
Lokaal Sportakkoord 
Rucphen



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 
landelijke partners afgesproken dat dit Sportak-
koord in Nederland wordt vertaald naar lokale 
akkoorden, zodat de ambities in de lokale context 
worden uitgevoerd. 

Proces Gemeente Rucphen
De gemeente Rucphen heeft gehoor gegeven aan die op-
roep om te komen tot een lokaal Sportakkoord. Samen 
met partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kin-
deropvang en de gemeente zijn we aan de slag gegaan 
met de deelakkoorden uit het Nationaal Sportakkoord en 
andere actuele en relevante thema’s en hebben we een 
Sportakkoord voor Rucphen gesloten. Met dit Sportak-
koord willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikke-
len en met plezier kan sporten en bewegen. Van jong tot 
oud en als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.

Om te komen tot een sportakkoord in de gemeente Rucp-
hen hebben we het volgende proces doorlopen. Na een 
startfoto van de huidige situatie en een stakeholdersana-
lyse van de gemeente Rucphen heeft er een startbijeen-
komst plaatsgevonden om een toelichting te geven op 
het nationaal sportakkoord en het lokale sportakkoord. 
Vervolgens hebben de aanwezige organisaties input kun-
nen leveren op de ambities. Deze input is vervolgens als 
basis gebruikt voor drie inhoudelijke bijeenkomsten. 
• Inclusief Sporten en Bewegen, 
• Toekomst Sportverenigingen:
     • Duurzame Sportinfrastructuur
     • Vitale Sport- en beweegaanbieders
     • Positieve Sportcultuur
• Vaardig in Bewegen
     
Tijdens deze bijeenkomsten hebben de betrokken orga-
nisaties ambities uitgesproken en gezamenlijk afspraken 
gemaakt. Aan deze afspraken zijn vervolgens ‘eigenaren’ 
gekoppeld die verantwoordelijk zijn voor de realisatie. 
Ook is per thema een werkgroep geformuleerd voor de 
borging en het vervolg. 

De werkgroepen ondertekenen als betrokken partner het 
sportakkoord van de gemeente Rucphen.
 



IN BEELD

De gemeente Rucphen is een gemeente in West-Brabant 
met 22.512 inwoners, heeft een oppervlakte van 64,23km2

en bestaat uit de kernen Rucphen, Schijf, Sprundel, Sint 
Willebrord en Zegge. 

De gemeente Rucphen staat landelijk bekend als de 
bakermat van de wielersport. Vele wielerberoemdheden 
zijn afkomstig uit dan wel woonachtig in de gemeente: 
• Marijn Valentijn, 
• Wim van Est, 
• Wout Wagtmans, 
• Rini Wagtmans, 

Verder wordt er in de gemeente gedurende het proces, 
om te komen tot een lokaal sportakkoord, ook hard 
gewerkt aan de organisatie van het NK Veldrijden in 2020 
en aan de doorkomst van de Vuelta 2020.

Rucphen heeft sporters en bewegers veel te bieden. 
Georganiseerd en ongeorganiseerd. Het sport en 
beweegaanbod is groot in de gemeente. Daarnaast 
biedt de Rucphense hei ook veel mogelijkheden tot 
wandelen, hardlopen, fietsen, wielrennen, mountainbiken, 
bootcamp etc. Verder biedt, het landelijke bekende, 
SnowWorld Rucphen ook de mogelijkheden om te skiën 
en snowboarden in de gemeente.

Cijfers1

• 58,9 % van de inwoners van de gemeente Rucphen  
   haalt de norm gezond bewegen  (63% Landelijk)2

• 57 % van de volwassenen (19-64 jaar) voldoet aan de 
   Nederlandse Norm Gezond Bewegen3

• 67 % van de ouderen (65+ jaar) voldoet aan de 
   Nederlandse Norm Gezond Bewegen2 

Sportdeelname
• 21,2 % van de inwoners in Rucphen was in 2018 lid van 
   een vereniging

1Bronnen: www.brabantscan.nl, KISS Rapportage NOC*NSF en KCSport
2Minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning, verspreid 

over diverse dagen. Doe minstens tweemaal per week spier- en 

botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met 

balansoefeningen. Meer en vaker is beter en voorkom lang stilzitten
3minstens 5 dagen in de week een half uur matig intensief lichamelijk 

actief (bijvoorbeeld wandelen of huishoudelijke activiteiten).

Gezondheid
• 41% van de volwassenen en ouderen hebben 
   overgewicht (48,9% landelijk)
• 10% van de kinderen (1-11 jaar) heeft overgewicht 
   (exclusief obesitas)
• 3% van de kinderen (1-11 jaar) heeft ernstig overgewicht 
   (obesitas)
• 2,4% kinderen heeft een beperking (2,72% landelijk)

Spelen, bewegen en sporten
• 45% van de basisschool kinderen komt altijd lopend of 
   fietsend naar school
• 11% van de kinderen (1 – 11 jaar) speelt minder dan 3,5 
   uur per week buiten

Eenzaamheid
• 46% van de volwassenen is eenzaam
• 67% van de 65+ers is eenzaam

Financiën
• 3,91% van de kinderen leeft in armoede 
   (6,58% landelijk) 
• 19% van de volwassenen heeft moeite rond te komen
• 15% van de 65+ers heeft moeite rond te komen

Met het Sportakkoord Rucphen richten we ons op 
iedereen. We willen drempels wegnemen, zodat 
iedereen kan sporten en bewegen in de gemeente. 
Zowel bij sportaanbieders als in de openbare ruimte. 
Samenwerking staat hierbij centraal. Samen met de 
partners die betrokken zijn bij de totstandkoming van 
het lokaal sportakkoord Rucphen bundelen we de 
krachten.



AMBITIES

Op de volgende pagina’s gaan we verder in op de ge-
kozen ambities, de verschillende partners die betrokken 
zijn en de acties en afspraken die gemaakt zijn gericht 
op de thema’s Inclusief Sporten en Bewegen, Toekomst 
Sportverenigingen en Vaardig in Bewegen. De insteek bij 
de geformuleerde ambities is Waar gaan we “morgen” 
mee aan de slag.

AMBITIE 1: Inclusief Sporten en Bewegen
De landelijke ambitie voor dit thema is: 
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan 
sporten en bewegen.

Deze ambitie gaat de werkgroep vertalen naar de ge-
meente Rucphen. Concreet gaan we dat realiseren met 
de volgende acties:

Actie 1: Bereik nieuwe doelgroepen
Sport en bewegen is voor iedereen. Nieuw sportaanbod 
voor specifieke doelgroepen. Om alle inwoners van de 
gemeente Rucphen de mogelijkheid te bieden om een 
leven lang te kunnen sporten en bewegen is het van 
belang dat we ook alle doelgroepen bereiken. Om deze 
doelgroepen te bereiken, is samenwerking noodzakelijk. 
Samenwerking tussen organisaties die sport en bewegen 
aanbieden en organisaties die direct in contact staan met 
de doelgroepen.

Concrete afspraken:
1. Het belang van sport en bewegen en gezonde voeding 
onder de aandacht brengen bij kinderen en met name 
bij de ouders tijdens ouderavond / informatieavond. 
Daarnaast gaan we ouders betrekken d.m.v. vragenlijsten: 
“Waarom bewegen ouders niet? Waar ligt de drempel? 
Eigenaar:
GGD West Brabant en BS Heilinde

2. Gemeente Rucphen sluit aan bij Uniek Sporten 
West-Brabant.
Eigenaar:
Gemeente Rucphen

3. Naast het bereiken van nieuwe doelgroepen is het ook 
van belang dat ook het aanbod aangepast gaat worden 
aan specifieke doelgroepen. Concreet gaan we aan de 
slag met nieuwe voetbalvormen zoals G-voetbal, maar 
ook 35+ en walking football. 
Eigenaar:
Vv RSV en Rood Wit W

Actie 2: Sport en bewegen is vanzelfsprekend
Verder is het ook van belang dat er geen drempels wor-
den ervaren om te gaan sporten en bewegen. Sport en 
bewegen dient vanzelfsprekend te zijn en voor iedereen 
toegankelijk. 
In de gemeente Rucphen gaan we uitdragen dat sporten 
en bewegen ‘normaal’ is en wat iedereen hoort te doen. 
Bewegen is aanstekelijk, mensen nemen elkaar mee, en-
thousiasmeren elkaar. We willen drempels wegnemen.

Concrete afspraken
4. Financiën mogen geen drempel zijn om niet te kunnen 
sporten en bewegen. Om inwoners die leven in armoe-
de tegemoet te komen werkt de gemeente samen met 
stichting Leergeld. Stichting Leergeld zet zich in voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inko-
men op bijstandsniveau opgroeien. Uit de praktijk blijkt 
dat Stichting Leergeld nog voor veel mensen onbekend is.
Eigenaar:
Gemeente Rucphen

Werkgroep
Per actie/afspraken zijn ‘eigenaren’ benoemd. Zij hebben 
tijdens de bijeenkomsten aangegeven zich graag in te 
zetten voor de betreffende acties/afspraken. Verder is er 
voor borging en de doorontwikkeling ook een werkgroep 
geformeerd. Deze werkgroep blijft zich inzetten voor 
Inclusief Sporten en Bewegen in Rucphen.

GGD West-Brabant
Rood-Wit W
Dynamico
Nikkids
RSV

Bs heilinde
Gemeente Rucphen

Susanne Hogendoorn
Leon Evers
Leon Evers
Nikki Van Hoof
John Woestenberg of Chris 
Ossenblok
Lesley Klijs
Marloes Diepstraten



AMBITIES

AMBITIE 2: Toekomst Sportverenigingen
Het thema Toekomst Sportverenigingen is een samen-
voeging van de thema’s en ambities:

• Duurzame sportinfrastructuur
Nederland beschikt over een functionele, goede en 
duurzame sportinfrastructuur
• Vitale aanbieders
Alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomst-
bestendig
• Positieve sportcultuur
Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten

Concreet willen we in Rucphen realiseren dat de sport-
voorzieningen (accommodaties en openbare ruimte) 
uitnodigen tot sport en bewegen, dat er sterke en vitale 
sportaanbieders zijn in de gemeente en dat iedereen met 
plezier kan sporten en bewegen. Concreet gaat de werk-
groep met de volgende acties aan de slag:

Actie 1: Samenwerken
De rode draad van de sportaanbieders gedurende het 
proces om te komen tot een lokaal sportakkoord was 
‘Samenwerking’. Sportaanbieders hebben de behoefte 
om op meerdere vlakken samen te gaan werken. Rond-
om het thema Inclusief Sporten en Bewegen wordt er al 
samengewerkt om te komen tot een G-voetbal team in 
de gemeente Rucphen. 

Andere concrete afspraken rondom samenwerking die 
we willen gaan creëren zijn:
5. Structurele overleg tussen alle voetbalverenigingen in 
    de gemeente.
Eigenaar:
Vv RSV en Rood Wit W.

Deze afspraak gaat concreet over een samenwerking 
tussen de voetbalverenigingen, maar een soortgelijk ini-
tiatief is natuurlijk ook mogelijk voor andere sporttakken, 
zoals bijvoorbeeld tennis en wielersport

6. Sporttak overstijgende samenwerking en 
    samenwerking met andere beleidsterreinen. Concreet 
    zijn voor deze samenwerking de volgende opties 
    genoemd, die nog verder uitgewerkt moeten worden
a. Sportaanbieders onderling op het gebied van 
    kennisdeling en elkaar versterken. De 1e stap om 
    te komen tot kennisdeling is de organisatie van  
    een Sportcafé. Tijdens de bijeenkomsten werd al een 
    concreet thema benoemd voor tijdens een Sportcafé: 

Vrijwilligers tekort
Verenigingen lopen er tegenaan dat het steeds moeilijker 
wordt om vrijwilligers te vinden. Hoe gaan verenigingen 
hiermee om? Hebben we tips/tricks?
Eigenaar:
gemeente Rucphen 

b. Sportaanbieders en onderwijs / kinderopvang op 
    het gebied van sportkennismaking / sportstimulering. 
    Concreet wordt er in de gemeente al uitvoering 
    gegeven aan Sjors Sportief, maar er zijn meerdere 
    mogelijkheden zoals sportdagen, etc.
Eigenaar:
gemeente Rucphen (inzet sportcoaches) en onderwijs / 
kinderopvang

c. Sportaanbieders en zorg op het gebied van preventie, 
    blessurebehandeling, bereik kwetsbare doelgroepen.
Eigenaar:
Dynamico en TV de Bocht



AMBITIES

Actie 2: Ledenwerving
7. Verenigingen willen zich inzetten voor sportkennis
   makingsactiviteiten binnen het onderwijs of in de 
   kinderopvang. Zo is er behoefte aan projecten zoals 
   Sjors Sportief. Binnen ledenwerving dienen we ons 
   echter niet alleen te richten op de doelgroep jeugd. 
   In het kader van de vergrijzing waar ook de gemeente 
   Rucphen mee te maken heeft, dienen de pijlen ook 
   gericht te worden op de doelgroepen senioren.
Eigenaar:
Sportaanbieders, zorginstellingen en gemeente Rucphen

Openbare ruimte
8. Bij de inrichting van de openbare ruimte is aandacht 
   zijn voor sport en bewegen en dat er mogelijkheden 
   zijn voor alle doelgroepen. Tevens is er aandacht  
   voor het gebruik van de openbare ruimte. Ook door 
   verengingen.
Eigenaar:
gemeente Rucphen

Werkgroep
Per actie/afspraken zijn ‘eigenaren’ benoemd. Zij hebben 
tijdens de bijeenkomsten aangegeven zich graag in te 
zetten voor de betreffende acties/afspraken. Verder is er 
voor borging en de doorontwikkeling ook een werkgroep 
geformeerd. Deze werkgroep blijft zich inzetten voor 
Toekomst Sportverenigingen in Rucphen.

Rood-Wit W
TV De Bocht

Estrella’s Sprundel
Rodeo Ruiters
SV Eeuwig Schaak
Bs Heilinde
Munnikenheide College
Dynamico
Gemeente Rucphen

Leon Evers
René Hoppenbrouwers /  
Anke van Balkom
Conny Heeren-Vissenberg
Manon Akkermans
Ad Bruijns
Marijke Meijers
Wilma Scholtens
Robin Mol
Tony Oomes



AMBITIES

AMBITIE 3: Vaardig en Bewegen
De landelijke ambitie voor dit thema is: 
Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en 
motorische vaardigheden nemen toe.

Het doel binnen de gemeente Rucphen is dat meer 
kinderen (0 – 12 jaar) voldoen aan de beweegrichtlijnen  
en dat de motorische vaardigheden van deze 
doelgroepen toenemen. 
Binnen de ambitie Vaardig in Bewegen gaat de 
werkgroep aan de slag met de volgende acties/
afspraken:

Actie 1: Beweegbasis dient op orde te zijn
Om van jongs af aan vaardig te kunnen bewegen is het 
onderwijs een belangrijke vindplaats. Kinderen in de 
leeftijd van 4-12 jaar zijn ruim 200 dagen per jaar op 
school. Het onderwijs is dus een belangrijke vindplaats 
van de doelgroep. Van belang hierbij is wel dat de basis 
op orde is. 

Hiermee bedoelen we concreet:
9. Kwalitatief goede gymlessen. Binnen de gymlessen 
   worden alle kinderen uit de gemeente bereikt, ook   
   kinderen met een rugzakje. Gymlessen binnen het 
   basisonderwijs is het moment om aandacht te 
   besteden aan de motorische vaardigheden van 
   de kinderen door de inzet van vakdocenten (en/of 
   sportcoaches). Hierbij dient ook aandacht besteed te 
   worden aan het screenen van motorische vaardigheden 
   d.m.v. de MQ Scan.
Eigenaar: 
Bs. Mariadonk, BS Heilinde, GGD West-Brabant 

10. Om aandacht te besteden aan de motorische 
   vaardigheden dient de infrastructuur op orde te zijn. 
   Wat is de status van de gymzalen en zijn de materialen 
   op orde? 
Eigenaar:
Bs. Mariadonk, BS Heilinde en gemeente Rucphen

Actie 2: Jongste jeugd van jongs af aan in beweging
We trekken gezamenlijk op in het belang van onze jeugd. 
Samenwerking op het gebied van gezonde leefstijl, sport 
en bewegen en ouderbetrokkenheid
Concrete voorbeelden waar we mee aan de slag gaan, 
zijn:

10. Voor veel ouders is het niet bekend op welke manier 
     ze al van jongs af aan met hun kind kunnen bewegen. 
     Daarom gaat de gemeente in gesprek met de JGZ om 
     bewegen op de agenda te zetten. 
Eigenaar:
gemeente Rucphen en jeugdgezondheidszorg.

11. Ouders en kinderen samen laten sporten. Hiervoor 
    gaan we ouder-kind activiteiten opzetten. In dit 
    programma gaan ouders en kinderen samen bewegen 
    en krijgen ouders tips om meer met hun kinderen te 
    bewegen.
Eigenaar:
Nikkids en gemeente Rucphen (inzet sportcoaches)

Actie 3: Optimaliseren van sport- en 
beweegvoorzieningen rondom school 
12. Sporten en bewegen op school dient vanzelfsprekend 
     te zijn, maar kinderen (en ouders) dienen ook 
     gestimuleerd en uitgedaagd te worden om na 
     schooltijd te spelen, bewegen, sporten in de openbare 
     ruimte. Hiervoor is een zo optimaal mogelijk 
     ingerichte sport- en beweegvoorziening in iedere kern 
     voor iedere (basis)school nodig.
Eigenaar:
Bs. Mariadonk, Dynamico en gemeente Rucphen

Werkgroep
Per actie/afspraken zijn ‘eigenaren’ benoemd. Zij hebben 
tijdens de bijeenkomsten aangegeven zich graag in te 
zetten voor de betreffende acties/afspraken. Verder is er 
voor borging en de doorontwikkeling ook een werkgroep 
geformeerd. Deze werkgroep blijft zich inzetten voor 
Vaardig in Bewegen in Rucphen.

Bs Mariadonk  
OBS Het Palet
Bs Heilinde
Dynamico
Gemeente Rucphen

Jelle Oomen
Susanne Commandeur
Lesley Klijs
Eva Luijkx
Marloes Diepstraten en 
Marian Adriaensen



COMMUNICATIE

Organisatie
We hebben het Sportakkoord Rucphen in november 2019 
gesloten. Per ambitie is een werkgroep samengesteld 
waaraan het lokale akkoord wordt overgedragen:
   • Werkgroep Inclusief Sporten en Bewegen;
   • Werkgroep Toekomst Sportverenigingen
   • Werkgroep Vaardig in Bewegen

Om te waarborgen dat het niet blijft bij dit sportakkoord 
en de (deels) nieuwe ontstane werkgroepen te 
behouden, worden de werkgroepen één tot tweemaal 
per jaar bij elkaar gebracht door de gemeente. In deze 
werkgroepen wordt de voortgang van de verschillende 
acties gemonitord en worden eventuele nieuwe ambities 
opgesteld.

€

Binnen de organisatie is er verder speciale aandacht 
voor:
• De rode draad gedurende het proces is de wens om 
   samen te werken. Samenwerken met verschillende 
   domeinen. Samenwerken tussen sportaanbieders 
   onderling (Sporttak), samenwerking tussen 
   sportaanbieders en onderwijs, samenwerking tussen 
   sport en zorg. Om daadwerkelijk uitvoering te geven 
   aan de ambities die zijn opgenomen in het 
   sportakkoord is het van belang dat deze samenwerking 
   wordt geconcretiseerd. 

Vanuit de verschillende partijen is de vraag gekomen dat 
er een onafhankelijke procesbegeleider nodig is om de 
samenwerking om gang te brengen.

• De gemeente Rucphen is voornemens om met ingang 
   van januari 2020 sportcoaches in te gaan zetten in 
   de gemeente. Momenteel is nog niet bekend waar de 
   sportcoaches op ingezet gaan worden, maar binnen dit 
   sportakkoord zijn verschillende acties/afspraken 
   waar de sportcoaches een directe bijdrage aan kunnen 
   leveren.
.



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 aan. In Rucphen 
is dit Gerben Schram (g.schram@sportzeeland.nl, 06-
44105480) en een aantal Services ter beschikking. Deze 
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 
o.a. de volgende services ingezet:

Interventie om het tekort aan vrijwilligers op te lossen
De doelgroep bestaat uit de leden van (sport)
verenigingen die geen vrijwilligerstaken voor hun 
vereniging uitvoeren. De intermediaire doelgroep bestaat 
uit (bestuurs)leden van (sport)verenigingen die al 
vrijwilligerstaken voor hun vereniging uitvoeren en meer 
vrijwilligers willen werven.

Doel
Het hoofddoel is dat (sport)verenigingsleden die nog 
niet vrijwillig actief zijn, meer vrijwilligerstaken gaan 
uitvoeren. Het doel is bereikt indien er na een periode 
van enkele maanden meer leden vrijwilligerswerk voor 
de vereniging zijn gaan doen. Het achterliggende 
doel kan per situatie verschillen. Voor een gemeente 
kan het achterliggende doel bijvoorbeeld zijn om 
de participatiesamenleving te versterken in verband 
met de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Voor een vereniging kan de 
nadruk liggen op het versterken van de organisatie en de 
toekomstbestendigheid.

€

Aanpak
De methode bestaat uit de vijf volgende stappen die in 
vier workshops worden doorlopen. 
1. Het vrijwilligerswerk binnen de vereniging positief voor 
   het voetlicht brengen en de leden bekend maken met 
   de wervingsactie die gaat komen.
2. Alle bestaande vrijwilligerstaken in kaart brengen en 
   een vacaturelijst maken.
3. Een e-mail of brief versturen naar alle leden en 
   ouders van jeugdleden met een aankondiging dat 
   ieder lid en iedere ouder benaderd gaat worden voor 
   vrijwilligerswerk. 
4. Ieder lid bellen of persoonlijk aanspreken met de vraag 
   of deze persoon zich wil inzetten voor de vereniging.
5. De nieuwe vrijwilligers hun taak geven.

Om de stappen goed in te bedden in de organisatie, 
wordt er in vier workshops gewerkt aan verschillende 
thema’s en aanpakken die de stappen ondersteunen en 
realiseren.

In de eerste workshop staat het inventariseren en 
plannen centraal. In de tweede workshop gaat het 
om het creëren van een positief imago van het 
vrijwilligerswerk. De derde workshop staat in het 
teken van de belactie, het belangrijkste onderdeel 
van de methode waarbij ieder lid persoonlijk wordt 
benaderd. De vierde workshop draait om het behouden 
van de vrijwilligers en het beleidsmatig inbedden van 
vrijwilligerswerk

Aanboren en binden van nieuwe doelgroepen.
Doel
1. Versterken van ‘klantdenken’ bij sportverenigingen.
2. Aanreiken van concrete handvatten om te ‘boeien en 
binden’.
• Wat voor een club wil je zijn in 2020? 
• Voor wie, welke doelgroepen wil je er zijn in 2020? 
• Hoe ga je als club daarin onderscheidend zijn? 

Geen keuzes maken is de slechtste keuze. Kom los van 
de waan van de dag en bepaal ambitie & missie. Besef 
dat je niet alles 100% kunt doen. Besef dat je niet op elke 
doelgroep kunt focussen.

Formeren van een projectgroep/klankbordgroep
met de vitale sportaanbieders om de komende jaren 
uitvoering te geven aan het lokaal sportakkoord.  

COMMUNICATIE



Financiëen 

Uitvoeringsbudget Sportakkoord
De gemeente Rucphen kan met het 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 € 20.000,-.

€

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

•

Overige financieringsmogelijkheden:

VSBfonds:
www.vsbfonds.nl/

•

Jantje Beton:
www.jantjebeton.nl/ 

•

Gemeente Rucphen: www.rucphen.nl•

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



ONDERTEKENEN

Alle Ambities

Werkgroep Inclusief Sporten en Bewegen

Gemeente Rucphen
Martien de Bruijn

•

GGD West-Brabant
Susanne Hogendoorn 

•

vv RSV
John Woestenberg / 
Chris Ossenblok

• Nikkids
Nikki van Hoof

•

Basisschool Heilinde
Lesley Klijs 

• Rood-Wit
Leon Evers

• Dynamico
Leon Evers

•



ONDERTEKENEN

Werkgroep Toekomst Sportverenigingen

Werkgroep Vaardig in Bewegen

Rood-Wit
Leon Evers

•

Bs Mariadonk
Jelle Oomen 

•

Rodeo Ruiters
Manon Akkermans 

•

SV Eeuwig Schaak
Ad Bruijns

•

OBS Het Palet 
Susanne Commandeur 

•

Dynamico
Robin Mol

•

TV De Bocht
René Hoppenbrou-
wers & 

•

Basisschool Heilinde
Lesley Klijs 

•

Basisschool Heilinde
Marijke Meijers 

•

Estrella’s Sprundel
Conny Heeren-Vis-
senberg 

•

Dynamico
Eva Luijkx

•

Munnikenheide College 
Wilma Scholtens

•


