
Waalres Sport- en 
beweegakkoord
Iedereen doet mee!



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:

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. 

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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In Waalre hebben we gehoor gegeven aan de oproep om te komen tot 
een Lokaal Sport akkoord. Samen met partners uit de sport, zorg, wel-
zijn, onderwijs, kinder opvang, overig maatschappelijk middenveld  
en gemeente zijn we aan de slag gegaan om te komen tot het Waalres 
Sport- en beweeg akkoord.

Toen we in het najaar van 2019 van start gingen, had niemand ooit 
gehoord van het corona virus. Nu, in het voorjaar van 2020, zitten we 
midden in de wereldwijde crisis die dit virus veroorzaakt heeft. Als er 
ooit een tijd was die ons geleerd heeft hoe belangrijk een goede 
gezondheid voor ons is, is het deze tijd wel. Evenals hoe voldoende 

sporten en bewegen daar een bijdrage aan kunnen leveren en wat de 
impact is van het gebrek aan sociale contacten. Veel inwoners heb -
ben het moeilijk. Veel sectoren worden hard geraakt en dat geldt ook 
voor de sport. Er werd ons afgelopen maanden gevraagd om zoveel 
mogelijk binnen te blijven, maar juist toen en ook nu nog merken we 
hoe goed het ons doet om een ommetje te maken. We ontdekken de 
straten rondom ons eigen huis, waar we eerder niet kwamen. We zien 
gezinnen op een kleed in het park, waar ze normaal gesproken alleen 
de hond uitlaten. En inwoners die hun skeelers onder het stof vandaan 
halen om de geasfalteerde straten op te zoeken en vervolgens met 
verzuurde benen op de bank te ploffen. Ouderen zitten 1,5 meter uit 
elkaar op bankjes, we moeten de wegen naar het bos blokkeren van-
wege drukte en we doen meer moeite dan ooit om 10.000 stappen op 
het schermpje van onze smartphone te zien staan. Gelukkig zijn veel 
sport- en beweegaanbieders inmiddels weer gestart met hun aanbod.
 
Ondanks deze moeilijke tijd zijn we er in geslaagd om het Waalres 
Sport- en beweegakkoord af te ronden. Hierin staan de gemaakte af -
spraken beschreven, aangevuld met een beschrijving van de toekom-
stige organisatie (hoe verankeren we de verbeterde samenwerking) 
en communicatie.

Van Nationaal Sportakkoord naar Waalres
Sport-en beweegakkoord
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Waalre in beeld

Sporten en bewegen in Waalre
De gemeente Waalre bestaat uit de kernen Aalst en Waalre en telt 
ruim 17.000 inwoners. De gemeente Waalre maakt ook deel uit van  
de Metropoolregio Eindhoven. Waalre profileert zich als groene woon-
gemeente en wordt veelvuldig genoemd als een van de veiligste en 
meest leefbare woon gemeenten van Nederland. 

Waalre heeft een gevarieerd netwerk van sport- en beweegaanbieders. 
Van (zaal)voetbal tot watersporten, van hockey tot fitness en van 
tennis tot volleybal. En de groene omgeving nodigt uit om te sporten 
en bewegen in de openbare ruimte. Het verbaast ons daarom ook  
niet dat het percentage wandelaars, mountainbikers en wielrenners  
in Waalre hoger is dan het landelijk gemiddelde. Opvallend is wel  
dat het aantal hardlopers en fietsers achterblijft bij het landelijk 
gemiddelde.

Zoals zoveel gemeenten in Nederland, is de gemeente Waalre bezig 
met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie 
beschrijft de huidige kwaliteiten en de toekomstige ontwikkeling van 
de gemeente tot 2040. Bij die ontwikkeling betrekt de gemeente uiter-
aard haar inwoners, ondernemers, ketenpartners (bijv. waterschap, 
omgevingsdienst, GGD, regionale overheden etc.), maatschappelijke 
organisaties (woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen), etc.

De omgevingsvisie raakt aan veel verschillende (beleids)thema’s zoals 
wonen, duurzaamheid, voorzieningen, maar ook het sociale domein, 
gezondheid en veiligheid. Wij nemen aan dat thema’s als sporten en 
bewegen (als doel én als middel), inclusiviteit, leefbaarheid en een-
zaamheid een belangrijk onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie. 
Ook hier verwijzen we naar de corona crisis die ons leert dat sporten 
en bewegen van groot belang zijn voor de gezondheid. Daarvoor is 
naast het aanbod bij de vele sport- en beweegaanbieders ook een 
beweegvriendelijke openbare ruimte van groot belang.
We adviseren de gemeente Waalre daarom bij de uitwerking van de 
omgevingsvisie om, daar waar relevant en logisch, aan te sluiten op  
dit Sport- en beweegakkoord.
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Waalre in cijfers
Bronnen: GGD Brabant-Zuidoost, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport

Sporten, bewegen en spelen:

MEER DAN 1 UUR PER DAG BEWEGEN
92% van kinderen van 4-11 jaar

AANGESLOTEN BIJ EEN SPORTVERENIGING
33,4% is lid van een sportvereniging (25,3% landelijk)

BUITEN SPELEN
17% van de kinderen (1-11 jaar)  
meer dan 14 uur per week

ARMOEDE
2% van de kinderen van 0 tot 11 jaar heeft door 
geldgebrek geen lidmaatschap bij een sportvereniging. 
0,9% kan daardoor niet op zwemles

BEWEEGNORM
69,7% van de volwassenen en ouderen (19+)  
haalt beweegnorm (63% landelijk gemiddeld)
29% van de kinderen (12-18 jaar) voldoet aan 
de Norm Gezond Bewegen

EENZAAMHEID

12-18 19-64 65+

19%

40% 50%

OVERGEWICHT
inclusief obesitas 

2-11 12-18 19-64 65+

4% 11%

38% 48%
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Trends en ontwikkelingen

Landelijk zien we een aantal trends en ontwikkelingen ten aanzien  
van sport en bewegen:

•  demografische veranderingen
•  ontgroening
•  technologisering
•  individualisering
•  achteruitgang motorische vaardigheden van kinderen
•  terugloop van leden en vrijwilligers
•  ongeorganiseerd en anders-georganiseerd sporten en bewegen
•  sporten en bewegen in de openbare ruimte
•  gezonde leefstijl
•  leefbaarheid in de kernen
•  participatie
•  van curatief naar preventief
•  sport als middel
•  zelfredzaamheid.

Het spreekt voor zich dat ook Waalre hiermee te maken heeft of 
krijgt en op moet anticiperen. Op een aantal daarvan doen we dat 
met de Waalrese ambities:

Ambities t.b.v. Sport en bewegen in Waalre

Als partners van het Waalres Sport- en beweegakkoord hebben  
we ambities en actie punten geformuleerd die ertoe moeten leiden 
dat iedereen in Waalre kan meedoen, dat sport- en beweegaan-
bieders vitaal blijven, dat onze kinderen motorisch vaardig blijven 
en veilig buiten kunnen spelen én dat we met respect met elkaar 
blijven omgaan, ‘op en rondom de velden’.
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Voldoende en passend aanbod voor alle doelgroepen is een belangrijke 
voorwaarde 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 in armoede en 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen drempels ervaren  
om mee te doen en zich welkom en gewaardeerd voelen bij een sport-
aanbieder?

Belangrijk hierbij is dat iedereen zich bewust is van het feit dat dit momen-
teel niet zo is en dat we met z’n allen een bijdrage moeten leveren om daar 
verandering in te brengen. Want deelname aan sport en bewegen door alle 
doelgroepen verhoogt niet alleen de sportparticipatie, maar heeft ook vele 
andere positieve effecten, onder andere op gezondheid en het opdoen van 
sociale contacten.

Wij hebben niet de illusie dat we voor al deze doelgroepen op korte termijn 
een aanpak/oplossing kunnen realiseren. Om die reden hebben we beslo-
ten ons in eerste instantie te focussen op de doelgroep mensen met een 
beperking. Hieronder vallen mensen met een lichamelijke, geestelijke, 
psychische, auditieve en/of visuele beperking, met een stoornis in het 
autistisch spectrum of met een chronische ziekte.  

Ambitie 1
Iedereen welkom in een inclusieve samenleving
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Belemmeringen om te gaan sporten of bewegen zijn vaak onbekend-
heid ten aanzien van de eigen mogelijkheden of met het aanbod,  
het gebrek aan aanbod van een bepaalde sport in de eigen gemeente, 
communicatie die moeizaam verloopt, het gevoel dat ze binnen een 
groep of vereniging niet worden geaccepteerd en vervoer naar en van 
de sport- en beweeglocatie.

Met de lokale context in het achterhoofd hebben we afspraken 
gemaakt over de gewenste activiteiten voor dit thema in Waalre.  
We geven prioriteit aan de ambitie om aan te sluiten bij Uniek Sporten 
Zuid-Brabant (regionale samenwerking aangepast sporten regio  
Eindhoven).

Vervolgens willen we de doelgroep ouderen nadrukkelijker betrekken 
bij de sport- en beweegaanbieders. Dat kan natuurlijk in de vorm van 
deelname aan een sport- of beweegactiviteit, maar ook in de rol van 
vrijwilliger. 

Actie 1 AAnsluiten bij uniek sporten Zuid-brAbAnt

• OmschrijvinG
Uniek Sporten zorgt ervoor dat het aangepaste sport- en bewee-
gaanbod vindbaar en zichtbaar is in een digitaal loket. Het aanbod is 
gericht op mensen die (nog) niet terecht kunnen bij reguliere sport- 
en beweegactiviteiten. De sportcoaches van de aangesloten 
gemeenten helpen mensen met een beperking bij het vinden van 
geschikt en passend aanbod en bij vragen over financiën, een sport-
rolstoel of andere hulpmiddelen. Tevens ondersteunen zij sport- en 
beweegaanbieders bij het creëren van nieuw aanbod of het uitbrei-
den/verbeteren van bestaand aanbod voor deze doelgroep.

• Ambitie eiGenAren
Gemeente Waalre: Rob van Daal

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nODiG?
Sport- en beweegaanbieders om afspraken mee te maken, in kaart 
brengen van de exacte vraag: aanvullende informatie/cijfers t.a.v. 
de doelgroep.
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Actie 2  ouderen nAdrukkelijker betrekken bij  
sport- en beweegAAnbieders

• OmschrijvinG
We zijn ontzettend blij met de inzet en het fantastische werk dat 
veel vrijwilligers in Waalre verzetten. Tot die groep vrijwilligers 
behoren ook ouderen. Echter, verenigingen hebben behoefte aan 
meer vrijwilligers en we kunnen ons voorstellen dat er nog meer 
ouderen zijn die graag sociaal betrokken willen blijven, zich minder 
eenzaam en zich gewaardeerd willen voelen. We brengen in kaart 
welke wensen er vanuit de verenigingen zijn en onderzoeken welke 
ouderen hierin geïnteresseerd zijn. We merken overigens op dat het 
niet altijd om grote taken hoeft te gaan, want vele handen maken 
licht werk. Op basis van de inventarisatie werken we een aanpak uit 
met daarin hoe vraag en aanbod te matchen en hoe hier meer 
bekendheid aan te geven.

• Ambitie eiGenAren
Gemeente Waalre: Rob van Daal, Goed voor Mekaar Waalre: Saskia 
van den Broek

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nODiG?
Sport- en beweegaanbieders om afspraken mee te maken,  
seniorenverenigingen, zorgprofessionals, GGD Brabant-Zuidoost.
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Het thema Van jongs af aan vaardig in bewegen in het Nationaal Sport-
akkoord heeft als doel dat meer kinderen van 0 tot en met 12 jaar voldoen 
aan de beweegrichtlijn en dat hun motorische vaardigheden toenemen. 

In Waalre erkennen we het belang van goede motorische vaardigheden. 
Vanuit de gedachte dat een goede motoriek de basis vormt voor een leven 
lang met plezier sporten en bewegen en dat goede motorische vaardig-
heden van belang zijn bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. We 
vinden het van belang hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen en focussen 
daarom op de doelgroep 0 – 4 jaar. 

Ambitie 2
Van jongs af aan vaardig in bewegen
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Actie 3  ontwikkelen motorische vAArdigheden  
0-4 jArigen

• OmschrijvinG
Creëren van bewustwording van het belang van goed en voldoende 
bewegen (beweegrichtlijn) bij professionals (zorg, welzijn, onderwijs, 
kinderopvang) én ouders door middel van het delen van kennis.  
We doen dit door het introduceren van een ‘Schijf van 5 gericht op 
bewegen’, een hulpmiddel dat we bij de voorlichting aan een breder 
publiek kunnen gebruiken.

• Ambitie eiGenAren
Bioritme Sport’s: Geraldo Noronha,  
bc Brabantia: Mirjam van der Blij

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nODiG?
Medewerking professionals en ouders, GGD Brabant-Zuidoost  
(voorbeeld livestreams, video’s, blogs), Jeugdgezondheidszorg 0-4 
Waalre, sociale kaart gemeente Waalre, zorgpartners als Medisch 
centrum Aalst, consultatie bureaus, zwangerschapsgym- groepen.

Actie 4  veilig buiten spelen mogelijk mAken

• OmschrijvinG
Veel sportvelden en –accommodaties zijn maar een gedeelte van de 
week in gebruik. Op andere dagen/tijdstippen zijn dit locaties waar 
kinderen veilig kunnen spelen, al dan niet onder toezicht (ook in 
verband met goed gebruik van velden, toiletbezoek, openen poort, 
of iets dergelijks). Hiervoor kunnen we mogelijk een combinatie 
maken met actie 2: het betrekken van ouderen. 
We brengen de speelwensen van kinderen alsook de openbare en be -
sloten speelmogelijkheden (binnen en/of buiten) in Waalre in kaart. 
Uiteraard kijken we ook naar de (on)mogelijkheden op het gebied van 
o.a. leefbaarheid in de omgeving van de locaties, de gebruiks belas-
ting van de velden én het gebruik van sportaccommodaties tijdens 
de ‘daluren’. Op basis van die inventarisatie maken we matches.

• Ambitie eiGenAren
Dvs Hockey: Jillis Legrom, gemeente Waalre: Rob van Daal

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nODiG?
Sport- en beweegaanbieders om afspraken mee te maken, vrij-
willigers, gemeente Waalre (in verband met vigerende afspraken), 
communicatie naar ouders en kinderen.
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3.1 VitAle sportVerenigingen

In het landelijk Sportakkoord 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 toekomstbestendige sportaccommodaties, het verduur-
zamen daarvan sport (energietransitie), toekomstbestendige sport-
verenigingen en een veilig en positief sportklimaat. Uiteraard gaat de 
inhoud van deze ambities verder dan alleen sportaanbieders, maar we 
hebben er ten aanzien van dit thema voor gekozen om te focussen op 
de toekomst van sportverenigingen.

We hebben geconcludeerd dat we veel meer winst kunnen behalen  
als we meer en beter samenwerken. Als sportverenigingen onderling, 
maar ook met de gemeente Waalre en daar waar mogelijk/wenselijk 

met partners uit andere sectoren. Veel verenigingen hebben te maken 
met dezelfde uitdagingen. Denk aan bestuurlijk, financieel, organisatie 
en beheer, terugloop leden en vrijwilligers, creëren van nieuw aanbod, 
etc.

Voor nu is het idee om klein te beginnen. Met samenwerken, informatie 
delen en krachten bundelen. En die samenwerking in de toekomst te 
intensiveren, waarbij we ook ambities en financiën bundelen. Maar we 
hebben ook een droom: een centraal geleden sportaccommodatie met 
binnen- en buitensporten. Een mooie, maar vooral uitdagende droom. 
We begrijpen dat die voorlopig niet realistisch is en in de verre toekomst 
alleen als er ruimte en middelen beschikbaar zijn én als de leefbaar-
heid in de kernen gewaarborgd blijft.

Ambitie 3
Toekomst sport en bewegen in Waalre
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Actie 5 sportplAtform wAAlre
• OmschrijvinG
We willen een aantal keren per jaar voor alle sportverenigingen in 
Waalre een Sportplatform organiseren. Doelstelling:
–  Informeren: kennis en kunde delen
–  Inspireren: ten aanzien van relevante en actuele thema’s als 

bestuurskracht, financiën, werven leden, werven vrijwilligers, 
AvG, gezonde sportkantines en – sportparken (rookvrij, met een 
gezonde keuze in voeding en verantwoord alcohol gebruik),  
huisregels, etc.

–  Netwerken: elkaar beter leren kennen. Door te bouwen aan een 
sportnetwerk wordt samenwerking vanzelfsprekender. Ook 
kunnen we bespreken of, en zo ja hoe, er behoefte is aan het  
vergroten van de bekendheid van sport- en beweegmogelijk-
heden in Waalre in de breedste zin.

• Ambitie eiGenAren
Dvs Hockey: Tessa Jansen, gemeente Waalre: Rob van Daal

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nODiG?
Betrokkenheid, inbreng en ambassadeurschap van de sportverenigin-
gen in Waalre, op thema informatie of inspiratie van andere partners 
(bijv. GGD Brabant-Zuidoost m.b.t. rookvrij, gezonde voeding, alcohol-
gebruik), geschikte locatie, eventueel sprekers.

Actie 6 vitAle sportverenigingen
• OmschrijvinG
We willen onderzoeken welke verenigingen nauwer willen samen-
werken. Ten aanzien van bijv. bestuurlijke taken, beheer, organisatie, 
onderhoud, etc. En welke mogelijkheden er zijn om accommodaties 
multifunctioneler te gebruiken, waarbij we tevens oog hebben voor 
andere partners dan in de sport. Denk aan bijvoorbeeld kinderopvang, 
huiswerkbegeleiding, beweeggroepen zoals yoga. 
Doelstelling: vitale sportverenigingen, nu en in de toekomst. 

• Ambitie eiGenAren
Dvs Voetbal: Marcel Spijkers, rKvv Waalre: Paul Lavrijssen

• Wie/WAt hebben We hiervOOr nODiG?
Sport- en beweegaanbieders die deze mogelijkheden willen verken-
nen, andere geïnteresseerde partners, omgevings-/buurtscan om 
potentiele partners in beeld te krijgen.
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3.2 sportiViteit en respect

Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en  
bewegen. Winnen en verliezen horen bij sport en dat kan leiden tot 
spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van 
sporters en sportende kinderen. 

Wij willen dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos 
kan sporten en bewegen. Wij gaan voor sportiviteit in plaats van  
rivaliteit (plezier staat voorop), we gaan uitsluiting en discriminatie 
tegen. En we hechten aan normen en waarden in de sport:
–  respect: voor elkaar, voor beslissingen van de scheidsrechter, voor 

faciliteiten, voor omwonenden (denk aan het dumpen van afval), etc.
–  voorbeeldgedrag
–  consequenties bij niet naleven (zowel kinderen als ouders) zijn  

daarbij belangrijk. Evenals vakbekwame en sensitieve trainers/ 
coaches en scheidsrechters. 

Actie 7 sportiviteit en respect

• OmschrijvinG
Om bewustzijn en duidelijkheid te creëren, gaan de sport- en 
beweegaanbieders huisregels hanteren. Deze zijn compact, krachtig 
en positief (positief coachen) opgesteld en duidelijk zichtbaar in de 
accommodatie/op de locatie en op de website van de betreffende 
vereniging/organisatie. Een eerste voorstel wordt uitgewerkt, aan 
de partners van het Waalres Sport- en beweegakkoord voorgelegd 
en later met alle aanbieders van sport en bewegen gedeeld.

• Ambitie eigenaren
KbO Aalst: Lies Theuws, Gemeente Waalre: Rob van Daal

• Wie/wat hebben we hiervoor nodig?
Sport- en beweegaanbieders om afspraken mee te maken, GGD  
Brabant-Zuidoost (meedenken over en ondersteunen bij ‘goed 
omgaan met elkaar’ protocol), communicatie, evt. ambassadeurs.
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Samenhang ambities
Onze ambities dragen ruimschoots bij aan meerdere thema’s 
van het Nationaal Sportakkoord:

Aansluiten bij Uniek Sporten 
Zuid-Brabant

Ouderen betrekken bij sport- en 
beweegaanbieders

Ontwikkelen motorische 
vaardigheden 0-4 jarigen

Veilig buiten spelen mogelijk maken

Sportplatform Waalre

Vitale sportverenigingen

Sportiviteit en respect

Inclusief s
porte

n &
 bewegen

Duurzame sporti
nfra

stru
ctu

ur

Vita
le sport-

 en beweegaanbieders

Positi
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Van jo
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Organisatie
Kopgroep Waalres sport- en beweegakkoord
In april 2020 hebben we gezamenlijk het Waalres Sport- en beweeg-
akkoord gesloten. Omdat we het belangrijk vinden dat het niet bij  
dit akkoord blijft en dat de ambities ook daadwerkelijk worden uit-
gevoerd, hebben we een kopgroep benoemd waaraan het Waalres 
Sport- en beweegakkoord wordt overgedragen. De kopgroep is een  
vertegenwoordiging van een aantal sectoren in Waalre en bestaat uit 
de volgende personen:

sport
bc Brabantia: Mirjam van der Blij
Dvs Voetbal: Marcel Spijkers
Dvs Hockey: Tessa Jansen en Jillis Legrom

kindpArtner
Bioritme Sport’s: Geraldo Noronha

mAAtschAppelijke orgAnisAtie
KbO Aalst: Lies Theuws

gemeente
Gemeente Waalre: Rob van Daal

Deze kopgroep gaat aan de slag met de prioritering van de ambities, 
het maken van afspraken met de partners (wie doet wat) en het toe-
wijzen van het uitvoeringsbudget gedurende de periode 2020 – 2021. 
Ook initieert de kopgroep de evaluatie in 2022.

Tijdens de sportplatform bijeenkomsten kan de voortgang van ver -
schillende ambities en bijbehorende actiepunten worden gemonitord, 
ontwikkelingen worden gedeeld en (waar nodig) nieuwe ambities 
worden geformuleerd. 
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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 Waalre is dat Paul Broers van Nevobo, blijft 
beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2022). 

de 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

Waalres Sport- en beweegakkoord 17



Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zgn. Services. De ambities en behoeften van verenigingen 
staan hierbij centraal. Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport bekeken welke servi-
ces 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.

Communicatie
Tijdens het proces om te komen tot het Waalres Sport- en beweegakkoord is meerdere malen het 
belang van goede communicatie benadrukt: communicatie tussen betrokken partijen en het 
kennen van betrokken organisaties en personen. Dit onderwerp geven we aandacht tijdens de  
bijeenkomsten van het sportplatform. Ook een groot deel van de overige acties passen op de 
agenda van deze bijeenkomsten.

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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Financien

Uitvoeringsbudget Sportakkoord Waalre
De gemeente Waalre kan met het Waalres Sport- en beweegakkoord in 
2021, 2022 en 2023 uitvoeringsbudget van het Ministerie VWS ontvan-
gen. Met dit budget kan uitvoering worden gegeven aan de geformu-
leerde ambities. Het gaat om een jaarlijks budget van € 10.000,-.

Dit budget wordt door het Ministerie op een gemeentelijke rekening 
gestort. De gemeente is hiermee budgetbeheerder en zorgt samen 
met de kopgroep voor juiste verdeling van de middelen en ziet met de 
kopgroep toe op juiste besteding daarvan. 

Subsidies
Op landelijk niveau worden subsidiemogelijkheden geboden. We 
noemen er een aantal:

bosA: subsidie van 20% voor stimulering bouw en onderhoud van 
sportaccommodaties, met extra subsidie van 10% voor maatregelen 
op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid.
www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sport-
accommodaties 

Vsbfonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt – met geld, raad en 
daad – iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen actief 
uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbin-
dingen, zodat iedereen een plek krijgt in onze diverse samen leving
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 
https://jantjebeton.nl
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Partners

Met uiteenlopende partijen in 
Waalre 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 Waalres Sport- 
en beweegakkoord bereid zijn  
een bijdrage te leveren aan de 
realisatie van de ambities in dit 
akkoord. Iedere sport  aan bieder 
of andere organisatie die zich 
alsnog achter deze ambities wil 
scharen, kan aansluiten bij dit 
Sport- en beweegakkoord voor 
Waalre. Het akkoord is een  
ambitiedocument, hier kunnen 
verder geen rechten aan worden 
ontleend.

• Irene van Marle
• Saskia van Opstal

• Sjors van Oorschot
• Huisartsen Aalst-Waalre

overige betrokken inwoners en pArtner:
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Het Waalres Sport- en beweegakkoord is tot stand gekomen onder regie van sport formateur 
Miriam van Moll van ssnb (Stichting Sportservice Noord-Brabant).


