
Lokaal Sportakkoord 
Gilze en Rijen



HET NATIONAAL
SPORTAKKOORD

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins samen met 
vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en 
andere organisaties het eerste Nationale Sportak-
koord, Sport verenigt Nederland, getekend. Hierin 
staan zes ambities centraal:

Inclusief sporten en bewegen, waar voor ieder-
een een leven lang plezier in sporten en bewe-
gen 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 spor-
ten en bewegen;

•

Van jongs af aan vaardig in bewegen, met de 
ambitie dat meer kinderen aan de beweeg-
norm 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 topeven-
ementen in Nederland een cruciale inspiratie 
vormen voor de verenigende waarde van sport.

•

Naast deze inhoudelijke ambities hebben de lan-
delijke partners afgesproken dat dit Sportakkoord 
in Nederland wordt vertaald naar lokale en region-
ale akkoorden, zodat de ambities in de lokale con-
text worden uitgevoerd. 

Het Lokaal Sportakkoord Gilze en Rijen
In Gilze en Rijen is er gehoor gegeven aan die oproep om 
te komen tot een Lokaal Sportakkoord. Samen met part-
ners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, 
overig maatschappelijk middenveld en gemeente zijn we 
aan de slag gegaan om te komen tot dit Lokaal Spor-
takkoord. Na de startbijeenkomst op 24 juni 2019 is een 
grote groep partners in themabijeenkomsten bij elkaar 
gekomen om afspraken te maken rondom de thema’s In-
clusief Sporten en Bewegen, Toekomst sportverenigingen 
(bundeling van de thema’s Duurzame sportinfrastructuur, 
Vitale sport- en beweegaanbieders en Positieve sportcul-
tuur) en Vaardig in Bewegen, passend in de lokale setting 
van Gilze en Rijen. 

De gemaakte afspraken staan beschreven in dit Sportak-
koord, aangevuld met een financiële paragraaf en een be-
schrijving van de toekomstige organisatie (hoe wordt er 
blijvend samengewerkt?) en communicatie. Met dit Spor-
takkoord willen we bereiken dat iedereen zich kan ont-
wikkelen en met plezier kan sporten en bewegen. Sport 
en bewegen als doel en als middel voor gezondheid en 
deelname aan de maatschappij. Van jong tot oud. Als 
deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. Op de verschillen-
de sportaccommodaties of in de openbare ruimte.

Alle partners van dit akkoord onderschrijven het belang 
van samenwerking en het bundelen van de krachten, want 
samen kom je verder dan alleen!



IN BEELD

Gilze en Rijen is een gemeente met iets meer dan 26.000 
inwoners in het zuiden van Noord-Brabant. De gemeente 
bestaat uit de hoofdkernen Gilze, Rijen, Molenschot en 
Hulten.

Bestuurlijk is het een eigenstandige gemeente, 
de ambtelijke organisatie is ondergebracht in een 
samenwerkingsverband met Alphen-Chaam en Baarle-
Nassau (de ABG-organisatie) die tegelijkertijd ook het 
proces van een Lokaal Sportakkoord hebben doorlopen. 
Vandaar dat in dit Sportakkoord linken worden gelegd 
met die akkoorden.

Gilze en Rijen heeft een breed netwerk van circa 23 
sportverenigingen verdeeld over de kernen, die op 
onderwerpen al samenwerken. Qua accommodaties 
gaat het om o.a. 4 tennisparken, 3 sporthallen, 3 
voetbalcomplexen, een hockeycomplex, een (buiten) 
handbalcomplex, een atletiekbaan en een zwembad. 
Bovendien zijn er meerdere ruitersportverenigingen, 
commerciële sportaanbieders en een mooi netwerk aan 
voorzieningen in de openbare ruimte.

Hiernaast gebeuren er veel mooie dingen in de 
gemeente:
• Seniorenverenigingen in de kernen met verschillende 
   beweegactiviteiten voor ouderen;
• Jeugdfonds Sport;
• Zijn er beweegactiviteiten voor bepaalde sociale 
   groepen (bijv. allochtone vrouwen, chronisch zieken, 
   fittesten voor ouderen, leefstijlprogramma voor 
   jongeren, etc.);
• Pilot Positief Coachen;
• Alle (9) basisscholen hebben een vakleerkracht gym;
• In ABG-verband werken 16 sportcoaches (12 fte) aan 
   diverse activiteiten op het gebied van sportstimulering 
   en sport als middel.

Ondanks al deze initiatieven laten de cijfers1 zien dat er 
nog wel een wereld is te winnen:

Bewegen, spelen en sporten
• 10% van de kinderen (1 – 11 jaar) speelt minder dan 3,5 
   uur per week buiten;
• 55% van de basisschool kinderen komt altijd lopend of 
   fietsend naar school;
• 25% van de jongeren (12 – 18 jaar) haalt de 
   beweegnorm2;
• 40% van de volwassenen (19 – 64 jaar) haalt de 
   beweegnorm2;
• 74% van de 65+’ers haalt de beweegnorm2.

1Bronnen: GGD Jeugdmonitor 0 – 11 jarigen 2017 en 2018, KISS 

rapportage NOC*NSF, GGD Jeugdmonitor 12 – 18 jarigen 2016, GGD 

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016, GGD Gezondheidsmonitor 

Ouderen 2016.
2Beweegnorm is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Voor jongeren 

is dat dagelijks minimaal 1 uur matig intensief lichamelijk actief. Voor 

volwassenen en 65+’ers: minstens 5 dagen in de week een half uur matig 

intensief lichamelijk actief.

Eenzaamheid
• 40% van de volwassenen is eenzaam;
• 54% van de 65+’ers is eenzaam.

Overgewicht
• 56% van de volwassenen heeft overgewicht (18% 
   obesitas);
• 65% van de 65+’ers heeft overgewicht (21% obesitas);
• Gemiddeld 12,3% van de 2 – 15 jarigen heeft 
   overgewicht (circa 2% heeft obesitas). Uitgesplitst per 
   meetmoment van de Jeugdgezondheidszorg (jaar 
   2018) krijg je het volgende overzicht:

Financiële problemen
• 8% van de gezinnen heeft moeite rond te komen;
• 18% van de volwassenen heeft moeite rond te komen;
• 9% van de 65+’ers heeft moeite rond te komen.

Verenigingslidmaatschap:



AMBITIES

Inclusief Sporten en Bewegen
De ambitie Inclusief Sporten en Bewegen in het Nationaal 
Sportakkoord heeft als doel dat meer Nederlanders een 
leven lang plezier aan sporten en bewegen beleven in 
een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dat wil zeg-
gen dat we drempels willen weghalen voor de mensen die 
belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. 
Belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd, geaardheid,  
beperking, culturele achtergrond of financiële situatie. Ie-
dereen moet in staat zijn om te kunnen gaan sporten en 
bewegen.

Gilze en Rijen omarmt deze ambities. Deelname aan sport 
en bewegen door deze doelgroepen verhoogt niet alleen 
de sportparticipatie, maar heeft ook vele andere positie-
ve effecten op (onder andere) gezondheid en het opdoen 
van sociale contacten. Met lokale context in het achter-
hoofd zijn er afspraken gemaakt over de gewenste acti-
viteiten voor dit thema in Gilze en Rijen. Geconcludeerd 
is dat er vooral afspraken gemaakt moesten worden voor 
de diverse doelgroepen in de gemeente, variërend van de 
jongeren van 12 – 18 jaar (die massaal stoppen met be-
wegen) tot de volwassenen en de mensen die wel willen 
sporten, maar de weg niet weten te vinden. Dat wil men 
realiseren door:

Activiteit 1 Opzetten van een digitaal 
sportplatform

Omschrijving Een werkgroep gaat onderzoek doen 
naar het opzetten van een digitaal 
platform om de sport- en beweegmo-
gelijkheden in Gilze en Rijen in kaart 
te brengen. Hieraan worden ook de 
(financiële) ondersteuningsmogelijkhe-
den gekoppeld. Doel van het platform 
is dat men gemakkelijker de weg weet 
te vinden naar passend aanbod of dat 
een doorverwijzer (dit kan een zorg-
professional zijn, maar ook een buur-
vrouw of beweegmaatje) beter zicht 
heeft op alle beweegmogelijkheden in 
de gemeente.

Ambitie 
eigenaar(s) / 
Werkgroep

Optisport: Daniel Ossenblok
Gemeente Gilze en Rijen: Martin Gom-
mers
Sport’sCool
VV Rijen
AV Spiridon
HC Gilze-Rijen
Cultuurplaats: Michiel van der Zanden
Hallo Gilze Rijen

Wat nodig? Wanneer het platform een geschikt 
middel blijkt, dan zijn er financiële 
middelen nodig om dit op te zetten 
(bijv. vanuit uitvoeringsbudget lokaal 
sportakkoord).

Planning 
realisatie

Opzet in 2020
Realisatie en uitvoering 2021



AMBITIES

Activiteit 2 Beweegmaatjes

Omschrijving Vanuit haar reguliere werk zorgt VIP 
voor het verbinden van hulpvragers en 
vrijwilligers. De ene keer gebeurt dit 
via maatwerk (één-op-één), de andere 
keer via het aansluiten van een hulp-
vrager bij bestaande projecten. Onder 
deze noemer kunnen hulpvragen van 
mensen, die wel willen sporten, maar 
niet de eerste stap durven zetten 
worden doorverwezen naar het VIP.  Er 
zijn daarvoor tal van vindplaatsen, bij-
voorbeeld de huisarts, fysiotherapeut, 
MEE, IMW, ContourDeTwern. 
 
Door het koppelen van een maatje is 
het voor inwoners veel gemakkelijker 
om die stap te maken en te kijken 
welke sport het beste past. Of nog 
gerichter, als degene iemand zoekt 
om bijvoorbeeld te wandelen dan kan 
er gericht gezocht worden naar een 
wandelmaatje/wandelclub. Mocht 
iemand om financiële redenen niet in 
beweging komen, dan zijn er mogelijk-
heden om die drempel weg te nemen. 
Het VIP helpt de inwoners dan ook op 
weg naar de juiste plek (bijvoorbeeld 
budget café en de financiële maatjes).

Ambitie 
eigenaar(s)

VIP: Danielle Ternatus en Maud Bakx

Wat nodig? Mede ambitie eigenaren uit bijv. 
zorgsector of sportsector
Inzicht in alle beweegmogelijkheden 
in Gilze en Rijen (zie ook digitaal 
sportplatform) en dus betrokkenheid 
van sportaanbieders.

Planning 
realisatie

2020

Activiteit 3 Pedagogische ondersteuning trainers 
en begeleiders

Omschrijving Sportverenigingen hebben een 
grote groep vrijwilligers die graag 
met de doelgroep aan de slag gaat 
om te bewegen. Deze vrijwilligers 
hebben behoefte aan pedagogische 
en didactische ondersteuning om 
met bepaalde personen / groepen 
om te gaan. Deze ondersteuning kan 
worden gegeven door professionals 
vanuit ContourDeTwern, de 
sportcoaches en/of Sport’sCool. Een 
samenwerkingsverband gaat kijken 
hoe dit gestructureerd op te zetten in 
Gilze en Rijen.

Ambitie 
eigenaar(s)

Inhoudelijk mogelijk maken van de 
ondersteuning:
- R-Newt Gilze en Rijen
- Gemeente Gilze en Rijen: Martin 
  Gommers;
- Sport’sCool

Leveren van vrijwilligers:
- Sportverenigingen;

Wat nodig? Mogelijk ondersteuning vanuit de 
services van de Sportlijn van het 
Nationaal Sportakkoord.

Planning 
realisatie

Opzet in 2020
Uitvoering in 2020 en 2021



AMBITIES

Activiteit 4 Sportkennismakingsprogramma 
vanaf 12 jaar

Omschrijving De ambitie is uitgesproken 
om in Gilze en Rijen een 
sportkennismakingsprogramma op te 
zetten voor jongeren (12 – 18 jaar) en 
volwassenen (leeftijdsafbakening nog 
nader te bepalen). Afgesproken is dat 
de gemeente Gilze en Rijen hiervoor 
een programma gaat ontwikkelen. 
Dat programma wordt vervolgens 
met de verenigingen besproken om te 
bekijken of het haalbaar is en wat er 
nodig is om het te realiseren.

Ambitie 
eigenaar(s)

Gemeente Gilze en Rijen: 
Martin Gommers

Wat nodig? Samenwerking met sportverenigingen.
R-Newt voor inhoudelijke kennis en 
expertise van de doelgroep

Planning 
realisatie

Opzet 2020
Start uitvoering 2021

Activiteit 5 Beweegtuin

Omschrijving Geruime tijd geleden is het plan 
ontstaan om een beweegroute 
aan te leggen in samenwerking 
met Vita/Maasduinen. Vanwege de 
onderliggende parkeergarage is een 
beweegtuin bij Maasduinen helaas 
niet mogelijk. Hierdoor vervalt de 
mogelijkheid om deze tuin via een 
route te verbinden met de beweegtuin 
bij De Boodschap. Desondanks wil De 
Boodschap het idee van het duurzaam 
inrichten van de openbare ruimte 
(geschikt voor vele doelgroepen) niet 
laten varen. 

Het streven is om ná de verbouwing 
van Theek 5, een gedeelte achter De 
Boodschap (nu ingang Theek 5) in te 
richten als beweegtuin. Hierbij zullen 
wederom de eerder betrokken partijen 
zoals gemeente, fysiotherapeuten, 
sportcoaches, wandelclub, bewoners 
en andere belanghebbenden in 
het opzetten van een gedegen 
activiteitenplan worden meegenomen.

Stichting Culturele Centra Gilze en 
Rijen gaat onderzoek doen naar de 
inhoudelijke (o.a. onderbouwing van 
de geschikte locatie) en financiële 
haalbaarheid van de beweegtuin, 
voordat we over gaan naar de 
realisatiefase.

Ambitie 
eigenaar(s)

Stichting Culturele Centra Gilze en 
Rijen voor planvorming: Miranda van 
Riel

Wat nodig? Eventuele medewerking gemeente 
Gilze en Rijen en overige fondsen voor 
financiële haalbaarheid.
Overige betrokkenen / partners nodig 
voor invulling van activiteitenplan ter 
onderbouwing van het initiatief.

Planning 
realisatie

Haalbaarheidsonderzoek in 2020



Duurzame Sportaanbieder
In het landelijk akkoord staan onder andere de 
thema’s Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- 
en Beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur. 
Deze thema’s raken de sportaanbieder in de kern, 
want ze gaan over het toekomstbestendig maken 
van sportaccommodaties, het verduurzamen 
van sportaccommodaties (energietransitie), het 
toekomstbestendig maken van sportverenigingen en 
het creëren van een veilig en positief sportklimaat. 
Uiteraard gaat de inhoud van deze ambities verder dan 
alleen sportaanbieders (het raakt alle thema’s van dit 
sportakkoord), maar voor dit thema is gekozen om te 
focussen op de toekomst van sportverenigingen als 
belangrijke sport- en beweegaanbieder in en voor Gilze 
en Rijen.

Met lokale context in het achterhoofd zijn er afspraken 
gemaakt over de gewenste activiteiten voor dit thema in 
Gilze en Rijen. Geconcludeerd is dat er vooral afspraken 
gemaakt moesten worden voor samenwerking tussen 
sportverenigingen. Samenwerking op gemeenteniveau 
voor het delen van kennis en kunde en op dorpsniveau 
met concretere samenwerkingsafspraken. Bovendien zijn 
er enkele gedeelde verenigingsvraagstukken:

AMBITIES

Activiteit 6 Sportplatform Gilze en Rijen

Omschrijving Jaarlijks gaat er voor alle 
sportverenigingen uit Gilze en Rijen 
een Sportplatform georganiseerd 
worden. Dit platform is bedoeld voor 
het delen van kennis en kunde en het 
maken van (waar mogelijk) concrete 
samenwerkingsafspraken (bijv. over 
inkoop of over looptrainingen vanuit 
atletiek voor hockeyers). De gemeente 
heeft aangegeven dit platform te 
willen organiseren onder voorwaarde 
dat de verenigingen ook komen.

Ambitie 
eigenaar(s)

Gemeente Gilze en Rijen: 
Martin Gommers
AV Spiridon
HC Gilze-Rijen
VV Gilze
VV Rijen

Wat nodig? Betrokkenheid en motivatie van 
sportverenigingen en linken met 
activiteit 1 (digitaal sportplatform).

Planning 
realisatie

Eerste bijeenkomst medio 2020



AMBITIES

Activiteit 7 Positief Coachen gemeente breed 
uitrollen

Omschrijving Het programma Positief Coachen 
heeft al succesvol gedraaid bij drie 
voetbalverenigingen. De ambitie is om 
dit programma gemeente breed uit te 
rollen onder alle sportverenigingen, 
zodat iedereen vanuit dezelfde 
visie werkt aan dit thema. Hierdoor 
zal iedere sporter in de gemeente 
bij iedere accommodatie en 
sportvereniging in aanraking komen 
met dezelfde (gedrags)regels.

Ambitie 
eigenaar(s)

AV Spiridon
HC Gilze-Rijen
VV Gilze
VV Molenschot
VV Rijen
Gemeente Gilze en Rijen: Martin Gom-
mers
GGD Hart voor Brabant

Wat nodig? Alle sportverenigingen zetten zich 
in om tot een gezamenlijke visie te 
komen en dragen deze uit binnen 
hun eigen verenigingen. Via de 
Sportlijn (via Adviseur Lokale Sport, 
Joost Hopmans), kan mogelijk 
ondersteuning voor dit traject worden 
ontvangen.

Planning 
realisatie

Seizoen 2020 – 2021

Activiteit 8 Verduurzamen Sportaccommodaties

Omschrijving Op alle sportaccommodaties in de 
gemeente Gilze en Rijen worden 
duurzaamheidsmaatregelen toegepast. 
Dit is maatwerk per accommodatie, 
waarbij wordt uitgegaan van eerst 
besparen en dan opwekken. De 
ambitie is om in de komende jaren de 
energierekening van de betreffende 
accommodaties te halveren.

Ambitie 
eigenaar(s)

Gemeente Gilze en Rijen: Marc van 
Dongen (beleidsmedewerker verduur-
zaming accommodaties)

Wat nodig? Medewerking en betrokkenheid van 
sportverenigingen.
Aansluiten bij landelijke Routekaart 
Verduurzaming Sport.

Planning 
realisatie

Fasegewijs vanaf 2020

Activiteit 9 Gezonde Sportomgeving

Omschrijving GGD Hart voor Brabant kan 
sportverenigingen adviseren over 
de stappen naar een gezonde(re) 
sportomgeving en/of verbinden met 
de juiste partners die de vereniging 
hierbij kunnen ondersteunen. Met 
name gericht op:
• Gezonde(re) sportkantines 
• Rookvrij terrein
• Verantwoord alcoholbeleid (NIX18)

Ambitie 
eigenaar(s)

GGD Hart voor Brabant

Wat nodig? Alle verenigingen met interesse 
kunnen zich melden.

Planning 
realisatie

Doorlopend vanaf 2020



AMBITIES

Activiteit 10 Samenwerkingsverband 
Sportverenigingen Vijf Eiken

Omschrijving De sportverenigingen aan de Vijf 
Eiken weg (AV Spiridon, HC Gilze 
en Rijen, TC Cash En VV Rijen) 
hebben de ambitie uitgesproken 
om een samenwerkingsverband te 
onderzoeken voor de jongste jeugd 
(tot 8 jaar) en de doelgroep ouderen 
(50 plussers). 

Doel is om de jongste jeugd 
eerst met meerdere sporten 
te laten kennismaken voordat 
ze een definitieve sportkeuze 
maken. De oudere doelgroep 
wil men via activiteiten (Try Out 
Sports) kennis laten maken met 
nieuwe mogelijkheden van de 
betreffende sporten (wandelvoetbal, 
seniorentennis, etc.).

Ambitie 
eigenaar(s)

AV Spiridon
HC Gilze-Rijen
TC Cash
VV Rijen
Gemeente Gilze en Rijen: coördinatie

Wat nodig? Coördinatie vanuit de gemeente en 
goede PR en communicatie.

Planning 
realisatie

Seizoen 2020 – 2021

Activiteit 11 Ondersteuning bij 
verenigingsvraagstukken

Omschrijving De verenigingen hebben aangegeven 
dat ze collectief met enkele 
vraagstukken worstelen. Via de 
ondersteuningsmogelijkheden 
vanuit de Sportlijn wordt gekeken 
of ondersteuning op enkele thema’s 
centraal te organiseren is. Het gaat 
dan om:
• Vrijwilligersmanagement;
• Ledenwerving.

Ambitie 
eigenaar(s)

AV Spiridon
HC Gilze-Rijen
TC Cash
VV Gilze
VV Rijen
VIP: Danielle Ternatus en Maud Bakx
Adviseur Lokale Sport: Joost Hopmans

Wat nodig? Ondersteuning via services sportlijn 
(zie hoofdstuk financiën)

Planning 
realisatie

Jaarlijks vanaf 2020



AMBITIES

Vaardig in Bewegen
Het thema Van jongs af aan vaardig in bewegen uit 
het Nationaal Sportakkoord heeft als doel dat meer 
kinderen (0 – 12 jaar) voldoen aan de beweegrichtlijn3 en 
motorische vaardigheden van deze doelgroep toenemen.

Gilze en Rijen omarmt deze ambities. Het belang van 
motorische vaardigheden wordt erkend. Vanuit de 
gedachte dat een goede motoriek de basis vormt voor 
een leven lang met plezier sporten en bewegen en dat 
goede motorische vaardigheden van belang zijn bij het 
ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Met de lokale 
context in het achterhoofd is afgesproken dat er vooral 
gefocust moet worden op de doelgroep 0 – 4 jarigen 
en de bewustwording bij ouders over het belang van 
bewegen. Daarnaast willen de scholen de huidige aanpak 
rondom het bewegingsonderwijs behouden en waar 
mogelijk bewegen breder inzetten. Dit wil men realiseren 
door:

Activiteit 12 Uitbreiden Ouderkamer PO en 
Dreumesclub (kinderopvang) met 
onderwerp bewegen

Omschrijving Op dit moment loopt er een pilot op 
de basisscholen Vijf Eiken en St. Jozef 
onder de noemer “Ouderkamer”. Deze 
proef richt zich op de ouders van 
deze scholen en gaat over het thema 
taal. Binnen de kinderopvang kent 
men een vergelijkbaar initiatief over 
opvoedkundige vragen onder de naam 
“Dreumesclub”. De betrokken partijen 
willen onderzoeken of deze pilot 
voortgezet kan worden en dat het 
thema bewegen daar als aanvullend 
onderwerp aan wordt toegevoegd.

Ambitie 
eigenaar(s)

Stichting Nuwelijn (basisonderwijs) 
Stichting Muzerij (kinderopvang)
Stichting PCPO (basisschool De Vijf 
Eiken)
Sportcoaches (voor inhoud en 
verbinding naar o.a. allochtone 
vrouwen beweeggroep)
Cultuurplaats: Michiel van der Zanden

Wat nodig? Afhankelijk van uitkomsten onderzoek 
over vervolg

Planning 
realisatie

Schooljaar 2020 – 2021

3De nieuwe beweegnorm voor deze doelgroep is 1 uur per dag matig 

intensief bewegen en 3 x per week bot- en spierversterkende oefeningen



AMBITIES

Activiteit 13 Verbinding GGD – Vakleerkracht

Omschrijving Om ouders te laten zien wat hun 
kinderen motorisch gezien allemaal 
kunnen, worden zij jaarlijks een keer 
uitgenodigd in de gymlessen. Daarbij 
kunnen de ouders direct geïnformeerd 
worden over het belang van bewegen 
en wat ze zelf kunnen doen om een 
uitdagende omgeving voor hun 
kinderen te creëren.

Ambitie 
eigenaar(s)

GGD Hart voor Brabant
Sportcoaches
Fysio Mariastraat: Mechthild van de 
Ven (kinderfysiotherapeut)

Wat nodig? Beschikbaar stellen uren GGD
Beschikbaar stellen uren 
buurtsportcoach.

Planning 
realisatie

Schooljaar 2020 – 202

Activiteit 14 Gezonde Kinderopvang

Omschrijving Landelijk bestaat de erkende aanpak 
Gezonde Kinderopvang. Hierbij kunnen 
kinderdagverblijven handvatten 
krijgen om structureel te werken aan 
een gezonde kinderopvang. Thema’s 
hierbij zijn o.a. bewegen en voeding. 
De ambitie is om dit thema in Gilze en 
Rijen verder uit te rollen, waarbij vanuit 
bewegen (naast het bewegen op de 
kinderopvang) ook aandacht is voor 
doorverwijzing na het constateren 
van motorische problematiek (de 
screening gebeurt al).

Ambitie 
eigenaar(s)

GGD Hart voor Brabant

Wat nodig? Betrokken kinderopvangorganisaties.

Planning 
realisatie

Fasegewijs vanaf 2020



& COMMUNICATIE

Organisatie
Het Sportakkoord Gilze en Rijen is in november 2019 
gesloten. Om te waarborgen dat het niet blijft bij dit 
Sportakkoord en de (deels) nieuw ontstane netwerken 
te behouden, worden de netwerken één- tot tweemaal 
per jaar bij elkaar gebracht door de gemeente Gilze en 
Rijen (trekker: Martin Gommers). Hiermee worden drie 
netwerken gevormd:
   • Netwerk Inclusief Sporten en Bewegen;
   • Netwerk Duurzame Sportaanbieder;
   • Netwerk Vaardig in Bewegen;

Tijdens deze netwerkbijeenkomsten wordt de 
voortgang van de verschillende activiteiten gemonitord, 
ontwikkelingen gedeeld en nieuwe ambities (waar nodig) 
opgesteld. In deze netwerken wordt ook het beschikbare 
uitvoeringsbudget voor 2021 verdeeld. De gemeente 
Gilze en Rijen vormt tevens de ‘linking pin’ tussen de drie 
netwerken en brengt waar nodig de netwerken bij elkaar. 
Bovendien kan de gemeente, vanuit de ambtelijke ABG-
organisatie, waar mogelijk bovenlokaal verbindingen 
leggen met Alphen-Chaam en/of Baarle-Nassau en 
andere gemeenten in de regio Hart van Brabant.

Het Netwerk Duurzame Sportaanbieder kan in dit geval 
nadrukkelijk worden gekoppeld aan de beschreven 
activiteit 5 (sportplatform). In dit netwerk heeft (naast 
de gemeente) de Adviseur Lokale Sport van NOC*NSF, 
Joost Hopmans, een belangrijke rol, omdat deze samen 
met het netwerk kan kijken waar de beschikbare services 
vanuit de landelijke Sportlijn het beste ingezet kunnen 
worden. Deze Adviseur Lokale Sport is ook actief 
in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en kan daarom 
ook verbindingen leggen met de behoeften uit die 
gemeenten.

Bovendien blijkt uit de beschreven activiteiten dat er 
bij meerdere ambities extra inzet van de sportcoaches 
gewenst is. Om de komende twee jaar het Lokaal 
Sportakkoord te borgen, versterken en verder te 
ontwikkelen, wordt geadviseerd om een sportcoach 
enkele uren extra te geven voor deze algemene 
taken. Hierbij kan worden gedacht aan het verbreden 
van de betrokken organisaties, doorontwikkeling 
van programma’s voor bijv. doelgroep 0 – 4 jaar of 
ondersteuning bij de reeds beschreven ambities. Naast 
deze sportcoach verbinden we een stagiaire aan het 
Lokaal Sportakkoord. In Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 
wordt op eenzelfde manier gewerkt, waardoor er een 
soort van ondersteunend team ontstaat voor de Lokale 
Sportakkoorden in de ABG-gemeenten.

Communicatie
In de processen om te komen tot de lokale sportakkoorden 
in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werd 
het belang van communicatie meerdere malen benadrukt. 
Het ging om communicatie tussen de betrokken partijen 
en het kennen van de betrokken organisaties en personen. 
Dit wordt ingevuld door de omschreven organisaties en de 
activiteiten 1 (digitaal sportplatform) en 5 (sportplatform).

Daarnaast is er veel stilgestaan bij het communiceren 
naar de inwoners van de betreffende gemeenten over het 
belang van bewegen. Daarom gaat de ABG-organisatie 
(ambtelijke organisatie voor Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau en Gilze en Rijen) onderzoeken of het mogelijk 
is om een communicatiecampagne over het belang van 
sport, bewegen en een gezonde leefstijl op te zetten 
binnen de drie gemeenten.

De trekker van deze ambitie is vanuit de ABG-organisatie 
Martin Gommers in samenwerking met de communicatie-
afdeling van ABG. De organisatie Hallo Gilze Rijen zal 
hierbij een ondersteunende rol spelen.

€



FINANCIËN

Financiën 
Om de ambities te ondersteunen, worden er vanuit de 
landelijke partners (ministerie van VWS, NOC*NSF en 
de VSG) een tweetal (tijdelijke) budgetten beschikbaar 
besteld, namelijk:

• Uitvoeringsbudget Sportakkoord
Met het sluiten en indienen van dit Lokaal Sportakkoord 
kan de gemeente Gilze en Rijen uitvoeringsbudget van 
het Ministerie van VWS ontvangen. Dit gaat om een 
jaarlijks budget van € 20.000,- voor 2020 en 2021. In 
2020 wordt dit budget als volgt ingezet:

NB: dit budget wordt door het Rijk op de gemeentelijk 
rekening gestort. gemeente is hiermee budgetbeheerder, 
zorgt voor de juiste verdeling van de middelen en ziet 
toe op de juiste besteding daarvan

• Services Sportlijn Nationaal Sportakkoord
Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport 
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) vanuit de ‘sportlijn’ 
van het Nationale Sportakkoord in elke gemeente een 
Adviseur Lokale Sport aan. In Gilze en Rijen is dit Joost 
Hopmans (j.hopmans@sportzeeland.nl, 06-33 72 04 65). 
Daarnaast komt een aantal services beschikbaar, wat 
vouchers zijn die verenigingen helpen bij het vinden van 
een duurzame oplossing. Het gaat daarbij voornamelijk 
om scholing en procesbegeleiding door een professional. 
De adviseur blijft beschikbaar gedurende de periode van 
uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021) en bepaalt 
jaarlijks de inzet van de services. In 2019 en 2020 worden 
de services ingezet bij de volgende activiteiten:    
   • Activiteit 3: pedagogische ondersteuning trainers en 
      begeleiders;
   • Activiteit 6: sportplatform Gilze en Rijen;
   • Activiteit 7: uitrollen Positief Coachen;
   • Activiteit 8: verduurzamen van sportaccommodaties
   • Activiteit 11: cursus Vrijwilligersmanagement;
   • Activiteit 11: cursus Ledenwerving;

€

BOSA:
www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-
onderhoud-sportaccommodaties

•

Overige financieringsmogelijkheden:

VSBfonds:
www.vsbfonds.nl

•

Jantje Beton:
www.jantjebeton.nl 

•

Gemeente Gilze en Rijen:
www.gilzerijen.nl/subsidies.html 

•

Op nationaal en gemeentelijk niveau zijn diver-
se subsidiemogelijkheden mogelijk of fondsen 
om de projecten financieel te ondersteunen. We 
noemen er een aantal:

Activiteit Budget

Activiteit 1 Digitaal platform (budget voor 
ontwikkeling, stelpost)

€ 4.000

Activiteit 6 Sportplatform (faciliteren 
sprekers, ruimte, etc.)

€ 600

Activiteit 7 Positief Coachen (borden 
voor sportaccommodaties)

€ 5.000

Activiteit 10 Samenwerking Vijf Eiken, 
inzet Sportcoach als procesbegeleider 
(circa 50 uur)

€ 1.800

Activiteit 12  Uitbreiding Ouderkamer en 
Dreumesclub, inzet Sportcoach (100 uur)

€ 3.600

Ondersteuning stagiaire voor uitwerken 
lokaal sportakkoord (4 maanden)

€ 1.200

Ondersteuning Sportcoach Lokaal Spor-
takkoord algemeen (50 uur)

€ 1.800

Bijdrage communicatie campagne ABG € 2.000

Totaal € 20.000



PARTNERS
 

Partners

Supporters

Huisartsen Rijen

Met de basisscholen: 
De Brakken, De Drie Musketiers, 
St. Anna, St. Jozef, De Bolster, 

Burg. Van Mierlo

De volgende partijen hebben geen actieve rol bij de omschreven ambities, maar zij onderschrijven wel het gedachtegoed van 
het Lokaal Sportakkoord Gilze en Rijen en zijn daarom supporter:

De volgende partners zijn betrokken als mede-ambitie eigenaar bij het Lokaal Sportakkoord Gilze en Rijen:

Met basisschool:
De Vijf Eiken

Met basisscholen 

De Wildschut en De Kring


