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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. 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 voor zien 
van functionele, goede en duurzame sport- en beweegvoorzienin-
gen;

•  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 in 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 topevenementen in Nederland een cruciale 
inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

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.
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Het Lokaal Sportakkoord
Son en Breugel heeft in 2019 uitgesproken graag te komen tot een 
Lokaal Sportakkoord. Bij de startbijeenkomst eind januari 2020 
waren 46 geïnteresseerde vertegenwoordigers van partners uit de 
sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk 
middenveld en gemeente aanwezig. Zij zijn geïnformeerd waarom 
het Nationaal Sportakkoord is gesloten, wat een Lokaal Sportakkoord 
inhoudt en wat dit voor hen kan betekenen. Tijdens meerdere vervolg-
bijeenkomsten zijn de partijen op basis van zelfgekozen speerpunten 
enthousiast aan de slag gegaan. Met hun concrete inbreng is een 
ambitieus Sportakkoord voor Son en Breugel gerealiseerd. 

Alle betrokken partijen in Son en Breugel willen een impuls geven 
aan de samenwerking op het gebied van sport en bewegen. En via 
verbinden en kennisdelen bereiken, dat iedereen plezier beleeft aan 
sport en bewegen en zich moet kunnen ontwikkelen. Of je nu deel-
nemer of vrijwilliger bent. 

In het kader van de nationale ambitie Duurzame sportinfrastructuur is 
inmiddels in samenwerking met Stichting Sportservice Noord-Brabant 
een apart traject opgestart om een aantal sportaccommodaties in Son 
en Breugel te verduurzamen. 

Het is belangrijk om sport en bewegen, mede vanuit gezondheid en 
welzijn, op structurele basis te stimuleren. Of dat nu in teamverband 
of individueel is, bij een sport- en beweegaanbieder of in de openbare 
ruimte. Ongeacht leeftijd, beperking, afkomst, geloof of sociale positie 
moet iedereen in Son en Breugel kunnen sporten en bewegen, op zijn 
of haar eigen manier en niveau. En daaraan dragen de partijen van het 
Sportakkoord in Son en Breugel, graag naar vermogen hun steentje bij! 

De geplande slotbijeenkomst in april 2020 is afgelast in verband met 
het uitbreken van het coronavirus. Afhankelijk van de verdere ontwik-
kelingen en een mogelijke (gedeeltelijke) opheffing van de lock down 
zal worden bekeken of deze bijeenkomst met feestelijke presentatie 
alsnog medio september 2020 kan plaatsvinden. 
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Sport en beweegmogelijkheden
Son en Breugel is een gezellige en dynamische gemeente, waar ruim 
17.000 mensen wonen. Je vindt er een ruim aanbod aan algemene 
sport- en beweegvoorzieningen, zowel binnen als buiten: 1 zwembad, 
1 sporthal, 1 sportzaal, 1 gymzaal en 6 sportparken/velden. Ook zijn  
er diverse sportscholen, een sauna-welnessaccommodatie, enkele 
speeltuinen voor kinderen, een beweegtuin voor volwassenen, parken 
en veel openbaar groen. Hierdoor kunnen inwoners in georganiseerd 
en ongeorganiseerd verband gevarieerd sporten en bewegen. Dat 
sluit goed aan bij de ambities van het Nationaal Sportakkoord. Sport 
en bewegen is namelijk gezond, het verbindt, het is universeel en 
vooral heel plezierig. Daarmee draagt sport en bewegen nadrukkelijk 
bij aan een gezond en veerkrachtig dorp. Andere maatschappelijke 
organisaties dan de sportverenigingen organiseren eveneens beweeg 
en leisure activiteiten, zoals de LEVgroep, KBO Son en Breugel, Son 
Sport, stichting Meedoen, Differend Bewegen en Thermae Son. 

Behalve het sport- en beweegaanbod heeft Son en Breugel ook een 
uitgebreid aanbod aan culturele, educatieve en creatieve activiteiten. 
Conclusie: sociale ontmoeting speelt in Son en Breugel een belang-
rijke rol; er is sprake van een actief verenigingsleven en een rijke  

variatie aan evenementen. Het is tijdens de bijeenkomsten van het 
Lokaal Sportakkoord wel gebleken dat de lokale partijen, komend  
uit diverse sectoren, in een aantal gevallen niet op de hoogte zijn van 
elkaars bestaan, van elkaars accommodaties of van elkaars sport-  
en beweegactiviteiten en initiatieven. 

Toekomstvisie
Het gemeentebestuur en de lokale maatschappelijke partijen vinden 
het behoud van de sociale kracht absoluut noodzakelijk. Dat staat ook 
in collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen bouwen aan een mooier Son 
en Breugel’. Daarbij geldt als uitgangspunt dat ‘iedereen moet mee 
kunnen doen’. Hiervoor moeten de inwoners, sociale en professionele 
netwerken en gemeente samen zorgen. Daarom spelen alle speer-
punten van het Lokaal Sportakkoord nadrukkelijk in op samenwerking 
en coproductie.
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Son en Breugel in cijfers
Bron: ggd Brabant-Zuidoost / ggd Kompas 2019

•  Mede dankzij de brede keuze aan sport- en beweegactiviteiten ligt het 
percentage sporters in Son en Breugel in alle leeftijdscategorieën hoger 
dan het landelijk gemiddelde, namelijk 67% ten opzichte van 51%.

•  Het aantal huishoudens dat aan wandelen, fietsen, hardlopen, wiel ren nen 
en mountainbiken doet, is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde, 
evenals de waardering voor de beweegvriendelijke omgeving. 

•  6% van huishoudens sport niet vanwege financiële omstandigheden.  
De reden hiervan en een mogelijke actie hierop zal tijdens de uitvoering 
van het Lokaal Sportakkoord nader worden onderzocht en ingezet. 

•  In Son en Breugel is 37% van de inwoners lid van een sportvereniging; 
aanmerkelijk meer dan het landelijk gemiddelde is (28%). De gemiddelde 
gemeentelijke uitgaven voor sport, recreatie en cultuur per inwoner à  
€ 169,- zijn lager dan het landelijk gemiddelde à € 260,- . 

•  Van de volwassenen en ouderen (19+) haalt 69% de beweegnorm.  
Van de jongeren (12-18 jaar) geeft 96% aan wekelijks te sporten, waarvan 
82% wekelijks bij een club, vereniging of sportschool. Van de kinderen 
(4-11 jaar) sport 46% buiten schooltijd en sport 23% niet of nauwelijks  
bij een vereniging.

Percentage sporters in Son en Breugel
67% 

Lid van een sportvereniging
37% 

Percentage 19+ die de beweegnorm haalt
69% 
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Trends en ontwikkelingen
Son en Breugel ontkomt niet aan een aantal trends en ontwikkelingen. 
Daarop zijn de volgende thema’s gebaseerd: 

•  Vergrijzing
•  Individualisering
•  Zelfredzaamheid en eenzaamheid
•  Gezonde leefstijl & preventie
•  Ongeorganiseerd sporten en bewegen
•  Dementie
•  Mantelzorg
•  Achteruitgang van de motorische vaardigheden van kinderen
•  Sport als middel inzetten
•  Sporten en bewegen in de openbare ruimte
•  Terugloop van leden en vrijwilligers 
•  Technologisering

Rondom trends en ontwikkelingen hangt vaak een negatief beeld. 
Maar je kunt ook omdenken en uitgaan van de kansen die er liggen. 
We krijgen bijvoorbeeld met behulp van technologie meer inzicht in 
onze gezondheid en prestaties. Zo kunnen we via een speciale app 
onze fiets- en wandelafstanden of hartslag direct uitlezen. Dat geeft 
inzicht en werkt motiverend. Of individualisering: dit zorgt voor 
nieuwe manieren van wonen, werken, leven, vrijetijdsbesteding en 

bewegen. Mensen werken waar en wanneer ze dat willen en sporten 
minder in verenigingsverband. Juist omdat de samenleving steeds 
meer is gericht op het individu, is er ook een tegengestelde behoefte 
om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te doen. Men zoekt 
gelijkgestemden op en vormt met hen een groep. We gaan skaten, 
een leuke wandeling door de wijk of het park maken, of kopen een 
lokale sportpas voor de beoefening van meerdere takken van sport. 
Wat dementie en mantelzorg aangaat: een sportvereniging kan 
mensen met beginnende dementie een specifiek beweegprogramma 
aanbieden en hun kader daartoe bijscholen. En hoe goed zou het  
zijn om voor een toenemend aantal mantelzorgers ontspannende 
beweegactiviteiten te verzorgen om hen veerkrachtig te laten  
blijven!
Zomaar een greep uit de ontwikkelingen die zijn gebaseerd op vragen 
vanuit de samenleving. Hierop kunnen sport- en beweegaanbieders 
in Son en Breugel samen inspelen en zich onderscheiden. Bijvoor-
beeld door het opzetten van een nieuw, uitdagend of andersoortig 
sport- en beweegaanbod. Weg van de geijkte paden. Zowel overdag, 
als in het weekend of tijdens de vakanties.

De kracht zit in een positieve benadering van gezondheid in brede zin: 
veerkracht, vitaliteit en een betekenisvol leven. Bewegen stimuleren 
in brede zin is dus van groot belang. Het werkt positief op de fysieke, 
mentale en sociale gezondheid van álle mensen!
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Proces/werkwijze
In drie avonden zijn de landelijke sportambities met de aanwezige partijen uit Son  
en Breugel stap voor stap vertaald naar concrete lokale speerpunten. 

Alle deelnemers aan deze bijeenkomsten waren gefocust en bereid om over hun 
eigen (club) grenzen te kijken. Om mee te denken en te praten over een integrale  
en multidisciplinaire aanpak. Over knelpunten, kansen en oplossingen, lokale ver-
binding en samenwerking, een gezamenlijk sport- en beweegaanbod voor (groepen) 
inwoners en het sterker maken van de sportverenigingen. 

Speerpunten
Hierna zijn vijf speerpunten uitgewerkt die in Son en Breugel gezamenlijk zijn geformu-
leerd, met vermelding van de partijen die hieraan hun medewerking verlenen. 

hoofdStuk 3

Speerpunten in Son en Breugel
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InLEIdIng
De aanwezige sportaanbieders uit Son en Breugel missen een vast 
aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Ook ontbreekt 
in hun ogen de mogelijkheid om op structurele basis, gevraagd en 
ongevraagd, advies over het gemeentelijk sportbeleid uit te brengen 
aan het gemeentebestuur en ter zake gesprekspartner te zijn. Tevens 
willen zij graag onderling kennis en ervaringen uitwisselen en lokaal 
samenwerken om een aantal onderwerpen op sport- en beweegge-
bied collectief op te pakken. 

KErntaKEn
•  Structuur, taken en verantwoordelijkheden van de sport/advies-

raad bepalen en vastleggen
•  Gezamenlijk lokaal draagvlak voor deelname en uitvoering van 

taken creëren
•  Uitwisselen van kennis en ervaringen over diverse onderwerpen/

knelpunten
•  Gesprekspartner zijn en geven van onafhankelijke adviezen aan 

de gemeente
•  Opzet van vrijwilligersbeleid (werving van nieuwe vrijwilligers en 

bijscholing)

Het is belangrijk om de ervaringen van besturen van sport/advies-
raden elders in Nederland op te vragen (bijvoorbeeld Hilvarenbeek). 
Die ervaringen kunnen in Son en Breugel waar mogelijk en wenselijk 
worden ingezet. Om dit speerpunt goed te kunnen uitvoeren zijn 
financiën, menskracht (bestuurlijk) en communicatie nodig.

PartnErs/samEnwErKEndE PartIjEn
Differend Bewegen Op Maat – De Corridor (korfbal) - Bridgeclub aBC 
Son – Loopgroep De Springbokken – Stichting Meedoen Son en  
Breugel – Bodycare/ Verbeek fysiotherapie – HtC Son (hockey) –  
BC Scarabee (badminton), LEVgroep en BsB Bewegingsbanken. 
Bedoeling is om hierbij alle overige sport- en beweegaanbieders in 
Son en Breugel, inclusief de commerciële aanbieders, te betrekken.

tImIng
De eerste stap is om direct na de zomervakantie van 2020 zoveel 
mogelijk lokale partijen bij elkaar te krijgen voor een startbijeenkomst. 
Daar worden de wensen, ideeën en behoeften geïnventariseerd, 
waarop de vervolgstappen in het vierde kwartaal van 2020 en het 
jaar 2021 worden gebaseerd.

KartrEKKErs
sBC (voetbal), BC Scarabee (badminton) en HtC Son (hockey).

1 Opzet van een sport/adviesraad, inclusief vrijwilligersbeleid
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2 Inzet van een professionele verbinder tussen alle lokale 
sport- en beweegaanbieders

InLEIdIng
De deelnemers aan de bijeenkomsten van het Lokaal Sportakkoord hebben 
allen de nadrukkelijke wens uitgesproken voor de inzet van een buurtsport-
coach ten behoeve van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Onder 
andere als ondersteuner naar de sportverenigingen. Zij zien een structurele 
begeleiding en ondersteuning tijdens de uitvoeringsperiode en ook daarna 
als een cruciaal middel. Hij/zij moet de aanjager, verbinder en ondersteuner 
zijn om in de praktijk uit te voeren waar het Lokaal Sportakkoord en de sport- 
en beweegaan bieders voor staan en willen bereiken. Als dit alleen door vrij-
willigers moet worden gedaan, vinden de sport- en beweegaanbieders dat  
er onvoldoende garantie voor succes en borging van een structureel en geva-
rieerd sport- en beweegaanbod in Son en Breugel op langere termijn is. Zij 
achten een buurtsportcoach - naast de noodzaak van een eigen vrijwillige 
inbreng en inzet - een verantwoorde investering in de samenleving. 

Het is raadzaam te bekijken of Son en Breugel en Nuenen als rand gemeenten 
gezamenlijk een dergelijke professional kunnen aan stellen, zoveel mogelijk 
binnen bestaande kaders en middelen. Inmiddels is binnen de gemeente 
Nuenen ter zake een beleidsvoorstel in roulatie gebracht. Wellicht kan de 
gemeente Son en Breugel hierop aansluiten. 
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KErntaKEn
•  Verbinden van de lokale partijen
•  Ondersteunen van lokale sport- en beweegactiviteiten en  

initiatieven
•  Initiëren van nieuwe initiatieven en samenwerking
•  Bieden van continuïteit in het lokale sport- en beweegaanbod  

en de ondersteuning van partijen

De werkzaamheden starten met het inventariseren van het bestaande 
lokale sport- en beweegaanbod, initiatieven en de gewenste onder-
steuning. Ook wordt gekeken hoe lokale partijen optimaal te betrek-
ken. Aan de hand daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. 
Vervolgens worden deze activiteiten ontwikkeld en aangestuurd.  
Er vindt tussentijds en aan het einde een evaluatie plaats. 

Om dit speerpunt goed uit te kunnen voeren zijn nodig: financiën, 
menskracht, communicatie en een goed organiserend vermogen.

De Adviseur Lokale Sport kan bij de opstart en uitwerking van de 
plannen van het Lokaal Sportakkoord ter zake advies en/of door-
verwijzing geven.

tImIng
Hieraan wordt geen tijdspad gekoppeld, omdat er sprake is van een 
continu proces.

PartnErs/samEnwErKEndE PartIjEn
PVgE - Son en Breugel Verbindt – sBC (voetbal) – Differend Bewegen 
Op Maat – HtC Son (hockey) – Bridgeclub aBC Son – Stichting Mee-
doen Son en Breugel - LEVgroep - Passioneel Vief en Bou Boudeling. 
Ook bij dit speerpunt worden alle overige sport- en beweegaanbieders 
in Son en Breugel, inclusief de commerciële aanbieders, betrokken. 

KartrEKKEr
LEVgroep.
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3 Meer bekendheid & PR m.b.t. het lokale sport- en 
beweegaanbod

InLEIdIng
De aanwezige sportaanbieders spreken de wens uit om een makkelijk 
vindbaar totaaloverzicht te maken van het lokale sport- en beweeg-
aanbod, waaruit (groepen) inwoners van Son en Breugel een vrije 
keuze kunnen maken.

KErntaKEn
•  Vormen van een Pr-commissie die het plan van aanpak voorbereidt 

en aanstuurt. Zij rapporteren aan de kerngroep.
•  Het up-to-date houden is een verantwoordelijkheid van elke  

sport- en beweegaanbieder zelf.
•  Realisatie van een vaste katern/rubriek in de MooiSonenBreugel-

krant met regelmatig terugkerend nieuws en activiteiten en een 
overzicht van het totale sport- en beweegaanbod.

•  Brede communicatie opzetten. Papieren versie van het totale 
lokale sport- en beweegaanbod opstellen en verspreiden. Ook  
een ‘Sjors Sportief boekje’ maken voor jongeren, volwassenen, 
senioren en mensen met een beperking

De werkzaamheden bestaan uit het werven van leden voor een brede 
commissie, het uitwerken van een plan van aanpak en het uitvoeren 
van de Pr-activiteiten 
Om dit speerpunt goed uit te kunnen voeren zijn nodig: financiën voor 
de opzet van een eenvoudige website/digitaal platform (dit kan ook 
een nieuwe pagina op een bestaande website van een lokale sport-  
en beweegaanbieder, welzijnsorganisatie of andere lokale partij zijn), 
folders, menskracht in de vorm van een algemene beheerder van de 
digitale informatie, communicatie (krant) en het gebruik van goede 
praktijkvoorbeelden elders.
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tImIng
Het tijdspad ziet er als volgt uit: van september 2020 t/m maart 2021 
wordt achtereenvolgens een Pr-commissie gevormd, een plan van 
aanpak opgesteld en worden alle lokale sport en beweegaanbieders 
in een overzicht op een website gezet. Hiervoor wordt samenwerking 
gezocht met de MooiSonenBreugellKrant. Ook zal er elke twee 
maanden een artikel of informatie in de lokale krant worden ver-
zorgd. Vanaf april 2021 zal alle sport- en beweeginformatie up-to-
date worden gehouden.

PartnErs/samEnwErKEndE PartIjEn
Differend Bewegen Op Maat – Loopgroep De Springbokken – Bridge-
club aBC Son – Remindset - ttV Son en Breugel (tafeltennis) – Son  
en Breugel Verbindt – BsB Bewegingsbanken – LEVgroep en Kom 
Erbij. Van het begin af aan worden ook de overige sport- en beweeg-
aanbieders in Son en Breugel betrokken, inclusief de commerciële 
aanbieders

KartrEKKEr
De LEVgroep kan in de eerste fase als kartrekker de coördinatie  
verzorgen, zoals het vormen van een commissie en het opbouwen/
uitbouwen van een netwerk met alle lokale sport- en beweeg - 
aan bieders. 
De Adviseur Lokale Sport kan ondersteuning bieden door goede 
voorbeelden van elders aan te reiken

4 Organiseren van beweegactiviteiten in de  
openbare ruimte

InLEIdIng
In Son en Breugel zijn in de openbare ruimte vele mogelijkheden  
aanwezig om recreatief te sporten en bewegen. Diverse beweeg-
aanbieders doen een aanbod in de openbare ruimte, maar hebben 
hun activiteiten niet op elkaar afgestemd. 

KErntaKEn
•  Lokale partijen die beweegactiviteiten in de buitenlucht aanbieden 

stemmen hun aanbod regelmatig in een aparte overleggroep af
•  Realiseren dat een vertegenwoordiger van elke beweegaanbieder 

in dit overlegorgaan zitting neemt en inbreng heeft
•  Na afstemming een gezamenlijk lokaal beweegaanbod doen aan 

(groepen) inwoners. Zie daarvoor ook speerpunt 3. Daarbij succes-
volle praktijkvoorbeelden delen en inzetten

Om dit speerpunt goed uit te kunnen voeren zijn nodig: materialen 
(markeringen) en communicatie (regelmatig Pr en publicaties in de 
lokale krant).

tImIng
Het tijdspad ziet er als volgt uit: in de periode september-oktober 2020 
in een eerste bijeenkomst met de beweegaanbieders in de openbare 
ruimte de werkwijze afspreken, die verder zal worden ingevuld. 
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aandaCHtsPuntEn
•  Kom Erbij en BsB Bewegingsbanken vragen om inwoners uit te dagen van 

het beweegaanbod gebruik te maken
•  Bij voorkeur een collectief beweegaanbod in de openbare ruimte doen om 

zoveel mogelijk (groepen) inwoners in de gelegenheid te stellen om deel te 
nemen

PLannEn En IdEEën
•  Lokale wandelroutes opzetten
•  Voor de beweegtuin een instructie-app ontwikkelen en aanbieden
•  Een sportschool tegen betaling lessen laten aanbieden in de beweegtuin
•  Sportverenigingen aan scholen een gymles op hun eigen accommodatie 

laten aanbieden
•  Overige aanbieders van beweegactiviteiten buiten benaderen en vragen om 

activiteiten te verzorgen, zoals Bootcamp Son of sportscholen

PartnErs/samEnwErKEndE PartIjEn
Remindset – Passief Vief – sBC (voetbal) - Stichting Meedoen Son  
en Breugel – Differend Bewegen Op Maat – Dagvoorziening de SteenUijl – 
Bridgeclub aBC Son – BsB Bewegingsbanken – Archipel  
Berkenstaete – Loopgroep De Springbokken – OOkidoki Gastouderopvang - 
Bou Boudeling

KartrEKKErs
Stichting Meedoen Son en Breugel, Differend Bewegen Op Maat. 
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5 Specifiek lokaal aanbod van sport- en  
beweegactiviteiten

InLEIdIng
In de zomermaanden worden in Son en Breugel aan senioren reeds 
beweegactiviteiten aangeboden. Dit specifieke aanbod kan worden 
uitgebreid. Mogelijk kunnen de lokale sport- en beweegaanbieders  
in de zomer ook activiteiten aan andere doelgroepen aanbieden. 
Eveneens kan de mogelijkheid voor sport- en beweegactiviteiten  
in andere vakantieperioden worden onderzocht. Wat de Pr betreft, 
zie speerpunt 3.

KErntaKEn
•  Beweegactiviteiten aan senioren in de zomervakantie aanbieden, 

aanvullend op de Senioren Zomer Activiteiten 

Om dit speerpunt goed te kunnen uitvoeren zijn nodig: financiën, 
materialen, locatie, menskracht (sporttechnisch), communicatie en 
het gebruik van goede praktijkvoorbeelden (Sjors Sportief).

PartnErs/samEnwErKEndE PartIjEn, PEr dOELgrOEP Of aCtIVItEIt

Scholierencompetitie Bridgeclub aBC Son – De Corridor (korfbal)

Vakantie & woensdag-
middagactiviteiten Differend Bewegen Op Maat – Remindset 

0-4-jarigen OOkidoki Gastouderopvang

Jeugd Bridgeclub aBC Son – Remindset 

Mensen met beperking Stichting Meedoen Son en Breugel - Differend 
Bewegen Op Maat

Senioren
Bodycare/Verbeek Fysiotherapie – PVgE –  
Archipel Berkenstaete - Dagvoorziening de 
SteenUijl 

Algemeen

LEVgroep - BsB Bewegingsbanken – Son Sport – 
sBC (voetbal) – Passioneel Vief – Loopgroep  
De Springbokken - Son en Breugel Verbindt - 
Bou Boudeling

De werkzaamheden bestaan uit het in kaart brengen van het aanbod 
en de behoefte per doelgroep (o.a. via een oproep in de lokale krant 
en social media), de coördinatie en ondersteuning van bestaande én 
van nieuwe sport- en beweegactiviteiten (door een centraal inzetbare 
professional), de uitvoering van sport- en beweegactiviteiten (door de 
lokale partijen) en het lokale sport- en beweegaanbod in boekvorm 
uitgeven. 
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tImIng
Het tijdspad ziet er als volgt uit: voorbereidingen zo spoedig mogelijk 
starten (mede in verband met de zomervakantie 2020), daarna het 
plan van aanpak uitwerken, van 2020 t/m 2022 uitvoeren en tussen-
tijds evalueren en/of bijstellen.

De LEVgroep kan als onderdeel van de lokale samenwerking mede-
werkers inzetten voor ondersteuning en begeleiding. 
Voor basisscholen is het mogelijk om een duurzame impuls aan 
bewegen en sporten te geven door te werken volgens de Gezonde 
School-aanpak en de Gezonde Kinderopvang.

KartrEKKErs
LEVgroep, Stichting Meedoen, Differend Bewegen Op Maat,  
Remindset, sBC (voetbal).
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Samenhang ambities/speerpunten
De vijf speerpunten uit het Sportakkoord van Son en Breugel 
dragen veelal bij aan ambities van het Nationaal Sportakkoord. 
Dat is te zien in deze tabel.

1. Opzet van sport/adviesraad

2. Inzet van professionele verbinder

3. Bekendheid/PR lokaal aanbod

4. Beweegactiviteiten in openbare ruimte

5. Sport- en beweegaanbod doelgroepen

Inclusief s
porte

n &
 bewegen

Duurzame sporti
nfra

stru
ctu

ur

Vita
le sport-

 en beweegaanbieders

Positi
eve sportc

ultu
ur

Van jo
ngs af a

an vaard
ig in

 bewegen
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Lokaal Sportakkoord en kerngroep
Het Sportakkoord van Son en Breugel zal in de loop van september 
2020 worden gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst.  
Om te zorgen dat het niet bij praten en papier blijft, is een kerngroep 
samengesteld waaraan het lokale akkoord wordt overgedragen. 
In deze kerngroep zijn partners uit verschillende sectoren vertegen-
woordigd. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de aansturing van de 
uitvoering en (tussentijdse) evaluatie van het Lokaal Sportakkoord. 
De Adviseur Lokale Sport ondersteunt hen in 2020, 2021 en 2022 
met Services vanuit de sportlijn.

De kerngroep bestaat vooralsnog uit vertegenwoordigers van HtC 
Son (hockey), BC Scarabee (badminton), Stichting Meedoen Son en 
Breugel, Differend Bewegen Op Maat, de LEVgroep en de gemeente. 
Zij gaan aan de slag met de borging van het Lokaal Sportakkoord en 
de gekozen speerpunten. Dat houdt in: het stellen van prioriteiten, 
het volgen en waar nodig bijsturen van de voorbereiding en uitvoering, 
het maken van afspraken met de partijen en hen enthousiasmeren 
en het verdelen en toewijzen van het uitvoeringsbudget voor activi-
teiten t/m 2022. Ook initieert de kerngroep de tussentijdse en eind-
evaluatie.

Speerpunt 1, het opzetten van een sport/adviesraad inclusief vrij-
willigersbeleid, versterkt de betrokkenheid bij en uitvoering van de 
andere vier speerpunten van het Sportakkoord. Het legt de basis voor 
een brede lokale samenwerking & belangenbehartiging in Son en 
Breugel. En voor verantwoordelijkheid en eigenaarschap ten aanzien 
van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het sport- en 
beweegaanbod voor (groepen) inwoners van Son en Breugel. 

Uitvoeringsbudget Sportakkoord 
De gemeente Son en Breugel kan met het Sportakkoord t/m 2022 
een uitvoeringsbudget bij het ministerie van Vws aanvragen en  
ontvangen. Met dit budget kan concreet uitvoering worden gegeven 
aan de activiteiten van de vijf speerpunten, niet zijnde de kosten van 
de inzet van een professionele kracht (buurtsportcoach). Het gaat  
om een uitvoeringsbudget van 2 x € 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 Sport-

hoofdStuk 5

Organisatie & financien
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akkoord aan elke gemeente een Adviseur Lokale Sport en een aantal Sportservices ter be  schik -
king. Deze adviseur – voor Son en Breugel is dat Miriam van Moll van Stichting Sportservice 
Noord-  Brabant – blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het sportakkoord 
(t/m 2022). 
Son en Breugel kan expliciet gebruik maken van zogenaamde Services. De speerpunten en 
behoeften van verenigingen staan hierin centraal. 
Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport (en de LEV-groep gezien hun onder-
steunende rol richting lokale organisaties) bekeken welke services optimaal ingezet kunnen 
worden. Deze services worden door professionals uit de sport geleverd. Zie bijgaand schema.
Tevens kan nOC*nsf extra ondersteuning bieden in de vorm van procesbegeleiding boven  
op het beschikbare budget aan services. Ook dit kan door de Adviseur Lokale Sport worden 
aangevraagd.

Sportservices binnen het Sportakkoord

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
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Subsidies
Onderstaande subsidies zijn momenteel op landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau beschikbaar en kunnen worden aangevraagd. 
Hierdoor kan het uitvoeringsbudget van het Lokale Sportakkoord 
worden verruimd en is er meer financiële armslag om alle speerpun-
ten goed op te pakken.

landelIjk
•  BOsa, subsidie voor stimulering bouw en onderhoud van sport-

accommodaties, met extra subsidie voor maatregelen op het 
gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid. Denk bijvoorbeeld 
aan sportmaterialen en verbouwingskosten van sportfaciliteiten.

•  VsB-fonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt - met geld, maar 
ook met raad en daad - iedereen die actief wil meedoen. En alle 
organisaties die anderen actief uitnodigen om mee te doen met 
projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen zodat iedereen een 
plek krijgt in onze diverse samenleving. Een voorbeeld daarvan is de 
beweegtuin, die voor elke inwoner van Son en Breugel toegankelijk 
is. Mensen ontmoeten elkaar daar en ook voor senioren en mensen 
met een beperking is dit een fijne beweeg- en ontmoetingsplek.

•  Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen stoppen met spelen, 
ook niet als je ouder wordt. Want spelen is niet alleen het belang-
rijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het 

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

•  Sportinnovator: als gemeente of sportvereniging loop je waarschijn-
lijk wel eens tegen innovatievragen aan. Bijvoorbeeld: op welke 
manier kunnen wij ons park inrichten om mensen te laten bewegen 
of is er een nieuwe spelvorm te ontwikkelen om een sport aantrek-
kelijker te maken voor een bepaalde doelgroep? Voor deze vragen 
kun je een Sportinnovator Voucher aanvragen. 

provIncIaal
•  Leefomgeving/groenvoorziening, Schoolpleinen van de toekomst. 

Dit zijn voorbeelden van projecten die zich richten op het stimuleren 
van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene 
schoolpleinen en in aanmerking komen voor subsidie.

GemeentelIjk
•  Subsidie maatschappelijk welzijn: bedoeld voor het verenigings-

leven en maatschappelijke organisaties die activiteiten voor in -
woners organiseren. Deze subsidie kan structureel of eenmalig  
van aard zijn. Voldoe je aan de gestelde voorwaarden, dan kun je  
in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente Son en 
Breugel.
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Door energie, kennis en inzet en vooral betrokken-
heid te bundelen, ontstaat er een vitaal, sportief 
en aantrekkelijk dorp. Uiteenlopende partijen in 
Son en Breugel – ook buiten de sport- en beweeg-
sector – zijn uitgedaagd. Zij hebben elkaar gevon-
den en zijn geïnspireerd om de komende jaren de 
speerpunten van het Sportakkoord van Son en 
Breugel te realiseren. Hiernaast zie je een over-
zicht van de partijen die in Son en Breugel mee-
doen aan het Sportakkoord. Deze partijen spreken 
hiermee uit dat zij ieder voor zich en waar mogelijk 
zoveel mogelijk met elkaar samenwerken om de 
gekozen speerpunten te realiseren. Mochten er  
in de toekomst sport- en beweegaanbieders of 
andere organisaties zijn die zich alsnog achter 
deze speerpunten wil scharen, dan kunnen zij  
aansluiten bij dit akkoord. 
Het Lokaal Sportakkoord van Son en Breugel is 
een ambitiedocument; hier kunnen verder geen 
rechten aan worden ontleend.

hoofdStuk 6

Betrokken lokale partijen

Adviesraad Sociaal Domein
Archipel Berkenstaete
BC Scarabee (badminton)
BsB Bewegingsbanken
Bodycare/Fysiotherapie Verbeek
Buurtzorg Nederland Team 2
BV Achilles ‘71 (basketbal)
Dagvoorziening De SteenUijl
De Corridor (korfbal)
Differend Bewegen Op Maat
Fysiotherapie van Gerven
Gemeente Son en Breugel
ggd Brabant Zuidoost
Hart-Save Son en Breugel
HBV Pieter Breugel (handboogschieten)
HtC Son (hockey)
HtC Son (tennis)
Kom Erbij

La Ferme Boel
LEVgroep
Loopgroep De Springbokken
Manege Sonniushof 
Oefentherapie Son
PVgE
Remindset
SeniorenRaad
Son en Breugel Verbindt
Sporthal Son
Tennisvereniging Son en Breugel
Thermae Son 
ttV Son en Breugel (tafeltennis)
Twenty Two Personal Training
VC Pieter Brueghel (volleybal)
VV sBC
Zwembad Son

Deze organisaties hebben actief meegewerkt aan de realisatie van het Sport-
akkoord in Son en Breugel:
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Het Sportakkoord van Son en Breugel is tot stand gekomen onder regie van sportformateur 
Daniëlle van Bakel, ssnB (Stichting Sportservice Noord-Brabant).


