarlijks (maart/april) en per kern gaan de genoemde partijen om tafel om uit te wisselen over capaciteit binnensportaccommodaties in de winter (beschikbaarheid van accommodaties wordt zichtbaar en dit 
kan worden afgezet tegen de behoefte die er is om activiteiten voor jongeren te organiseren. 

b. Speciale aanpak ontwikkelen om de beschikbare daluren (waar mogelijk) beter te vullen. Speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen vanuit Deelakkoord 1 Inclusief.  
2. Uitwisselen van ruimte. Vanuit de gezamenlijke inventarisatie van de binnensportruimte ontstaat meer inzicht in de beschikbare ruimten en gebruikers. Gezamenlijk vervolgens streven om te kunnen 

delen/uitruilen van beschikbare zaaluren. resulterend ook in meer ruimte kunnen bieden aan de niet-structurele huurders 

 
 
 





 
 

 
 

Deelakkoord 4: Vitale sport-/beweegaanbieders / Positieve sportcultuur 
Alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig / met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. 

Project 4.1:  
We versterken de lokale sport-/beweegaanbieders door 
structurele ontmoeting en samenwerking 

Aanvoerder: 
 

Aanleiding en doel (waarom): 
Diverse sportaanbieders binnen de Ronde Venen hebben de wens uitgesproken om vaker met elkaar uit te wisselen. Veel organisaties staan  voor vergelijkbare uitdagingen. Tegelijkertijd zijn er verschillende kansen te 
benutten, waarbij de effectiviteit en efficiëntie vergroot kan worden als men als collectief hierin optrekt. Sportaanbieders hebben onderling ontzettend veel kennis waar men elkaar mee kan helpen. Daar is lang niet 
altijd externe ondersteuning bij nodig. Tegelijkertijd kan men als collectief veel beter hulp (via service bijvoorbeeld) van buitenaf inschakelen en ervan profiteren.  
Overkoepelend doel is elkaar veel meer te spreken en ontmoeten. Daarmee meer samenwerking en uitwisseling te realiseren. Het kunnen handelen en optreden als collectieve  ‘sport-/beweegsector’. Vanuit dit 
collectief ontstaan diverse gerichte acties/werkgroepen/etc. Gezamenlijk staat men sterker in de schoenen, is er visie en toekomstbestendigheid.  

Doelgroep(en): 
● Alle sportverenigingen en overige sport-/beweegaanbieders 

(tegelijkertijd: beginnen met organisaties waar energie/commitment 
zit) 

Betrokken partners: 
● Sportverenigingen (in ieder geval: KV De Vinken, TTC De Merel, TV Wilnis, SV Argon, VV Atalante, 

Reddingsbrigade/zwemvereniging De Ronde Venen, Toerclub Abcoude, IJsclub Abcoude, De Vinken, IJsclub Nooit Gedacht, 
GV Abcoude, Hardloopgroep Abcoude, SV Hertha) (zelforganisatie, roulerend voorzitterschap) 

● Buurtsportcoaches (waar nodig faciliterend, actief coördinerend/ondersteunend op thema) 
● Overige sportaanbieders, (in ieder geval: Stichting Multi Mondo, Optisport, Zwembad Abcoude) 
● Gemeente De Ronde Venen (waar nodig faciliterend, ondersteunend) 
● Inwoners voor Inwoners (inwonerscollectief, online platform, verbinder) 
● Adviseur Lokale Sport (aanjager in begin bij oprichting sportoverleg, inkoop services NOC*NSF) 

Waar doen we het voor: 
● Organisatorisch sterke/gezonde en toekomstbestendige sport-

/beweegaanbieders 
● Structurele ontmoeting en uitwisseling, samen sterk 
● Voordeel vanuit het collectief 

Acties:  
1. Oprichten ‘De Ronde Venen Sportoverleg’ (online en offline platform, overlegorgaan, mogelijk met specifieke werkgroepen op inhoud eronder) 
2. Vaste agenda maken + jaarkalender voor diverse typen bijeenkomsten 

 
Hoofdlijnen plan van aanpak:  
1. DRV Sportoverleg:  We gaan jaarlijks meerdere bijeenkomsten organiseren om als sportaanbieders bij elkaar te komen en met elkaar in overleg te gaan. Sport-/beweegaanbieders zelf hebben de 

verantwoordelijkheid om elkaar actief op te zoeken, samen te werken, te zorgen voor agendapunten, inhoud themabijeenkomsten etc. Gemeente/ buurtsportcoaches faciliteren waar nodig.  
2. Agenda / jaarkalender. Helderheid scheppen met elkaar waarvoor je elkaar nodig hebt, ontmoeting realiseert én waar/wanneer/frequentie  

a. In ieder geval één jaarlijkse brede bijeenkomst voor alle sportaanbieders over gehele gemeente 
b. In ieder geval vier themabijeenkomsten verspreid over 2020 en 2021(en mogelijk 2022) gebaseerd op: 

i. Specifiek inhoudelijk thematieken (besproken agenda/speerpunten: accommodaties incl. duurzaamheidsubsidies, inkoop(voordeel), roken & alcohol op sportpark, vrijwilligersmanagement, veilig 
sportklimaat / positieve sportcultuur realiseren, vertrouwenscontactpersoon, VOG) 



 
 

 
 

ii. Of specifiek per type sport (alle voetbal of alle binnensport, etc), per sportpark, per dorpskern, etc. 
c. Zorgen voor maatwerk, niet iedereen heeft overal behoefte aan, zet de juiste groepen op de juiste momenten bij elkaar. 

 

Project 4.2 
We versterken vitaliteit en toekomstbestendigheid van sport-
/beweegaanbieders 

Aanvoerder:  
 

Aanleiding en doel (waarom):  
In het verlengde van project 4.1 zijn er enkele concrete zaken besproken om in gezamenlijkheid (voor en door de sport-/beweegaanbieders zelf) op te pakken. Het gaat om concrete en praktische zaken. Zo is er 
gezamenlijk veel inzicht en overzicht over de gehele gemeente, als het gaat om de sport-/beweegbehoefte, het beschikbare aanbod en de ruimte in sportaccommodaties.  
Er zijn vanuit een te vormen collectief diverse voordelen te behalen op het gebied van inkoop, subsidies, etc. Ook is men nu onafhankelijk van elkaar bezig met het versterken van de deskundigheid van het (vrijwillig) 
kader, het werven en behouden van leden, etc.  
Als collectief heeft men meer uitstraling, slagkracht en invloed als ‘sportsector’ richting andere organisaties, gemeente en inwoners. Door in de basis de organisatie goed op orde te hebben, gebruik makende van het 
collectief, wordt de toekomstbestendigheid van de diverse organisaties positief beïnvloed.  

Doelgroep(en):  
● Alle sportverenigingen en overige sport-/beweegaanbieders (tegelijkertijd: 

beginnen met organisaties waar energie/commitment zit) 

Betrokken partners:  
● Adviseur Lokale Sport (aanjager in begin bij oprichting sportoverleg, inkoop services NOC*NSF) 
● Sportverenigingen (in ieder geval: KV De Vinken, TTC De Merel, TV Wilnis, SV Argon, VV Atalante, 

Reddingsbrigade/zwemvereniging De Ronde Venen, Toerclub Abcoude, IJsclub Abcoude, De Vinken, IJsclub Nooit 
Gedacht, GV Abcoude, Hardloopgroep Abcoude, SV Hertha) (zelforganisatie, roulerend voorzitterschap) 

● Buurtsportcoaches (waar nodig faciliterend, actief coördinerend/ondersteunend op thema) 
● Overige sportaanbieders, (in ieder geval: Stichting Multi Mondo, Optisport, Zwembad Abcoude) 
● Inwoners voor Inwoners (inwonerscollectief, online platform, verbinder) 
● Gemeente De Ronde Venen (waar nodig faciliterend, ondersteunend) 

Waar doen we het voor:  
● Niet opnieuw het wiel uitvinden 
● Vele handen maken lichter werk 
● Meer zichtbaarheid en slagkracht door samenwerking 
● Gezamenlijk de belangrijke rol van sport-/beweegaanbieders voor de 

toekomst behouden en versterken 

Acties:  
1. Gezamenlijk investeren in deskundigheidsbevordering (vrijwillig)kader 
2. Gezamenlijke promotie van totale sport-/beweegaanbod, online platform 

 
Hoofdlijnen plan van aanpak: 
 
Hoofdlijnen plan van aanpak:  
1. Deskundigheid: We gaan actief gebruik maken van de beschikbare services vanuit het sportakkoord. Doelen hierbij zijn: vergroten kwaliteit/deskundigheid van trainers én bestuurders van de verenigingen: 

a. We gaan behoefte peilen onder de verenigingen en het vrijwillig kader, voor de zomer 2020. o.l.v. Adviseur Lokale Sport, medewerking van alle betrokken sportaanbieders. 
b. Na peiling lijst maken van meest aanwezige behoeften voor opleidingen/workshops/masterclasses en deze inkopen en gaan plannen.  

Iedereen taak om de workshops/opleiding/groepen zo goed mogelijk te vullen! Het mag niet geannuleerd worden omwille van te weinig animo. 
2. Gezamenlijke promotie vraag en aanbod, ontwikkeling van online platform. We gaan gezamenlijk zorgen voor zichtbaarheid en vindbaarheid van alle typen sport-/beweegaanbod. Iedere inwoner moet een 

passende sport-/beweegactiviteit kunnen vinden en ervan op de hoogte zijn. Alle sportaanbieders en diens producten/diensten/contactpersonen overzichtelijk voor iedereen. 
a. ‘Database’ IVI (Inwonersvoorinwoners) levert platform, faciliteert, actualiseert, communiceert, verbindt. Sportaanbieders zorgen voor vullen van de eigen profielen op het platform. Sportaanbieders vullen 



 
 

 
 

gezamenlijk de activiteitenkalender en stemmen deze inhoudelijk op elkaar af. 
b. Met het totale en actuele overzicht kunnen de sportaanbieders onderling elkaar ook beter vinden en leden/klanten/cliënten kunnen op passende manier naar elkaar worden doorverwezen (LET OP: zie 

overlap ‘database’ in project 1.1 en 1.3). 
i. In verlengde hiervan ook: gezamenlijke organisatie (multi)sportevenementen (samen voor collectief) 
ii. In verlengde hiervan ook:  voorlichting/promotie oppakken. Sportpromotie, leden werven, voorlichting en bewustwording creëren over 

‘Waarom is het belangrijk om te sporten en bewegen? en ‘Wat betekent het om lid te zijn van een vereniging?’ 

 
 
 

Noot ‘platform’:  
Binnen diverse projecten wordt er uitgegaan van de wens/noodzaak van een platform. In de regel als middel  om organisaties, aanbod, inwoners, vraag en behoefte aan 
elkaar te verbinden. Of dit nu om de verbinding tussen sportaanbieders onderling is, met scholen of met eerstelijns zorg. Het is van groot belang te investeren in één sterk 
platform wat verschillende functies met elkaar kan combineren.  

→ De sportformateurs doen hierbij de aanbeveling om in de uitvoering van het sportakkoord vertegenwoordigers vanuit de verschillende projecten te werven om samen 
één werkgroep ‘ontwikkeling platform’ te vormen. Als ondersteunende dienst aan project:  

● 1.1 (database, sociale kaart, servicepunt) 
● 1.3 (sportlandschap in kaart, verbinding zorg/welzijn) 
● 2.1 (vraag en aanbod sport op school/bso) 
● 3.1 (overzicht beschikbare ruimten sportaccommodatie, planningstool � deze wellicht wel apart?!) 
● 4   (platform voor ontmoeting en kennisdelen sport-/beweegaanbieders, promotie naar buiten) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. Organisatievorm 

Van akkoord naar uitvoering 
Met de ondertekening van het lokaal sportakkoord wordt bekrachtigd dat de organisaties zich gezamenlijk inzetten om de gestelde doelen te behalen. Organisaties 
die het sportakkoord ondertekenen, werken mee aan het realiseren van de ambities. Niet iedereen hoeft overal aan mee te werken. Iedereen doet iets wat bij de 
eigen organisatie past. Samen zetten we de schouders er onder! 
 
Kerngroep 
Er wordt een kerngroep samengesteld, die gedurende de looptijd van het sportakkoord 2020, 2021 en 2022 op hoofdlijnen de voortgang bewaakt. De kerngroep 
bewaakt de inhoudelijke en financiële uitvoering, fungeert dus als een onafhankelijk toezichthouder/arbiter. De kerngroep komt max. 4x per jaar bij elkaar. De 
kerngroep bestaat idealiter uit een afvaardiging van: 
● de aanvoerders van de werkgroepen (veelal buurtsportcoaches/professionals); 
● de gemeente (o.a. secretariële taak en verbinding met het Rijk, beleidsdomein sport, accommodaties); 
● enkele vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties (sport/bewegen, onderwijs, zorg/welzijn).  
 
Werkgroepen 
Per deelakkoord/project wordt een werkgroep met spelers gevormd. Voor elk deelakkoord/project hebben zich meerdere personen aangemeld en/of hebben 
specifieke organisaties een rol gespeeld in de ontwikkeling van het specifieke project (zie ‘betrokken partners’). Uitbreiding van deze werkgroepen is altijd welkom. De 
werkgroepen gaan de plannen verder concretiseren en acties in gang zetten. Voor de organisatie van de concrete activiteiten roepen zij de hulp in van andere lokale 
partijen.  
Iedere werkgroep heeft minimaal één aanvoerder, als kartrekker en aanspreekpunt. Zie rollen hieronder:  
 
Rollen per werkgroep 

Rollen Toelichting  

Aanvoerder Een aanvoerder is de kartrekker van één van de deelakkoorden/projecten. De aanvoerder brengt de werkgroep bijeen, (mede)organiseert de (deel) activiteiten en neemt zitting in de kerngroep. In 
overleg met de kerngroep wordt afgestemd over de begroting en uitbetaling(en). 
Noot: het is mogelijk deze functie met meerdere personen in te vullen (bijv. een aanvoerder per deelactiviteit).  
Primaire aanvoerders per project beschreven.  

Spelers Deze personen (/organisaties) denken actief mee over de uitvoering van het project, helpen mee bij de organisatie van de activiteit(en), zetten hun eigen netwerk in, verzorgen promotie etc.  
Noot: de spelers hoeven niet perse de activiteit zelf uit te voeren. Spelers komen voort uit reeds beschreven ‘betrokken partners’ per project 

Supporters De supporters werken mee aan de uitvoering van één of meerdere activiteiten. 
Noot: je kan als organisatie supporter zijn van meerdere deelakkoorden. Je vervult geen taak in de overall organisatie van de desbetreffende activiteit(en), maar regelt alleen dat jouw organisatie kan 
meedoen aan de activiteit.   



 
 

 
 

Coördinatie 
Het kernteam voert de centrale coördinatie van het lokaal sportakkoord uit en wordt het eerste aanspreekpunt. Taken zijn o.a. ondersteuning bij de uitvoering van de 
deelakkoorden/projecten, ondersteuning van de aanvoerders, budgetbeheer, informeren werkgroepen over voortgang, actief meedenken over 
alternatieve/aanvullende financieringsbronnen en algemene werkzaamheden (zoals PR). 
 
Adviseur Lokale Sport 
Gedurende de looptijd (2020-2021-2022) van de uitvoering van het sportakkoord is er een ‘Adviseur Lokale Sport’ beschikbaar, die de sport- en beweegaanbieders 
begeleidt, adviseert en ondersteunt. De Adviseur Lokale Sport verwerkt de aanvragen voor het budget vanuit de sportbonden (zie volgende hoofdstuk). Het betreft 
Patrick Hilhorst, Team Sportservice, philhorst@teamsportservice.nl.  
 
Ontmoeting 
De kerngroep organiseert minimaal eenmaal per jaar een sportcafé ten behoeve van het lokaal sportakkoord. Deze sportcafés zijn bedoeld om kennis en ervaringen 
uit te wisselen. Daarnaast kunnen deze sportcafés worden ingezet ter ondersteuning van één van de deelakkoorden (bijv. kennisuitwisseling met betrekking tot het in 
beweging brengen van jonge kinderen). Indien wenselijk kunnen er meerdere) sportcafés per jaar worden georganiseerd.  
Vanzelfsprekend kunnen bijeenkomsten van de kerngroep, werkgroepen en plenaire bijeenkomsten met elkaar gecombineerd worden.  
 
Aanhaken 
Iedereen kan altijd aanhaken en meedoen. Hoe meer mensen en organisaties een steentje bijdragen aan het behalen van het overall doel om sporten en bewegen in 
De Ronde Venen voor alle inwoners mogelijk te maken, hoe beter. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het kernteam.  
 
Monitoring en evaluatie 
De gemeente De Ronde Venen dient jaarlijks mee te werken aan de monitoring en evaluatie van het lokaal sportakkoord door het Rijk. De kerngroep wordt hierbij 
betrokken. De formats per activiteit/deelakkoord (zie H.5) dienen hierbij ter ondersteuning.  
 

  



 
 

 
 

5. Budgetten 

Budget  Toelichting  

Uitvoeringsbudget lokaal 
sportakkoord 

Vanuit het Nationaal Sportakkoord wordt per gemeente een uitvoeringsbudget ter beschikking gesteld, naar rato van het aantal inwoners. Voor De Ronde 
Venen is er voor 2020, 2021 en 2022 per jaar € 30.000 beschikbaar.   

Extra: stimuleringsbudget  
Inclusief Sport en Bewegen 

Sportverenigingen kunnen max. €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. Meer informatie + aanvraagformulier zijn te vinden op deze website. 

Extra: stimuleringsbudget 
Sportlijn 

NOC*NSF en de sportbonden bieden de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van cursussen, themabijeenkomsten, vormen van ondersteuning en 
procesbegeleiding. Meer info zie brochure. De Ronde Venen kan de komende 2 jaar via de Lokale Adviseur Sport aanvragen hiervoor indienen. Aanvragen 
kunnen doorlopend worden ingediend en gehonoreerd zolang budget niet is uitgeput. 

Cofinanciering van partners en 
inzet in natura 
 

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities. Vrijwilligers zetten hun kostbare tijd en energie in, bedrijven kunnen 
organisaties faciliteren: 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 en meer mensen in De Ronde Venen de kans geven om te sporten en bewegen! 

Overige financierings- 
mogelijkheden 
 

Andere landelijke en/of provinciale regelingen ten aanzien van sport, bewegen en gezondheid, zoals: 
de Gezonde Schoolsubsidie waar basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag voor kunnen indienen voor ondersteuning van 
verschillende gezondheidsactiviteiten, waaronder die voor sport en bewegen. De subsidie wordt jaarlijks toegekend. Meer info vind je op deze website.  

 
Werkwijze aanvragen uitvoeringsbudget  
Per deelakkoord wordt een budget ter beschikking gesteld, zie de paragraaf ‘begroting’ voor de hoogte van het budget. De werkgroep van het deelakkoord maakt 
samen een plan (eigen begroting) om het budget te verdelen. Indien het budget niet toereikend is maakt de werkgroep keuzes en/of zoeken ze naar aanvullende en/of 
alternatieve financiering. Per project een plan van aanpak met begroting ingediend. Volgens het volgende format: 

● Naam project/werkgroep sportakkoord 
● Welke samenwerkende/vertegenwoordigende organisaties zijn betrokken? 
● Welke organisatie en persoon is penvoerder/secretaris van het project? 
● Op rekening van welke organisatie + IBAN kan het budget worden overgemaakt? 
● Waar wordt uitvoeringsbudget voor aangevraagd? (licht toe) 

○ welk type activiteit(en) dient het? 
○ welk type uitgave precies? (inhuur derden, ontwikkelkosten, drukkosten, etc.) 
○ waarom is de financiering noodzakelijk? 

● Gaat het om volledige begrootte bedrag of een gedeelte? en/of wordt begroting overschreden? (licht toe) 
● Voeg een begroting van het project op hoofdlijnen toe. 

https://voorclubs.sport.nl/ledenwerving-behoud/ledenwerving?mc_cid=11b15860db&mc_eid=ec27ee6e50
https://6c7c0151-f532-4106-ab0f-020088527c4b.filesusr.com/ugd/56b3df_dc3c191068854172a005398b759d9e65.pdf
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod


 
 

 
 

  
Indien en binnen een project meerdere losse activiteiten/begrotingen zijn wordt er in overleg met het kernteam bepaald of er meerdere 
plannen/begrotingen dienen te worden ingediend. 
 
Budgetbeheer en - bewaking 

● De kerngroep is verantwoordelijk voor de bewaking en beheer van het budget. Zij beoordelen de (deel)begroting per deelakkoord/project, vanuit hun 
onafhankelijke en toezichthoudende rol. Iedere werkgroep weet vooraf op hoofdlijnen hoeveel budget er voor hun project is begroot. Begrotingsonderdelen 
kunnen door de kerngroep (en in overleg met de werkgroepen) gewijzigd worden (bij zicht op onderbesteding van een project en mogelijk meer benodigd 
budget bij ander project). 

● Voor het ter beschikking stellen van een bepaald budget aan een werkgroep wordt vooraf een verzoek voor financiering (vast format) bij de kerngroep 
ingediend en beoordeeld. 

● Het uitvoeringsbudget wordt ondergebracht bij de gemeente De Ronde Venen(puur faciliterende rol). Zodra de werkgroep goedkeuring heeft gekregen van de 
kerngroep voor hun plan wordt  het uitvoeringsbudget overgemaakt. Hiervoor dienen ze een format/plan van aanpak met eigen begroting in. De werkgroep is 
zelf verantwoordelijk voor de uitgaven en het verantwoorden daarvan (indien gevraagd door kerngroep). 

● Alternatieve optie: werk met indienen van facturen die vervolgens door de gemeente worden betaald.  
 
Voorwaarden 

● De activiteit sluit aan bij in ieder geval één van de vier deelakkoorden en de daaruit voortkomende projecten. 
● Sportakkoord gelden zijn niet bedoeld om individuele organisaties en hun kernactiviteiten te financieren. Ook individuele uitgaven worden niet vergoed. Alles 

verloopt via het project en de werkgroep en diens plan van aanpak met begroting. Uitgaven dienen het collectief. 
● Bestaande brede activiteiten/initiatieven die al gesubsidieerd worden komen ook niet in aanmerking. De sportakkoord gelden zijn bedoeld voor extra, 

aanvullende, verbredende activiteiten, hetgeen de huidige projecten ook op inzetten. 
● Het gaat om een aanjaagsubsidie, stimuleren, opstarten. Structurele financiering is van een activiteit is niet mogelijk. 
● Per activiteit wordt verzoek voor financiering ingediend volgens het format, waarin wordt beschreven hoe (incl. kosten) en wanneer de activiteit wordt 

gerealiseerd. Hieruit blijkt waarom de financiering noodzakelijk is. Hou het kort en krachtig. 
● De werkgroep (spelers en supporters) is actief betrokken bij de realisatie van de activiteit, door eigen inzet (en/of middelen). 
● Zodra positief wordt beslist over een aanvraag krijgt de aanvrager (de aangewezen penvoerder/secretaris van het project) de beschikking over de toegekende 

middelen. 
● De aanvrager dient na afloop van de activiteit een kort verslag in bij de kerngroep (facturen kunnen worden opgevraagd). Deze informatie wordt gebruikt voor 

de monitoring en evaluatie. 
● Wanneer een sportakkoord werkgroep financiële middelen heeft ontvangen uit het uitvoeringsbudget en een substantieel gedeelte ervan uiteindelijk niet wordt 

besteed (bij een bedrag hoger dan €500,-) volgt er overleg met het kernteam. 
 



 
 

 
 

Inzet ‘Services’ 
Voor de inzet van het stimuleringsbudget sportlijn inventariseert de Adviseur Lokale Sport de wensen van de sport- en beweegaanbieders. In overleg met de werkgroep  
‘Structurele samenwerking sport- en beweegaanbieders’ (deelakkoord 4) en de kerngroep wordt het budget verdeeld. Er worden in principe alleen scholingen/ trajecten 
ingezet, die toegankelijk zijn voor meerdere sport- en beweegaanbieders en die een link hebben met één van de deelakkoorden.  
 
 
Begroting (nader in te vullen) 
Per deelakkoord wordt een eigen begroting opgesteld. De werkgroepen hebben in de basis de beschikking over de volgende budgetten: 

Deelakkoord 
  

Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord Extra stimuleringsbudget 
Sportlijn ‘services’ 

2020 2021 2022 

1.  Inclusief sporten en bewegen:  
1.1 aanbod senioren 
1.2 multisport doelgroepen 
1.3 verbinding zorg 

   x 

2.  Van jongs af aan vaardig in bewegen 
2.1 samenwerking sport en scholen 

   x 

3.  Duurzame sportinfrastructuur 
3.1 Benutten beschikbare sportruimte 

   x 

4.  Vitale Sport-/beweegaanbieders 
4.1 De Ronde Venen Sportoverleg 
4.2 Deskundigheidsbevordering & promotie 

   x 

Totaal¹ €30.000 €30.000 €30.000 n.v.t. 

Totaal beschikbaar € 90.000 n.v.t. 

¹ Het restant uitvoeringsbudget van 2020 mag worden doorgeschoven naar 2021. Een eventueel tekort in 2020 wordt in mindering gebracht op het budget van 2021. 


