
Somerens Sportakkoord
Sporten en bewegen voor iedereen: leuk en gezond!



Het Nationaal 
Sportakkoord
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins 
samen met vertegenwoordigers  
van de sport, gemeenten en andere 
organisaties het eerste Nationale 
Sportakkoord, Sport verenigt  
Nederland, getekend. 

Naast deze inhoudelijke ambities hebben de landelijke 
partners afgesproken dat dit Sportakkoord in Nederland 
wordt vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat 
de ambities in de lokale context worden uitgevoerd.

Hierin staan zes ambities centraal:

Inclusief sporten en bewegen 
waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen 
zonder belemmeringen wordt nagestreefd;

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

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

Positieve sportcultuur
zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan 
sporten en bewegen;

Van jongs af aan vaardig bewegen
met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen 
en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen (met focus op 
de groep van 0 tot 12 jaar);

Topsport die inspireert
vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en top-
evenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de  
verenigende waarde van sport. 
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Van Nationaal
Sportakkoord 
naar Somerens  
Sportakkoord

Toen in maart 2019 de implementatiestrategie 
werd gecommuniceerd naar alle gemeenten 
in Nederland, sprak de gemeente Someren 
direct de wens uit graag aan de slag te  
gaan met de vertaling van het Nationaal  
Sportakkoord naar een Lokaal Sportakkoord. 
Uiteraard als één van de partners in  
samenwerking met de sportaanbieders  
en andere relevante stakeholders in  
Someren. 
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Sport- en beweegstimulering in zijn algemeenheid
en voor specifieke doelgroepen in het bijzonder;

Realisatie en beheer van sport- en beweeg- 
voorzieningen/-accommodaties;

Subsidiëring en ondersteuning van activiteiten,  
voorzieningen en verenigingen;

Het belang van sport en bewegen voor andere  
beleidsterreinen als bijvoorbeeld gezondheidsbeleid, 
jeugd- en ouderenbeleid (sport en bewegen inzetten  
als middel om een bijdrage te leveren aan andere  
sociaal maatschappelijke opgaven).

Doel van het gemeentelijk sportbeleid is gekarakteriseerd als het 
initiëren en stimuleren van sportbeoefening door middel van voor-
waardenscheppende activiteiten.

Aangezien deze uitgangspunten naadloos aansluiten bij een aantal 
thema’s van het Nationaal Sportakkoord was de verwachting dat 
uiteenlopende stakeholders graag hun steentje willen bijdragen 
aan het te realiseren van een Somerens Sportakkoord. En die  
verwachting klopte. In september 2019 vond de startbijeenkomst 
plaats en tijdens een aantal energieke vervolgbijeenkomsten,  
waarbij zoals gehoopt niet alleen sportaanbieders maar ook andere 
sectoren aanwezig waren, zijn we aan de slag gegaan met de thema’s 
van het Nationale Sportakkoord én het Preventieakkoord.

Zie hier het resultaat, waarmee we willen bereiken dat iedereen 
met plezier kan (blijven) sporten en bewegen en zich kan (blijven) 
ontwikkelen. We zetten sport en bewegen in als doel, maar zeker 
ook als middel op andere sociaalmaatschappelijke domeinen om 
een bijdrage te leveren aan doelstellingen op het gebied van zorg, 
welzijn, gezondheid en leefbaarheid. En vooral ook aan meedoen  
in de maatschappij.

Sport is voor de gemeente Someren, door middel van voorwaardenscheppende activiteiten,
een belangrijk beleidsterrein in het kader van:
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Someren in beeld
Sporten en bewegen in Someren

Someren is een gemeente met ruim 19.000 inwoners en bestaat 
naast de hoofdkern Someren uit de drie kerkdorpen Someren-Eind, 
Someren-Heide en Lierop. Voor haar inwoners, maar ook inwoners 
uit buurgemeenten, heeft Someren een breed netwerk van meer  
dan 25 sportaanbieders, 3 sportscholen en 2 zwemscholen, verdeeld 
over de kernen. 

Ook andere (maatschappelijke) organisaties dan sportverenigingen 
organiseren sport- en beweegactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
Sport- en Cultuur Impuls, Onis Welzijn, Natuurlijk Bewegen en fysio-
therapie praktijken. Maar ook op scholen en kinderopvang worden 
kinderen in beweging gehouden. Een andere positieve ontwikkeling 
is dat Someren enige jaren geleden is aangesloten bij Uniek Sporten 
de Peel. Dit is een regionaal samenwerkingsverband dat sporten en 
bewegen voor mensen met een beperking mogelijk maakt. De sport-
coaches van Uniek Sporten de Peel matchen vraag en aanbod van 
deze doelgroep (welke sport kan ik beoefenen en bij welke vereniging) 
en stimuleren verenigingen om aanbod voor deze doelgroep te  
creëren/verbeteren.
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Someren in cijfers
Zoals blijkt uit onderstaande informatie, scoort Someren goed t.o.v. landelijke cijfers . 
Dit wil echter niet zeggen dat we tevreden achterover kunnen leunen, getuige de trends 
en ontwikkelingen waar we uiteraard ook in Someren mee te maken hebben.
Bronnen: GGD Brabant-Zuidoost, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport.

SPORTEN EN BEWEGEN (4-11 JARIGEN)
97% beweegt gemiddeld 1 uur per dag of meer

SPORTEN EN BEWEGEN VOLWASSENEN (>19 JAAR)
65,3% haalt de beweegnorm
27,7% is lid van een sportvereniging

SPORTEN EN BEWEGEN (12-18 JARIGEN)
78% sport of beweegt minimaal 1 uur per dag op 
minder dan 7 dagen in de week

(ERNSTIG)OVERGEWICHT
50,5% van de volwassenen en ouderen
6% van de kinderen tussen 12 en 18 jaar
12% van de kinderen tussen 1 en 11 jaar

ARMOEDE
5% van de kinderen van 0 tot 11 jaar heeft door 
geldgebrek geen lidmaatschap bij een sportvereniging. 
2% kan daardoor niet op zwemles

EENZAAMHEID
37,1% van de volwassenen en ouderen
20% van de kinderen tussen 12 en 18 jaar
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Trends en ontwikkelingen
Ook Someren heeft te maken met trends en ontwikkelingen ten aanzien van sport en bewegen:

*Georganiseerde versus ongeorganiseerde sport

Naast de georganiseerde sport met zo’n 5,2 miljoen sporters, veelal 
in verenigingsverband, kennen we de ongeorganiseerde sport; met 
8,2 miljoen sporters veruit de grootste sector. De landelijke verhou-
dingen gelden ook voor Someren, waarbij Someren bovengemiddeld 
scoort bij sporten als wielrennen, mountainbiken en wandelen,  
terwijl hardlopen juist minder scoort.
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Ambities t.b.v. sport en
bewegen in Someren
Iedereen in Someren moet plezier kunnen beleven aan sport en bewegen en zich 
kunnen ontwikkelen. De redenen voor mensen om te gaan sporten en bewegen 
en/of daar een bijdrage aan te leveren, zijn divers. Ze willen er plezier aan beleven, 
werken aan een goede gezondheid of een bijdrage leveren aan sociaal maat-
schappelijke activiteiten. Deze uitgangspunten zijn verweven in de ambities van 
dit Sportakkoord. In het Somerens Sportakkoord richten we ons op een aantal  
thema’s van het Nationaal Sportakkoord, nl. Inclusief sporten en bewegen, Vitale 
sport- en beweegaanbieders en Van jongs af aan vaardig in bewegen. Tevens heb-
ben we aandacht besteed aan thema’s van het Nationaal Preventieakkoord. Deze 
thema’s samen vormen de belangrijke pijlers van het Somerens Sportakkoord.

Alle partners van dit akkoord onderschrijven het belang van samenwerking en het 
bundelen van de krachten. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners in Someren te 
stimuleren om actief te (blijven) sporten en bewegen. Omdat sport en bewegen 
leuk is, maar ook omdat het bijdraagt aan een betere gezondheid en sociale cohesie.
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Ambitie 1 
Iedereen welkom in een inclusieve samenleving

Voldoende en passend aanbod zijn belangrijke voorwaarden voor een inclusieve 
sport- en beweeginfrastructuur binnen een inclusieve samenleving. Maar daarmee 
zijn we er niet. Want hoe zorgen we ervoor dat mensen met een beperking en andere 
kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, statushouders, mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt of mensen die in armoede leven, geen drempels ervaren om mee te 
doen en zich welkom en gewaardeerd voelen bij een sportaanbieder? Belangrijk  
hierbij is dat iedereen zich bewust is van het feit dat dit momenteel niet zo is en dat 
we met z’n allen een bijdrage moeten leveren om daar verandering in te brengen.

Onze ambitie is om met uiteenlopende partners werk te maken van die bewust-
wording. We doen dit door het onderwerp bespreekbaar te maken en actie te onder-
nemen in de vorm van het organiseren van deskundigheidstrainingen voor kader en 
vrijwilligers. Onderwerpen als: wat is een beperking, hoe herken je een beperking en 
hoe te handelen, groepsdynamiek etc. zijn onderwerpen die hierbij aan bod komen.

Ambitie eigenaren  LeeF!, Onis Welzijn, mee
Overige partners   Sport- en beweegaanbieders (Turnvereniging  

Someren cos), Uniek Sporten de Peel, oRo
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Ambitie 2 
Verbeteren samenwerking tussen verschillende sectoren

Uiteenlopende sport- en beweegaanbieders en maat-
schappelijke partners bieden sport- en beweeg-
activiteiten aan voor verschillende doelgroepen.  
Door uitgebreid met elkaar (sport en andere sectoren) 
in gesprek te gaan rondom het thema ‘vitale sport- en 
beweegaanbieders’ kwamen we tot de conclusie dat er 
ook in Someren veel wordt aangeboden, maar dat een 
deel daarvan onvoldoende bekend is.

We laten dus kansen liggen om meer doelgroepen aan 
het sporten en bewegen te krijgen. We denken hierbij aan 
bijvoorbeeld kinderen in kinderopvang en op scholen, 
(jong) volwassenen, en mensen in de ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg en dagbesteding. 

We willen deze kansen verzilveren en dat doen we door:
•  hokjes te doorbreken en onderling beter samen te 

werken; hierdoor kunnen we kennis en ervaringen 
delen, van zorg- en welzijnsprofessionals aan sport-  
en beweegaanbieders en vice versa.

•  het verbeteren van samenwerking en afstemming 
tussen zorg- en welzijnsprofessionals, verenigings leven 
en andere sport- en beweegaanbieders; hierdoor 
kunnen we voor doorverwijzing en mogelijk gezamen-
lijk aanbod zorgen. Een voorbeeld hiervan is het  
opnemen van sport en bewegen tijdens keukentafel-
gesprekken door sociale team.

•  aan de slag te gaan met deskundigheidsbevordering  
en professionalisering van (technisch) kader voor  
‘uitdagende’ doelgroepen.

•  het verbeteren van motorische vaardigheden van  
kinderen door middel van deskundigheidsbevordering 
op scholen en het opleiden van kader in het verenings-
leven.

Door beter samen te werken kunnen we tijd, energie en 
financiële middelen besparen en meer impact realiseren. 
Een goede samenwerking en goede communicatie wordt 
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bevorderd als mensen elkaar (wat beter) kennen. De sportcoaches van 
LEEF! hebben zich daarom ten doel gesteld om persoonlijk contact op  
te bouwen met de sport- en beweeg aanbieders en aanverwante organi-
saties in Someren. Van  uit die persoonlijke contacten kunnen zij als hub 
(verbinder) gemakkelijker bouwen aan een relevant netwerk.

Onze ambitie is om een overlegstructuur te realiseren zodat verschil-
lende partners met elkaar in gesprek gaan over overkoepelende thema’s. 
Iets nieuws of digitaals optuigen is wellicht niet noodzakelijk, we kijken 
eerst waar energie zit en waar we partijen kunnen verbinden. Een mooi 
voorbeeld zijn sportcafés waar Onis Welzijn en LEEF! mee van start zijn 
gegaan.

Uitdagingen als je club bestuurlijk, organisatorisch en financieel op orde 
houden, voldoende vrijwilligers werven en behouden, effectief commu-
niceren, deskundigheid bevor deren, inspelen op behoeften van heden-
daagse sporters, het bereiken van de inactieven, het gebruik van (sport)
accommodaties die overdag leeg staan etc. komen op de agenda van 
deze bijeenkomsten waarvoor we naast sportaanbieders ook andere 
partners op thema uitnodigen. 

Ambitie eigenaren   LeeF!, Onis Welzijn, Uniek Sporten De Peel
Overige partners   Sport- en beweegaanbieders (Asc Volleybal , 

Dakos, sv Lierop, tv Packador, Tennis-
vereniging Someren cos, Zv De Punderman, 
Zwemschool de Abeel), GGD Brabant- 
Zuidoost, Korein, mee, Onis Welzijn, oRo,  
Norlandia en gemeente Someren (facilitair)
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Ambitie 3 
Een gezonde leefstijl voor en met jong(eren) en oud(eren)

Een gezonde leefstijl (voldoende beweging, niet roken, matig met 
alcohol, gezonde voeding en voldoende ontspanning en sociale 
contacten) is belangrijk voor alle inwoners in Someren. Om dit 
voor iedereen mogelijk te maken zijn bewustwording en goede 
samenwerking tussen domeinen belangrijk.

Onze ambitie is om in het 
kader van preventie meer 
inwoners de kans te bieden 
om met dit thema aan de slag 
te gaan. Enerzijds omwille van 
hun gezondheid, anderzijds 
om op langere termijn zorg-
kosten te drukken. Een prach-
tige uitdaging die begint met 
in gesprek gaan met uiteen-
lopende partners voor het  
creëren van het benodigde 
draagvlak. Dat het kán bewijst 
‘Leende Gezond Dorp’ dat 
streeft naar een samenleving 
waarin iedereen op een vitale 

manier oud wordt. Van belang hierbij is bijvoorbeeld adequate 
doorverwijzing van huisartsen, fysio- en revalidatietherapeuten 
naar diëtisten, sportaanbieders, leefstijlcoaches etc. Een ander mooi 
voorbeeld is healthyLIFE in een aantal gemeenten in Limburg.

Een andere invalshoek is inzetten op thema’s als rookvrije sport-
accommodaties en –parken en de gezonde (sport)kantine. In het 
Preventieakkoord is hierover opgenomen dat vanaf 2020 alle  
kinderboerderijen en alle kinderopvanglocaties rookvrij zijn, vanaf 
2020/2021 alle schoolterreinen en vanaf 2025 alle speeltuinen  
en bijna alle sportverenigingen/-parken. En vanaf 2020 bieden 
minimaal 2.500 sportclubs hun leden en bezoekers gezondere  
voeding aan in de kantine. We stimuleren in dit kader programma’s 
als Gezonde Sportkantine, Gezonde School of andere bewezen 
interventies of aanpakken.

Ambitie eigenaren  GGD Brabant-Zuidoost, Fysiotherapie Paul 
van der Weerden

Overige partners       Sport- en beweegaanbieders, eerstelijns 
zorg, diëtisten, Uniek Sporten de Peel,  
LeeF!, Thuiszorg organisaties
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Ambitie 4 
Visie op kwalitatief beweegaanbod voor onderwijs en andere instellingen

Op dit moment worden niet bij alle buitenschoolse opvang, kinder-
opvang, voortgezet- en basisonderwijs en zorginstellingen kwalita-
tieve sport- en beweegmogelijkheden aangeboden. Er is behoefte 
aan vakleerkrachten om dit te kunnen organiseren. Op deze manier 
wordt iedereen gestimuleerd om met plezier te blijven bewegen of 
in beweging te komen en motorisch vaardig te blijven. Onderzoek 
toont nl. aan dat dit basisvoorwaarden zijn voor het ontwikkelen 
van een actieve leefstijl.

Onze ambitie is dat de bestuurders van deze organisaties een visie 
ontwikkelen, gericht op de inzet van vakleerkrachten én ten behoeve 
van onderwijs en kinderopvang op bewegend leren. Deze visie moet 
als een rode draad door de gemeente Someren lopen. Sport - 
aan bieders, ouders/verzorgers, leerkrachten en pedagogische 
medewerkers moeten zich bewust zijn van het belang van vol-
doende, gevarieerde en kwalitatieve beweging en kinderen moeten 
ook hun weerbaarheid en conditie kunnen ontwikkelen en leren om 
zich veilig te voelen, in z’n algemeenheid maar bijvoorbeeld ook in 
het water. Tevens willen we waar mogelijk de verbinding leggen  
met Gezonde School en Gezonde Kinderopvang om  
de aanpak te borgen.

Tevens willen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met 
betrekking tot werkdrukverlaging, welke verbindingen we kunnen 
leggen en welke organisaties hieraan een bijdrage kunnen leveren 
(al dan niet in de vorm van cofinanciering ), zodat vakleerkrachten 
op laagdrempelige en creatieve wijze met sporten en bewegen aan 
de slag gaan. Want door samen te werken, kunnen we meer bereiken. 

Ambitie eigenaren   LeeF!, Natuurlijk Bewegen
Overige partners        Korein, Norlandia, oRo, onderwijs, sport- en 

beweegaanbieders, gemeente Someren
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Samenhang ambities
Onze ambities dragen veelal bij aan meerdere thema’s:

Iedereen welkom 
in een inclusieve samenleving

Verbeteren samenwerking 
tussen verschillende sectoren

Een gezonde leefstijl 
voor en met jong(eren) en oud(eren)

Visie op kwalitatief beweegaanbod 
voor onderwijs en andere instellingen
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 Organisatie
In maart 2020 hebben we gezamenlijk het Somerens Sportakkoord gesloten. Omdat we het belangrijk vinden dat het niet bij dit 
Sportakkoord blijft en dat de ambities ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, hebben we een kerngroep benoemd waaraan het 
Somerens Sportakkoord wordt overgedragen. De kerngroep is een vertegenwoordiging van de verschillende sectoren in Someren 
en bestaat uit de volgende personen:

Deze kerngroep gaat aan de slag met de prioritering van de ambities, het maken van afspraken met de partners (wie doet wat) en 
het toewijzen van het uitvoeringsbudget gedurende de periode 2019-2021. Ook initieert de kerngroep de evaluatie in 2022.

SpOrt
Antoon sonnemAns 
SV Someren

ZOrG
pAuL vAn DeR weeRDen 
Natuurlijk Bewegen/Fysiotherapie en Trainingscentrum Paul van der Weerden

SpOrt/verbiNDiNG aNDere DOmeiNeN
eveLien sLAAts
LEEF!

GemeeNte SOmereN
GeRARD LomAns/LiZZy nijssen
Gemeente Someren (ondersteunend, faciliterend)

WelZijN
RiA kAnDeLAARs
Onis Welzijn

SpOrt
sAnDRA hAGe 
SVSh tEnnIS
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 Financiën
Uitvoeringsbudget Sportakkoord Someren
De gemeente Someren kan met het Somerens Sportakkoord in 2020 en 2021 uitvoeringsbudget 
van het Ministerie VWS ontvangen. Met dit budget kan uitvoering worden gegeven aan de  
geformuleerde ambities. Het gaat om een jaarlijks budget van € 10.000,-.

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, voor Someren is dat Paul Broers van Nevobo, blijft 
beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021). 

Adviseur Lokale Sport:

Vertegenwoordigt en adviseert de gezamenlijke sport

Match de behoeften van de sportaanbieders met de services vanuit de gezamenlijke sport

Adviseert over de inzet van uitvoeringsbudget

Mogelijkheden bekijken voor een lokale samen werkingsverband tussen sportaanbieders

Is een tijdelijke functie gekoppeld aan het sportakkoord
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Informeren & InspIreren
•  1 of 2 bijeenkomsten
•  sport generiek
•  vrijwilligers, besturen,  

trainers/coaches,  
vertrouwenscontactpersoon

opleIden & ontwIkkelen 
technIsch hart
•  meerdere bijeenkomsten
•  club/sport specifiek
•  sporttechnische opleidingen 

niv. 0, 1 en 2
•  procesbegeleiding voor  

trainers en coaches

opleIden & ontwIkkelen 
besturen
•  meerdere bijeenkomsten
•  club/sport specifiek en 

generiek
•  procesbegeleiding voor 

bestuurders

uItvoeren & realIseren
•  verduurzamen  

sportaccommodaties
•  gezonde Sportomgeving
•  inclusief sporten: stimule-

ringsbudget nOC*nSF
•  gericht op een club of 

accommodatie

Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zgn. Services. De ambities en behoef-
ten van verenigingen staan hierbij centraal. Op basis daarvan wordt met de 
Adviseur Lokale Sport bekeken welke services optimale ondersteuning bieden. 
Deze services worden door professionals uit de sport geleverd. Tevens kan 
nOC*nSF extra ondersteuning bieden in de vorm van procesbegeleiding 
bovenop het beschikbare budget aan services. Ook dit kan door de Adviseur 
Lokale Sport worden aangevraagd.
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Subsidies
Op nationaal, provinciaal en gemeen-
telijk niveau zijn de verschillende  
subsidiemogelijkheden mogelijk.  
We noemen er een aantal:

Landelijk
bosa: subsidie van 20% voor stimulering bouw en onder-
houd van sportaccommodaties, met extra subsidie van 
10% voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en 
toegankelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan sportmaterialen 
en verbouwingskosten van sportfaciliteiten.
www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-
sport accommodaties 

vsbfonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt -met geld, 
maar ook 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 samenleving. Voor-
beelden: het verbeteren van participatie van migranten en 

de natuurspeeltuin (een plek met bomen, water en bruggetjes waar  
kinderen kunnen spelen en waar mensen uit de wijk elkaar ontmoeten; 
deze speeltuin is anders dan de meeste speel tuinen en is toegankelijk  
voor iedereen. Ook voor ouderen en mensen met een beperking is dit  
een fijne ontmoetingsplek).  www.vsbfonds.nl

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.  
Voorbeeldprojecten: speelactiviteiten voor kinderen in een ziekenhuis, 
obstacle run, buitenspeeldag, gezonde buurten.  jantjebeton.nl

Provinciaal
Provincie Noord-Brabant kent in 2020 geen subsidiemogelijkheden ten 
aanzien van sport en bewegen. 

Gemeentelijk
Subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven:  
www.someren.nl/raad-en-college/regelgeving-beleid/verordeningen/
overzicht/cvdr/algemeen.html
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http://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties 
http://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties 
http://www.vsbfonds.nl
http://jantjebeton.nl
http://www.someren.nl/raad-en-college/regelgeving-beleid/verordeningen/overzicht/cvdr/algemeen.html
http://www.someren.nl/raad-en-college/regelgeving-beleid/verordeningen/overzicht/cvdr/algemeen.html


 Partners
Met uiteenlopende partijen in Someren
zijn we uitgedaagd en hebben we elkaar 
geïnspireerd om ambities ten aanzien 
van sport en bewegen te formuleren.  
Wij spreken hiermee uit dat wij als  
partners van het Somerens Sport-
akkoord bereid zijn een bijdrage te  
leveren aan de realisatie van de  
ambities in dit Sport akkoord. Iedere 
sportaanbieder of andere organisatie 
die zich alsnog achter deze ambities  
wil scharen, kan aansluiten bij dit  
Sportakkoord voor Someren.  
Het akkoord is een ambitiedocument,  
hier kunnen verder geen rechten aan 
worden ontleend.

• ASC Volleybal
• Badmintonclub Someren
• Dakos
•  Fysiotherapie en trainingscentrum 

Teun en Paul
• Gemeente Someren
• GGD Brabant-Zuidoost
• Handbal Someren
• HealthCentre ten Bokum
• Healthclub One
• Korein
• LEEF!
• MEE Zuidoost Brabant

• Natuurlijk Bewegen
• Norlandia
• Onis Welzijn
• ORO
• SVSh Tennis
• SV Lierop
• SV Someren
• Toer- en Supportersclub SoLo
• tV de Ren
• Tennisvereniging Packador
• Turnvereniging Someren COS
• ZV De Punderman
• Zwemschool De Abeel
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Het Somerens Sportakkoord is tot stand gekomen onder regie van sportformateur 
Miriam van Moll van SSnB (Stichting Sportservice Noord-Brabant).


