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Terugblik Startbijeenkomst

• Wat houdt het Nationaal Sportakkoord ook alweer in
• Waarom een Lokaal Sportakkoord

• Lokale input op de ambities
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Nationaal Sportakkoord
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• Inclusief sporten en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen.

• Duurzame sportinfrastructuur
Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur

• Vitale aanbieders
Alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomst-bestendig

• Positieve sportcultuur
Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten

• Vaardig in bewegen
Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe.

• Topsport inspireert
Nederlandse topsportprestaties en evenementen vormen een cruciale inspiratie voor de 
verenigende waarde van sport.



Gezamenlijke concrete afspraken tussen sportaanbieders, 
maatschappelijke partners, gemeente, onderwijs, bedrijfsleven, 

etc. gericht op de ambities uit het Nationaal Sportakkoord.  

In relatie met de sportvisie! 
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Lokaal sportakkoord Eindhoven?

Thema van vandaag
Vitale sport- en beweegaanbieders 



Vitale sport- en beweegaanbieders

Sport- en beweegaanbieders zijn toekomst-bestendig 
• Hebben de financiën op orde 

• Werken samen met andere sportaanbieders en maatschappelijke 
instellingen 

• Hebben voldoende (geschoold) kader 

• Kennen diversiteit in de organisatie 

• Innoveren sportaanbod en lidmaatschap vormen 

• Krijgen adequate ondersteuning 
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Gemeente Eindhoven in beeld
Bewegen
• 65% van de volwassenen (19 - 64 jaar) haalt beweegnorm: 30 min. 5 dagen / week

• 22% van de jongeren (12 - 18 jaar) haalt beweegnorm: dagelijks min. 1 uur

Eenzaamheid 
• 53% van de 65+’ers ervaart eenzaamheid (kans voor sportvereniging?) 

Financieel
• 7% van de kinderen (0 – 11 jaar) is geen lid van sportclub door geldgebrek 
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Gemeente Eindhoven in beeld
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Inspiratie – Vitale sport- en beweegaanbieders
• Schoolsportvereniging: Met het concept Schoolsportvereniging werken scholen en 

sportverenigingen samen. Het doel is om de daluren op te vullen en kinderen structureel en 
duurzaam te laten sporten middels een lidmaatschap bij een sportvereniging.

• TAAKIE: een online tool om vrijwilligers in kaart te brengen en op een gepaste manier te 
benaderen voor taakjes binnen de vereniging (innovatie in ontwikkeling)

• Samenwerking: in de gemeente Lingewaard werd de start van de Nationale sportweek en de 
lokale opening van het culturele seizoen samen georganiseerd. Op deze manier werden de 
krachten gebundeld en het aanbod voor belangstellende vergroot. 

• All-in abonnement: een pijler in het nieuwe beleidsplan van TC Gilze is het aanbieden van 
een all-in abonnement voor verschillende sporten op het sportpark (tennis, padel en 
voetbal). Op deze manier probeert men de jeugd zonder te laten kiezen toch te verbinden 
aan het verenigingsleven. 

• Gezonde sportkantine: TeamFit zet zich in voor een gezondere sportomgeving, onder andere 
door het aanbod in sportkantines en -accommodaties gezonder te maken. Ook is er aandacht 
voor beleid op het gebied van roken en alcohol.(JOGG) 



Speerpunten van startbijeenkomst 
Vitale sport- en beweegaanbieders 
• Optimaal gebruik maken van accommodatie (daluren) en daarbij de wijk betrekken 
• Gezonde sport accommodatie (rookvrij) 
• Kennisdeling en communicatie tussen sportverenigingen 
• Meer samenwerkingen tussen sportverenigingen en commerciële sportaanbieders
• Flexibel sportabonnementen (zomerstop – winterstop) 

Thema’s die in mindere mate genoemd zijn, maar wel hierbij meegenomen kunnen worden:
• Duurzame sportinfrastructuur (verduurzamen, bewegen in de openbare ruimte)
• Positieve sportcultuur
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Ophalen van ambities
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Denk na over een ambitie, een kans, een droom m.b.t. Het thema vitale sport- & beweegaanbieders:

• Gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen uit het landelijk sportakkoord en/of
• Gebaseerd op de speerpunten zoals ze uit de startbijeenkomst gekomen zijn en/of 
• Gebaseerd de inspirerende voorbeelden.

Noteer deze op het formulier, per ambitie een formulier:
• Wat is je ambitie, welke kans zie je, wat is je droom?
• Wie heb je daarvoor nodig
• Wat is jouw inbreng

Probeer in het belang van Eindhoven te denken, niet (alleen) in het belang van jouw vereniging of 
organisatie.



Hoe nu verder?
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Onder voorbehoud van haalbaarheid*:

• 3e vervolgbijeenkomst: vitale aanbieders 14 april om 19.30 uur in webinar-vorm of iets vergelijkbaars
• 4e vervolgbijeenkomst: 7 mei om 19.30 uur ‘afrondende bijeenkomst koplopers’ (eveneens digitaal)

• Medio mei concept sport- en beweegakkoord klaar + terugkoppeling betrokken partijen voor input
• Eind juni opleveren definitief akkoord (tekstueel)

• Opgemaakt akkoord en ondertekening nader te bepalen

• Koppeling naar Sportlijn (inzet adviseur lokale sport) en sportvisie (herijking & besluitvorming in 2020)

* Momenteel wordt de inzet van ZOOM of vergelijkbaar onderzocht. Aanmelden vooraf is dus noodzakelijk.
Indien mogelijk benutten we de maand juni nog voor verdiepende bijeenkomsten
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