1. Inleiding
Er zijn kansen om het sporten en bewegen op lokaal niveau te bevorderen! Via een landelijk initiatief
stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG in 2020 en 2021 jaarlijks € 11.500 ter beschikking.
Deze financiële middelen komen beschikbaar als een Lokaal Sportakkoord wordt gesloten. In een
Lokaal Sportakkoord maken lokale belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn,
onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken
over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering op lokaal niveau kunnen realiseren. De
verwachting is dat de aanwezigheid van een Lokaal Sportakkoord leidt tot een versterking van
voorwaardenscheppende activiteiten voor sport- en beweegstimulering in zijn algemeenheid, maar
ook voor specifieke doelgroepen in het bijzonder, alsmede de subsidiëring en ondersteuning van
activiteiten, voorzieningen en verenigingen. Ook verwachten we dat door het inzetten van sport en
bewegen als middel een bijdrage wordt geleverd aan andere sociale maatschappelijke
beleidsterreinen zoals gezondheid, jeugd, leefbaarheid, ouderen, welzijn en zorg.
Om een succesvol Lokaal Sportakkoord te realiseren is de inbreng van lokale belanghebbenden
noodzakelijk! Ieders inbreng is daarbij gelijk. Het landelijk initiatief verplicht gemeenten om een
sportformateur aan te stellen om het proces te begeleiden. De sportformateur let op de inhoud,
bewaakt het tijdspad en levert het lokaal sportakkoord uiteindelijk op.
De inhoud van het Lokaal Sportakkoord moet gaan over een of meerdere van onderstaande pijlers:
- Inclusief sporten & bewegen;
De ambitie is dat iedere Nederlander 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 we weg.
- Duurzame sportinfrastructuur
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.
De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt
beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam en rookvrij.
- 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 aanbieders hun vizier kunnen
richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.
- Positieve sportcultuur
De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt
aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en
verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.
- Vaardig in bewegen
De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse
spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.

2. Het proces
Het proces om te komen tot een Lokaal Sportakkoord is als volgt gegaan.
1. Voorbereidingen treffen
a. Kennis nemen van de inhoud van het Nationaal Sportakkoord
b. Afspraak met de gemeentelijke contactpersoon (intakegesprek)
c. Verzamel relevante data die nodig zijn voor een goede startfoto. Waar is behoefte aan?
2. Partijen betrekken
a. Gesprekspartners uitnodigen via Lokaal Weekblad ‘Peelbelang’ en via een mailinglist die tot
stand is gekomen door de buurtsportcoaches en de gemeente
b. Individuele gesprekken aangaan met alle gesprekspartners. Tijdens de gesprekken worden de
partners geïnformeerd over het Nationaal Sportakkoord en het Lokaal Sportakkoord
c. Een kick off op 9 december 2019 met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, de
sportaanbieders en maatschappelijke partners. Tijdens de kick off worden de genodigden
geïnformeerd over de resultaten van de individuele gesprekken en het concept
organisatiemodel dat in werking dient te treden tijdens de uitvoeringsfase (wie welke rollen
krijgt). De Kick off is uiteindelijk niet doorgegaan, maar er is met de voorzitters van de
sportverenigingen op 22 januari en met de gemeente een gesprek geweest i.v.m. de
oprichting van een sportraad.
3. Vraagstukken benoemen
a. Individuele gesprekken en een plenair overleg waarin de partners aan de slag gaan met
welke ambities, samenwerkingspartners en wensen er nog zijn.
i. bepaal gezamenlijk de kansrijke projecten en prioriteiten;
ii. welke organisaties onderdeel van het project zijn;
iii. vervolgafspraken om afspraken verder uit te werken;
iv. benodigde ondersteuning;
v. resultaat dat per project beoogd wordt.
4. Maatregelen kiezen
a. Uitwerking plan van aanpak n. a.v. onderdeel 1 t/m 3.
b. In deze plannen zijn de navolgende doelstellingen opgenomen:
i. bijdrage aan realisatie, budgetten en ambities;
ii. nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden;
iii. onderschreven gedachte dat sport en bewegen als doel en als middel breder in de
samenleving duurzaam versterkt en verankerd wordt;
iv. een beter vrijwillig kader wordt gerealiseerd;
v. meer en betere verenigingsondersteuning naar toekomstbestendige sportverenigingen
(opleiding);
vi. continue aandacht voor gedrag in en rond de sport;
vii. een vaste structuur waarbinnen kennisdeling is geborgd en sport een vaste
gesprekspartner is voor het gemeentebestuur;
5. Afspraken maken
Aan het einde van het proces wordt een intentieverklaring opgesteld. Basis voor deze verklaring
zijn de opgestelde visie en afspraken tussen gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke
partners.

3. Het startpunt
3.1 Nationale situatie
De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten.
Sportaccommodaties staan te vaak leeg, bijvoorbeeld door een lage bezettingsgraad of door
leegstand. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke
sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Als het aantal
sporters van een sportvereniging in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. De
Rijksoverheid wil daarom er voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken
en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en
toegankelijker te maken. Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een
gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.

3.2 Lokale situatie
De lokale situatie is anders dan de nationale situatie. Hieronder vertalen we het nationale
sportakkoord, op basis van de lokale analyse, naar lokale ambities en doelstellingen.
Het sporten en bewegen is (door de GGD) in kaart gebracht voor verschillende doelgroepen (zie
bijlage 1).
• De kinderen van 4 -11 jaar scoren erg goed. 93% beweegt gemiddeld 1 uur (of meer) per dag.
66% van de kinderen zijn lid van een sportvereniging.
• De kinderen van 12 -18 jaar scoren ook goed, al lijkt het percentage van 23% anders te wijzen.
Deze lagere score heeft echter te maken met de strenge Beweegnorm: een jeugdige moet
namelijk op alle dagen van de week tenminste 1 uur matig intensief bewegen. Waarschijnlijk
doen jongeren het niet zo slecht op tenminste 6 dagen in de week (naar school fietsen, gymles,
trainen bij een vereniging, wedstrijden spelen, ongeorganiseerd bewegen of sporten). Dat 80%
lid is van een sportvereniging geeft ook aan dat de jeugd niet enkel stilzit.
• De doelgroep volwassenen (19 – 64 jaar) voldoen voor 62% aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen1. Dit percentage ligt boven het landelijk gemiddeld, maar slechts 25% voldoet aan de
fitnorm. Volwassenen geven aan dat de buurt uitnodigt om te bewegen.
• De doelgroep ouderen scoort daarentegen weer beter. 78% voldoet aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen. Dit ligt hoger dan het landelijk gemiddelde en 50% voldoet aan de fitnorm.
Ook dit ligt boven het landelijk gemiddelde. Ouderen geven aan dat de buurt uitnodigt om te
bewegen.

3.3 Leef! Asten
In Asten is er een buurtsportcoachprogramma actief, genaamd Leef! Asten. Leef! Asten is een
samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Leef! Asten richt zich op het realiseren van
voldoende sport- bewegings- en cultuuraanbod voor alle Astenaren van jong tot oud. Om iedereen in
Asten te bereiken zijn er buurtsportcoaches, jongerenwerkers, vluchtelingenwerkers en wijk- en dorp
ondersteuners actief op en rondom de scholen, in de buurten, in de wijken en bij de verenigingen.
Samen met diverse lokale organisaties binnen de domeinen onderwijs, zorg, welzijn, wonen sport en
cultuur zal op deze site een totaalaanbod gepresenteerd worden.
Bekende projecten zijn Leef Sportief en Creatief, Leef Actief, en allerlei activiteiten, zoals het
organiseren van de Color Run.
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De Nederlandse Norm Gezond Bewegen: Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Doe minstens 150
minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of
intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens tweemaal per week spier- en
botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. En: voorkom veel stilzitten.

3.4 De lokale analyse
Er zijn 5 pijlers waaruit we kunnen kiezen.
2.3.1 Inclusief sporten en bewegen
Het startpunt geeft een overzicht weer van de mate waarin bewogen wordt door verschillende
doelgroepen. Er zijn veel mogelijkheden om te bewegen, zowel op sportclubs als in buurten. Ook zijn
er regelingen voor de minima, zodat een inclusief sporten klimaat aanwezig is. Toch ontbreken een
aantal doelgroepen in het overzicht, zoals de kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar, alsmede de Unieke
Sporters2. Ook halen niet alle doelgroepen de gewenste normen en kunnen ouders nog beter
geïnformeerd worden over minimaregelingen.
In het sportakkoord willen we inclusief sporten en bewegen klimaat verder versterken. Dit proberen
we mogelijk te maken door:
• een akkoord te sluiten dat alle doelgroepen aanspreekt. Het betreft o.a. de doelgroepen
baby’s en peuters, basisschoolleerlingen, jongeren, kwetsbare doelgroepen, senioren,
unieke sporters, sportverenigingen, sportaanbieders en volwassenen.
• Meer inwoners laten voldoen aan de Beweegrichtlijnen Nederland:
o 4 – 18 jaar: 1 uur per dag matig intensief bewegen en 3 keer per week spier- en
botversterkende activiteiten;
o Volwassen en ouderen: 2,5 uur per week matig intensief bewegen en twee keer per
week spier- en botversterkende activiteiten.
• Sport- en beweegaanbod voor (kwetsbare) inwoners bereikbaar en toegankelijk maken;
• Activiteiten opzetten voor 0 - 4 jarigen;
• Minima beter bereiken;
• Sport en bewegen meer en beter als middel inzetten om andere doelen te bereiken.
2.3.2 Duurzame sportinfrastructuur
De duurzame sportinfrastructuur kent meerdere aspecten. Er is niet gekozen om ons te richten op de
sportaccommodaties van verenigingen, omdat er al beleid is op dit gebied (privatiseringsbeleid).
Daarnaast hebben sportverenigingen individueel al dan niet gecombineerd afspraken lopen met de
gemeente. Dit proces is maatwerk en betreft een zodanig groot budget, waardoor is hebben besloten
het budget in te zetten voor de andere aspecten binnen deze pijler.
Zo bestaat er ook sportinfrastructuur, zoals bv. de trapveldjes en de beweegtuinen. Die bestaande
sportinfrastructuur willen we natuurlijk zo goed mogelijk benutten. Zo geven ouders aan dat ze
buitenspelen vaak onveilig vinden. Een oplossing zou kunnen liggen op het opplussen/vergroenen
van schoolpleinen. Ook willen we benadrukken dat het belangrijk is dat kinderen behalve binnen ook
buiten spelen, zoals in het bos, om daar speurtochten en of andere spellen te doen, door eventueel
beweegcoaches hiervoor in te zetten. Ook is er bv. de wens om bestaande beweegtuinen (achter de
Zorgboog) aantrekkelijker te maken, zodat het ook een sociale ontmoetingsplaats wordt.
2.3.3 Vitale sport- en beweegaanbieders
Vitale sport- en beweegaanbieders is een pijler die lokaal wordt opgepakt door de Lokale Adviseur
Sport én door een lokaal initiatief van de Rabobank.
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Asten is aangesloten bij Uniek Sporten de Peel. Dit is een regionaal samenwerkingsverband dat sporten en
bewegen voor mensen met een beperking mogelijk maakt. De sportcoaches van Uniek Sporten de Peel
matchen vraag en aanbod van deze doelgroep (welke sport kan ik beoefenen en bij welke vereniging) en
stimuleren verengingen om aanbod voor deze doelgroep te creëren/verbeteren).

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. 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 services optimale ondersteuning bieden. Deze services worden door
professionals uit de sport geleverd. Tevens kan NOC*NSF extra ondersteuning bieden in de vorm van
procesbegeleiding bovenop het beschikbare budget aan services. Ook dit kan door de Adviseur
Lokale Sport worden aangevraagd.
De lokale Rabobank wil de regio verduurzamen (= vergroten leefbaarheid). Met het
verenigingsondersteunen wordt hier invulling aan gegeven. Duurzaam heeft in deze context een
breed en structureel karakter. Van het verduurzamen van accommodaties tot duurzame relaties en
samenwerkingsverbanden. Het betreft het samenbrengen van actieve, toekomstgerichte
verenigingen, evenals het verbinden van sport en cultuur alsmede reflectie op eigen vereniging en
het verenigen (‘het planten van het eerste zaadje’). Er wordt ‘in kind’ budget aan de verenigingen
(sport én cultuur) ter beschikking gesteld, eventueel aangevuld met een ‘in cash’ bijdrage.
Met de bovenstaande mogelijkheden blijven voor de vitale sport- en beweegaanbieders vragen
bestaan over het toekomstbestendig houden van hun aanbod. In dit kader verkennen we de
komende jaren de oprichting van een sportraad, waarbij men zich kan uitspreken over het versterken
van de sportinfrastructuur en het verhogen van de sportdeelname. Een gedeelte van het
uitvoeringsbudget wordt hiervoor gereserveerd.
2.3.4 Positieve sportcultuur
Uit het startpunt volgt dat er een positieve sportcultuur aanwezig is. De inwoners geven aan dat de
buurten aantrekkelijk zijn om te bewegen en dat er voldoende sportverenigingen zijn. Ook zijn een
aantal clubs al gestart om een gezonde sportclub te worden. Echter, op dit laatste punt is nog veel
winst te behalen. Lang niet alle sportverenigingen zijn een gezonde sportclub. Ook willen we de
sportclubs meer integreren met andere domeinen, zoals onderwijs, welzijn en zorg.
In het sportakkoord willen de positieve sportcultuur verder uitbouwen. Dit wordt gerealiseerd door
aanbieders in ruil voor hun betaalde activiteiten/ werkzaamheden een maatschappelijke
tegenprestatie te laten verzorgen. Hierdoor wordt getracht de sportcultuur verder positief te
beïnvloeden. Meer uitleg hierover volgt in het Plan van Aanpak.
2.3.5 Vaardig in bewegen
Het startpunt geeft aan dat er in de leeftijd van 4 – 18 jaar nog veel behaald kan worden op het
gebied van sporten en bewegen. Met name de jeugd 12 – 18 jaar beweegt te weinig.
In het sportakkoord willen we meer “Vaardigheid in bewegen” realiseren door aanbieders
activiteiten te laten organiseren en uit te laten voeren op en rondom de schoolpleinen, wijken en
sportclubs, zodoende deze doelgroep verder te enthousiasmeren om te sporten en te bewegen.

4. Plan van aanpak
We willen de onderstaande pijlers versterken:
•
•
•
•
•

Pijler 1: Inclusief sporten
Pijler 2: Duurzame sportinfrastructuur
Pijler 3: Vitale Sport- en Beweegaanbieders
Pijler 4: Positieve sportcultuur
Pijler 5: Vaardig in bewegen.

4.1 Pijlers: inclusief sporten, positieve sportcultuur en vaardig in bewegen
Het inclusief sporten maken we mogelijk door sportaanbieders mogelijkheden te geven om
activiteiten uit te kunnen voeren binnen één of meerdere doelgroepen, dorpskernen en sectoren. De
activiteiten worden bekostigd via het uitvoeringsbudget. Aanbieders conformeren zich tegelijkertijd
aan een maatschappelijke verantwoordelijkheidsinspanning. Namens een toezichthoudend orgaan,
bestaande uit de projectgroep van Leef! Asten (i.s.m. de Sportraad), ziet een beheerder (de
Buurtsportcoaches van Leef! Asten) toe op het aanbod en de maatschappelijke
verantwoordelijkheidsinspanning. De Buurtsportcoaches zullen proactief aanbieders benaderen en
koppelen aan doelgroepen (een aanjaagfunctie).
De verwachting is dat door deze activiteiten:
- Alle doelgroepen worden aangesproken. De beheerder zorgt ervoor dat het aanbod
evenredig verdeeld wordt over alle doelgroepen (pijler 1).
- Een positievere sportcultuur bestaat door de maatschappelijke
verantwoordelijkheidsinspanning (pijler 4);
- De doelgroep 4 – 18 jaar benadrukt wordt. De beheerder zorgt ervoor dat er voldoende
aanbod komt voor de deze doelgroep (pijler 5).
4.1.1 Activiteiten
De activiteiten:
• hebben een sector overstijgend karakter (gaan verder dan het belang van de aanbieder);
• zijn innovatief;
• en hebben met sterke voorkeur een follow-up-karakter (leveren een structurele bijdrage leveren
aan het hogere doel: “Asten blijft actief en duurzaam in beweging”).
De beheerder bewaakt de cohesie, zodat de kans om losse en onsamenhangende activiteiten op te
zetten, wordt geminimaliseerd. Bij een overschot aan activiteiten kiest de beheerder op basis van
common sense voor activiteiten die ook na 2 jaar geborgd kunnen worden.
Een aantal voorbeelden:
• samenwerkingsaanbod van sport- en welzijnaanbieders voor jeugdigen tussen 12 en 18 jaar met
als doel kennis te maken met sport en bewegen;
• samenwerking en binding van vrijwilligers voor besturen van sportverenigingen met als doel
kennisoverdracht, ervaringen uitwisselen, best practices vertellen;
• bestaande sport- en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen (jeugd van 12-18 jaar en
ouderen) verzamelen en in beeld brengen (digitaal, via handzame flyer of bij bepaalde
activiteiten (lesprogramma school, activiteit KBO);
• aanbieden van gecombineerde abonnementen van sportverengingen of kortingsabonnementen
met andere organisaties. Doel is om het makkelijker te maken kennis te maken met een
bepaalde sport of activiteit.

4.1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Buiten het verzorgen van activiteiten zetten aanbieders en de organisaties die het voordeel van de
activiteiten genieten zich verder in om iets terug te doen voor de samenleving. De maatschappelijke
verantwoordelijkheid is niet altijd hard te maken. De intrinsieke motivatie om sport en bewegen te
stimuleren is leidend. Ook hier treedt de beheerder op met common sense.
Een aantal voorbeelden van het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid is:
• realisatie van een rookvrije en/of gezonde sportkantine inclusief de buitenruimte bij de kantine
plus de sportvelden (bv. rookvrije zone bij NWC);
• bijwonen van cursussen/ workshops over coaching, trainingen, gegeven door ONIS;
• werven en inzetten van rolmodellen en ambassadeurs die bewegen bij andere inwoners kunnen
stimuleren en/of actieve participatie in de sportraad;
• realiseren van bepaalde punten uit het preventieakkoord, zoals maatregelen treffen voor een
rookvrije organisatie alsmede maatregelen tegen problematisch alcoholmisbruik;
• Meehelpen met het organiseren en afnemen van fittesten, cursussen valpreventie, de Diabetes
Challenge, e.d.;
• Participeren in een (digitaal) flyer/boekje met sport- en beweegaanbod voor (bv. oudere en
nieuwe) inwoners;
• Enz.
4.1.3 De beheerder
De projectgroep van Leef! Asten (i.s.m. de Sportraad) ziet toe op de naleving van de afspraken uit dit
sportakkoord. Zij stellen hiervoor een beheerder (de Buurtsportcoaches) aan. In samenspraak met
hen, de aanbieders en de vragende partijen worden activiteiten en maatschappelijke doelstellingen
gerealiseerd. In samenspraak met elkaar kunnen interventies uit de lijst zoals genoemd in paragraaf
4.1.1 en 4.1.2. worden verwijderd en/of toegevoegd. Het betreft een dynamisch proces.
De Buurtsportcoaches gaan proactief te werk voor wat betreft vraag en aanbod. Anderzijds kunnen
aanbieders natuurlijk ook de beheerder zelf contacteren. De Buurtsportcoaches gebruiken hun
netwerk voor de contacten met aanbieders, scholen, verzorgingshuizen, e.d. De Buurtsportcoaches
zien erop toe dat alle aanbieders gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven en dat alle
doelgroepen aan bod komen.
De Buurtsportcoaches dienen verantwoording af te leggen over hun werkwijze en gekozen projecten.
Deze verantwoording leggen zij af aan de projectgroep (en de Sportraad). Gedurende het jaar zijn er
2 à 3 reguliere vergaderingen waarin de Buurtsportcoaches hun keuzes verantwoorden. Zo is er
toezicht op hun werkzaamheden en op het uitvoeringsbudget.
De Buurtsportcoaches houden alle activiteiten en de vergoedingen bij in een duidelijk overzicht. Elke
vergadering hebben zij een financieel overzicht met de correcte betaalgegevens paraat. Na akkoord
kan de gemeente de gelden uitkeren aan de aanbieders. Het overzicht van activiteiten, de
uitkeringen naar de aanbieders alsmede het restbedrag van het uitvoeringsbudget is t.a.t. inzichtelijk
voor iedereen die daar inzage in wil. De projectgroep van Leef! Asten (i.s.m. de Sportraad) initieert
de evaluatie van dit project in 2022.

4.2 Pijlers: duurzame infrastructuur en vitale verenigingen
In Asten is er momenteel geen sportbeleid. Er is echter behoefte vanuit sportaanbieders en
sportsympathisanten om samen met de gemeente het sportbeleid voor Asten is de toekomst vorm te
geven. Via het burgerinitiatief en via de Vitale Democaratie Asten 2030 liggen hier ook
mogelijkheden, waarbij gevraagd en ongevraagd geadviseerd kan worden over sport in al zijn
verscheidenheid.

Concreet is de ambitie van de sportraad: dat Astense sportaanbieders en sportsympathisanten
samen met de gemeente een lokaal sportbeleid realiseren, waarbij deze groep aangeeft een voorstel
te presenteren in 2020.
Dit voorstel kan gaan over de onderstaande zaken:
• samen met de gemeente het mede sportbeleid vorm geven (d.m.v. burgerinitiatief) en gevraagd
en ongevraagd adviseren over sport in al zijn verscheidenheid;
• het bespreekbaar maken alsmede het oplossen van het vraagstuk hoe om te gaan met een
veranderend sportlandschap;
• Sport bewuster maken en laten integreren in meerdere beleidskaders. Immers sporten,
bewegen, spelen en gezondheid liggen in elkaars verlengde en beïnvloeden elkaar. Sport kan bv.
als leefstijl worden ingezet bij het gezondheidsbeleid, of meegenomen worden in de
sportinfrastructuur in de ontwikkeling van bestemmingsplannen. Of denk aan de bredere link
leggen met de (gezondheidswaarden in de) omgevingsvisie en de plaats van bewegen daarin (bv.
de oprichting van een Cruyff Court en het aanpassen van schoolpleintjes zodat veilig buiten
gespeeld kan worden).
• Sport nog beter integreren in het onderwijs. Er geldt een verplichte 2 uur gymles per week op de
basisschool. Het aanbieden van beweegonderwijs door een vakdocent is hierbij
aanbevelingswaardig.
• Sport bewuster maken als sociaal aspect. Ontmoeten en omgaan is een belangrijke reden om te
gaan sporten. Wat te doen met rook- en alcoholbeleid op verenigingen/clubs?
• mogelijkheden om het bedrijfsleven integraal te betrekken bij de sport (bv. door aanbod te
realiseren via het bedrijfspotje vitaliteit of door de samenwerking te zoeken met de
Ondernemersvereniging Asten). Nu gebeurt dat vaak op versnipperde basis;
De Sportraad bestaat momenteel uit een aantal sportverenigingen, sportaanbieders en
sportsympathisanten. Dit zijn momenteel: Voetbalvereniging NWC, Voetbalvereniging ONDO,
voetbalvereniging Olympia Boys, HCAS en Tennisvereniging ’t Root, KNVB directeur Gijs de Jong.
Andere sportaanbieders kunnen zich bij de sportraad aansluiten. De Sportraad stelt een uitvoerder
aan die de taak krijgt om de opdrachten van de Sportraad uit te voeren.

5. Financiële verdeling en borging na het sluiten van het sportakkoord
5.1 Financiële verdeling
De aanbieders krijgen voor hun deelname een financiële vergoeding uit het uitvoeringsbudget. Het
betreft een jaarlijks bedrag van € 11.500 dat verdeeld kan worden.
Uitgaande van een vergoedingsbedrag van € 30 per uur (inclusief evt. BTW) is een gedeelte van dit
budget bestemd voor de beheerder voor de communicatie, coördinatie, de controle op naleving en
administratie. Hiervoor volstaat een bedrag van € 2.500 per jaar, omgerekend 84 uur op jaarbasis,
oftewel 2 uur per week.
€ 6.500 is voor het uitvoeren van activiteiten, welke rekent met een hogere vergoeding dan de
beheerder, namelijk € 40 per uur (inclusief evt. BTW) wat inhoudt dat er jaarlijks 162,5 uur
beschikbaar is. Het budget kan besteed worden aan arbeid alsmede aan kosten. Het budget wordt
verdeeld over verschillende doelgroepen. Overigens kan de uurvergoeding van de aanbieders in de
realiteit afwijken van bovengenoemd bedrag.
Er wordt ook een budget gereserveerd voor het tot stand laten komen van de Sportraad. Het betreft
een bedrag van € 2.500 per jaar. Indien dit budget niet wordt gebruikt, komt dit budget ten goede
aan de activiteiten

5.2 Borging
Het borgen van een ‘impuls’ is altijd lastig, ook in deze. De kans om vanuit derden (organisaties en
instellingen) budget vrij te krijgen is echter mogelijk als de activiteiten leiden tot een bewezen nut.
Ook zijn er andere ‘potjes’ tot beschikking.
5.2.1 Landelijk
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. Denk
bijvoorbeeld aan sportmaterialen en verbouwingskosten van sportfaciliteiten. www.dusi.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoudsportaccommodaties
VSBfonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt -met geld, maar ook raad en daad- iedereen die actief
wil meedoen. En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor
nieuwe verbindingen, zodat iedereen een plek krijgt in onze diverse samenleving. Voorbeelden:
het verbeteren van participatie van migranten en de natuurspeeltuin (een plek met bomen, water en
bruggetjes waar kinderen kunnen spelen en waar mensen uit de wijk elkaar ontmoeten; deze
speeltuin is anders dan de meeste speeltuinen en is toegankelijk voor iedereen. Ook voor ouderen en
mensen met een beperking is dit een fijne ontmoetingsplek). www.vsbfonds.nl
Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen stoppen met spelen, ook niet als je ouder wordt. Want
spelen is niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het
leukste. Voorbeeldprojecten: speelactiviteiten voor kinderen in een ziekenhuis, obstacle run,
buitenspeeldag, gezonde buurten. www.jantjebeton.nl
5.2.2 Provinciaal
Provincie Noord-Brabant kent in 2020 geen subsidiemogelijkheden ten
aanzien van sport en bewegen.
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