Ideeën sportakkoord 2022
(gebaseerd op input sportakkoord avond september 2021)
Aandachtspunt

Concreet aangedragen suggesties

Thema sportakkoord

Meer
(sportieve)evenementen
en hierbij aansluiten bij
de behoefte van
inwoners
Meer verbinding en
samenwerking tussen
verenigingen (en
ondernemers). Concreet
is benoemd samen
bekijken of en zo ja
welke thema's we
kunnen
professionaliseren.

1.a.Obstacle run

sport en
evenementen

Meer verbinding zoeken
met de gemeenschap:
bv PSW, steunpunt
eenzaamheid
Als vereniging blijven
aansluiten bij de vraag,
hierin ook vernieuwend
durven zijn (out of the
box) en kijken naar
sterke en zwakke
punten van de
vereniging ( met hulp
van frisse blik van
buitenaf).

Nog geen concrete suggestie.

Iedereen kan
sporten

4.a Multifunctioneel veld Dijckerhof:
 Er worden op dit moment 2 varianten
uitgewerkt door Kragten
 Waar in een groepsbijeenkomst een
gezamenlijk besluit moet komen voor 1
variant
 Daarnaast zijn 2 organisaties genegen om
te verhuizen naar Dijckerhof:
Grensrunners en Play X
 Play X wil zich ook inzetten om een
overkapping te realiseren

Samen met
verenigingen en
sportaanbieders/
ruimte voor sport
en bewegen



bijdrage gemeente 2021: € 10.000

2.a budget inzetten voor ondersteuning
gezamenlijke verenigingen: met verenigingen
bespreken wat voor soort ondersteuning
gewenst is, hoeveel uren, wie deze kan leveren
en wat een kostenverdeling kan zijn.


Samen met
verenigingen en
sportaanbieders

kosten: nog nader uit te werken

kosten: Dekking kapitaallasten. Schatting
€ 9.000 kapitaallasten per jaar obv
investering 133.000 per jaar.
5.a Pilot bootcamptraining jeugdleden
handbalvereniging dec 2021: Betreft
bootcampachtige trainingen. Doel onderzoeken
of andere vorm van training deze leeftijd kan
binden aan de verenigingen.


Behoud van de
leeftijdsgroep 16-19
jarigen binnen de
verenigingen.



Financiering pilot dec 2021: landelijke
subsidie wintergames.

Wij leren bewegen

Aandacht voor plezier in
sport en bewegen bij de
jeugd. Dit begint al op
zeer jonge leeftijd
binnen de organisaties
rondom de ontwikkeling
van het kind. Hierin is
een belangrijke rol
weggelegd voor de
lesgever / trainer /
coach.

6.a Idee kinderoefentherapie: beweegkoffer
jonge ouders
 De ouders van iedere pasgeboren baby,
ontvangen een welkomstpakket van de
gemeente.
Met o.a. een voucher om lid te worden
bij de Bieb en hiervoor een koffertje op
te halen op locatie.
 De kinder oefentherapeut stelt voor om
bij dit pakket een voucher te doen,
waarmee ouders een koffer / doos
kunnen ophalen met ‘Beweegmanieren’
Aangevuld met allerlei extra informatie
over bewegen etc. Om ouders zelf aan de
slag te laten gaan met hun baby / peuter
en bewustwording te creëren.


Kosten : nog niet bekend

6.b Scholing gastouders in Nijntje
beweegdiploma
in samenwerking met de buurtsportcoach




kostenplaatje: € 3500 scholing per 5
gastouders + lokale buurtsportcoach
door KNGU, cursusmateriaal,
beweegmateriaal en toegang digitale
toolkit.
Aanvullend: 2 / jaar themabijeenkomst
voor gastouders door lokale BSC bv
samen met verenigingen.

6.c Peuter 4 daagse intentie is dit provinciaal uit
te rollen in week gezonde jeugd: 7,8,9,10 juni.
Tijdens de Peutervierdaagse wandelen de
pedagogisch medewerkers samen met de
peuters (en eventueel ouders/verzorgers) vier
dagen achter elkaar (van dinsdag t/m vrijdag)
een rondje rondom de eigen locatie.
Bij deelname ontvangt iedere locatie per groep
een compleet Vierdaagsepakket om er samen
met de peuters een feestje van te maken!
Het pakket bevat o.a. leuke opdrachten en
ideeën in het thema vierdaagse als 'warming-up'
in aanloop naar de Peutervierdaagse of om
tijdens deze week zelf te doen met de peuters.
Maar ook zit er voor iedere peuter een diploma
en stempelkaart in dit pakket.



Kosten: €350

6.d Combifuncties: er ligt vanuit de
begrotingsontwikkelingen de uitdaging meer
externe financiering te werven voor de
combinatiefuncties. Mocht dit niet lukken:
vinden we de BSC sport, vakleerkracht gym. BSC
COOL dan zo belangrijk dat we hier ook
sportbudget voor over hebben?


Kosten onbekend

6.e doorontwikkeling preventie leerlijn JGZ
Na de groentehapjes in 10 stapjes (4 maanden
consult). Is de wens in de regio om binnen de JGZ
op een inspirerende manier ook (meer) aandacht
te geven aan waterdrinken (7 maanden consult)
en motorische ontwikkeling (11 maanden
consult)


Kostenplaatje

Inzetten op
betrokkenheid van
leden.

Nog geen concrete suggestie

Samen met
verenigingen en
sportaanbieders

Inzetten op beleid om
bewegen laagdrempelig
te maken voor ouderen.

7.a Kwiek route In 2021 is de KWIEK
Beweegroute in Offenbeek gerealiseerd. Binnen
de gemeentebegroting 2022 is financiële ruimte
voor een tweede route in Beesel of Reuver.
Willen we ook nog een derde route ( in alle
kernen 1) ? Dan moeten we deze bekostigen uit
sportbudget. 2022.

Samen Fit door
sport en bewegen



kosten: €.9.000 per route.

7.b Cool ook zonder indicatie:
COOL is een leefstijlinterventie voor mensen met
overgewicht. Op verwijzing van de huisarts. De
zorgverzekeraar betaalt een leefstijlcoach
(Voeding / Mentale afspecten). De gemeente
financiert de buurtsportcoach. Vraag: Moet de
BSC die gefinancierd wordt met
gemeenschapsgeld alleen ingezet worden voor
mensen met een indicatie van de huisarts. Of
mag deze BSC ook zelf mensen werven waarvoor
bewegen niet vanzelfsprekend is. Indien we
hiervoor kiezen vraagt dit een uitbreiding van

Sport en bewegen
voor iedereen

uren en middelen.


Kosten: nog onbekend
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