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VOORWOORD 

Hierbij het concept sportakkoord 2020 – 2025 dat wij ter 

ondertekening willen voorleggen aan alle betrokken partijen, die er 

aan bijdragen dat alle inwoners in onze sportwijk ’s-Hertogenbosch 

Oost vaker en meer gaan bewegen. Wij hebben ons laten inspireren 

door het Nationale Sportakkoord, dat in september 2018 werd 

ondertekend. 

Het concept wordt in 2019 uitgebreid bediscussieerd met de 

afdeling Sport en Recreatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch en 

met de partners van ons samenspel: de sportverenigingen, het 

onderwijs en de wijk- dorps- en bestuursraden. 

Ons doel is het lokale sportakkoord in de tweede/derde kwartaal 

2019 te ondertekenen 
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DE VISIE 

De kracht van sport en bewegen om te verenigen is zo groot omdat 

mensen er plezier aan beleven. Plezier door actief te sporten, door 

te spelen op straat, door samen sportevenementen te bezoeken of 

door actief te zijn als vrijwilliger. 

Omdat zoveel mensen plezier aan sport beleven, vormt sport een 

krachtig instrument. Een instrument om de sociale cohesie en 

welzijn te bevorderen. De wedstrijd, de toertocht of de bridgeavond 

brengen mensen samen. Het helpt om karakter te vormen, jezelf te 

leren kennen en te leren hoe je met anderen omgaat. Kortom de 

sport creëert ontmoetingen en juist dat is van onschatbare waarde 

in een tijd waarin de verschillen tussen bevolkingsgroepen zo vaak 

benadrukt worden. 

Jong en oud doet aan sport en daarmee heeft ons land een 

ongekend hoge sportdeelname. Die brede basis is ook het 

fundament voor de opvallende rol die de topsport speelt op 

nationale en internationale podia. Wij kunnen genieten van de 

successen. 

De sporttoekomstverkenning geeft aan dat voldoende 

lichaamsbeweging in 2030 zeker nog niet vanzelfsprekend. De 

onderwijsinspectie stelde onlangs vast dat de bewegingsvaardigheid 

van basisschoolleerlingen de afgelopen tien jaar is afgenomen. En 

niet alleen scholieren bewegen te weinig. In 2017 voldeed in NL 

slechts 47 % van alle inwoners ouder dan vier jaar aan de 

beweegnorm (invoegen lokale cijfers). Bovendien zijn er nog 

steeds groepen die belemmeringen ervaren om überhaupt te 

kunnen sporten. En lukt het nog steeds niet iedereen om zich 

respectvol te gedragen langs de lijn. En tenslotte wordt voorspeld 

dat de klassieke sportvereniging verder onder druk komt staan 

doordat leden en vrijwilligers afhaken 

De uitdaging aangaan 

Wij zien onze samenleving in hoog tempo veranderen, wat nieuwe 

uitdagingen oproept. Sporten en bewegen hebben door de jaren 

steeds hun waarde bewezen. Het zorgde voor plezier, voor inspiratie 
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en verbinding. Ook nu en in de toekomst zal plezier de belangrijkste 

drijfveer zijn voor mensen om te sporten en bewegen. En daardoor 

is de sport een effectief instrument op tal van andere 

beleidsterreinen. 

Het is aan de sportaanbieders, vrijwilligers, bestuurders, 

beleidsmakers en al die anderen die sport en bewegen mogelijk 

maken, om onze unieke sportinfrastructuur en cultuur, waarin 

iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten 

en bewegen, te behouden en te versterken. 

Daarvoor is het nodig dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij 

de behoeften van alle inwoners. Dat onze buitenruimte uitnodigt tot 

buitenspelen, tot bewegen en tot sporten. Dat sportaanbieders 

ondersteund worden om in die behoeften te kunnen gaan voorzien. 

Dat is de uitdaging die wij aangaan. Want alleen dan verzekeren wij 

ons daarvan dat sport, nog jaren verenigt 

HET AKKOORD 

De sportalliantie RNV wil in ieder geval met de gemeente, de 

sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders, het 

onderwijs en de wijk-, bestuurs- en dorpsraden. Doel van het 

akkoord is om de organisatie en financiën van sport en bewegen 

toekomstbestendig te maken. Wij vragen daarbij bijzondere 

aandacht voor de diversiteit in de samenstelling van 

sportverenigingen, de ontwikkeling van open sportclubs, een 

laagdrempelige toegang tot sport voor kinderen. En daarnaast een 

bijzondere aandacht voor bewegen bij de herontwikkeling van de 

openbare ruimte. 
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1. INCLUSIEF SPORTEN EN BEWEGEN 

De ambitie is dat iedereen een leven lang plezier kan beleven aan 

sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is 

vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of 

mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of 

sociale positie nemen wij weg 

De sportalliantie RNV zet daarvoor de volgende projecten uit 

1. Campagne ‘play unified’ voor motorische en mentale 

beperkten, waardoor deze een lokale sporthelden uitdagen om 

tegen hem/haar te sporten met veel lokale publiciteit. 

voortborduren op landelijke actie 

2. Bij elk sportevenement een geïntegreerd onderdeel met 

motorische en mentale beperkten. 

3. Overleg met Jeugdfonds Sport en Cultuur over propaganda en 

uitbreiding en ondersteuning van intermediairs in sportwijk ’s-

Hertogenbosch-Oost. 

(doorverwijzers voor financiële ondersteuning bij betaling van 

lidmaatschap en sportmaterialen) 

4. Programma bewegen voor senioren uitrollen naar alle buurten 

en dorpen 

5. Bewustwording en voorlichting over sporten en bewegen met 

LBHT-ers 

 

\ 
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2. DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR 

De ambitie is de sportwijk (nog meer) te voorzien van een 

functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.  De exploitatie 

van sportaccommodatie wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte 

wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn 

straks duurzaam 

De sportalliantie RNV zet daarvoor de volgende projecten uit 

1. Pilots voor verenigingen (met subsidie) om energie te besparen 

en duurzaam op te wekken 

bv. sportpark Maliskamp , sportpark DGW, tennisclub Rosmalen, 

de vrolijke schutters. 

2. Alle sportcomplexen zijn open, voor o.a. Naschoolse Activiteiten 

en activiteiten voor scholen en bedrijven. 

3. Alle sportverenigingen met eigen accommodatie vervullen een 

maatschappelijke functie. 

4. Realiseren van vijf fysieke sportpunten voor o.a. senioren in de 

wijken en dorpen, inclusief software (beweegprogramma’s) en 

orgware (ondersteuning door beweegcoaches en stagiairs) 
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3. VITALE  SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS 

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen 

toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische 

basis wordt op orde gebracht zodat aanbieder hun vizier kunnen 

richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen. 

De sportalliantie RNV zet daarvoor de volgende projecten uit 

1. Onderzoek naar de vitaliteit van de verenigingen (model 

Mulier Instituut) en begeleiding per vereniging 

(procesbegeleiding en bestuur-coaching) en via sportbonden 

een beroep doen op de regelingen ‘Impuls versterken sporten’ 

en ‘Goed besturen in de sport’ en de verruimde regeling 

vrijwilligersvergoeding. 

2. voorlichting geven over de gemeentelijke jeugdsubsidie en 

andere subsidies en ondersteuning (bv. Sportsupport) voor 

verenigingen. 

3. Inzicht in besturen met veel aandacht voor coach de coaches 

en de verhoging van de belastingvrije vrijwilligers-vergoeding 

naar € 1700. 

4. Alliantie met commerciële sport- en beweegaanbieders 

oprichten 
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4. POSITIEVE SPORTCULTUUR 

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos 

gesport kan worden. Dit vraagt om aandacht van iedereen en om 

ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en 

verzorgers ook om mistanden te voorkomen en de ondergrens te 

bewaken 

Sporten in een prettige en veilige omgeving. Een omgeving zonder 

ongewenst gedrag, zoals ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, 

discriminatie, pesten en geweld 

De sportalliantie RNV zet daarvoor de volgende projecten uit 

1. Project Positieve Sportcultuur uitrollen naar alle 

sportaanbieders. 

Dit betekent dat alle sportaanbieders het belang van urgentie 

inzien om daarmee aan de slag te gaan; maatregelen worden 

genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen; dat 

men voorbereid is om adequaat om te gaan met de gevolgen 

hiervan; men kan gebruik maken van de centrale hulplijn bij 

de GGD, waar verenigingen en hun leden 24/7 terecht kunnen 

voor vragen en advies betreffende grensoverschrijdend 

gedrag. 

2. Project Seksuele intimidatie/misbruik uitrollen naar alle 

verenigingen, aanstellen vertrouwenspersonen. 

3. Project ‘gezonde kantine’ en zijn ‘complex rookvrij’ naar alle 

verenigingen met een sportcomplex uitrollen 
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5. VAARDIG IN BEWEGEN 

De ambitie is om meer kinderen aan de bewegingsrichtingen te 

laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische 

vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te 

buigen 

De sportalliantie RNV zet daarvoor de volgende projecten uit 

1. Uitbreiden gratis Naschoolse activiteiten naar alle 

kindcentra/basisscholen, gecombineerd met aanstelling 

buurtsportcoaches (leraren LO) 

2. Uitrollen beweegvaardigheidsmonitor van de GGD  naar alle 

kindcentra 

3. Alle kindcentra behalen het predicaat ‘een gezonde school’. 

4. Voor de doelgroep 13 – 18 jarigen wordt in samenwerking 

met Power Up 073 een programma uitgewerkt en uitgevoerd 

door een aan te stellen buurtsportcoach (0,5 tot 1 fte) 

5. In samenwerking met Rodenborch College een kenniscentrum 

LO oprichten om vakleerkrachten LO op kindcentra inhoudelijk 

te ondersteunen 
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6. FINANCIELE EN PERSONELE ONDERSTEUNING 

De sportalliantie moet als contractpartner van het gemeentelijk 

sportbeleid financieel en personeel worden ondersteund. Door de 

vergroting van het aantal ambities hebben wij meer budget en 

mankracht nodig. 
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7. Projectplan en beheersing 

 

Deze paragraaf wordt na de discussie over projecten en de te 

bedienen doelgroepen ingevoegd. 
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