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Inleiding

Minister Bruno Bruins van Sport heeft samen met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, 
sportbonden, maatschappelijke organisaties en bedrijven op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord 
‘Sport verenigt Nederland’ ondertekend. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zo veel partijen 
samen ambities hebben geformuleerd om de sport in Nederland te versterken. Het doel van het 
Nationaal Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. 
 

Het gaat goed met Nederland sportland, maar: de motorische vaardigheid van kinderen neemt af, klassieke 
sportverenigingen staan onder druk, er zijn groepen mensen die nooit sporten en niet iedereen gedraagt 
zich respectvol langs lijn.

Het Nationaal Sportakkoord roept op om ook lokaal ook aan de slag te gaan met een Sportakkoord.

“Samen sport toekomstbestendig, leuk en voor 

iedereen toegankelijk maken.”

+ Lees verder over het Nationaal Sportakkoord

Waarom een Sportakkoord?
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https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/?utm_source=sportakkoord.nl&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect


Voorwoord 
Lokaal Sportakkoord in Beesel

Sporten en bewegen zorgen voor gezondheid, plezier en ontmoeting. Het maakt onze gemeente levendig. 
We hebben samen met inwoners, organisaties (o.a. onderwijs) en verenigingen besproken welke winst we 
nog willen behalen. Dit hebben we gedaan in een aantal plenaire bijeenkomsten maar ook in één op één 
gesprekken. We willen drempels wegnemen, sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken en 
zoeken naar mogelijkheden om initiatieven te realiseren. Samen zijn we het speelveld en gaan we voor 
een mooi resultaat!

In het kerkdorp Beesel is ook een eigen traject gestart. Hier zijn de verenigingen samen aan de slag 
gegaan met het thema “verenigen in de toekomst”. Het gemeente brede proces en het separate initiatief 
in Beesel maken samen het Sportakkoord van Beesel.

Sportakkoord Beesel zet in op de volgende pijlers:

• Samen met verenigingen en sportaanbieders: vitale sport- en beweegaanbieders en positieve 
sportcultuur

• Samen Fit door sport en bewegen
• Wij leren bewegen: vaardig in bewegen 
• Iedereen kan sporten: inclusief sporten en bewegen 
• Ruimte voor sport en bewegen: duurzame sportinfrastructuur 
• Sport en evenementen

Het Sportakkoord Beesel heeft een dynamisch karakter. De gemeente en de lokale partijen hebben de 
ambitie om alle acties in dit lokaal Sportakkoord te realiseren! Nieuwe actiepunten en organisaties kunnen 
worden toegevoegd en nieuwe initiatieven en samenwerkingen kunnen worden gestart. 

Maart 2020
Sportformateur
Joris Baur 
Huis voor de Sport Limburg

“Gemeente Beesel is een actieve gemeente met veel 

burgerkracht, een gemeente die zeker met elkaar de 

ambities uit het Sportakkoord kan realiseren” 
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En de volwassenen dan?

Hoe gezond is de jeugd in gemeente Beesel?

Sporten

Gezond bewegen

80%

76%

 29%

58%

67%

24%

van de jongeren sport minimaal 1 keer per week 
in clubverband. 84% van de jongeren sport/

beweegt minimaal 1 keer per week buiten 
clubverband (fietsen, hardlopen, voetbal op 

straat, skeeleren, et cetera. Cijfers afkomstig uit 
monitor sport en bewegen 2018).

van de ouderen in gemeente Beesel voldoet 
aan de beweegnorm.

van de jongeren in Beesel voldoet aan de 
nationale norm gezond bewegen.

van de volwassenen in gemeente Beesel 
voldoet aan de beweegnorm.

van de jongeren uit de gemeente Beesel 
kijkt 2 uur of langer op een dag naar een 

beeldscherm.

van de volwassenen zit veel (sedentair gedrag 
monitor GGD).

Gezond bewegen

Gezond bewegen

Beeldscherm

Sedentair gedrag

Overgewicht

Sedentair gedrag

Overgewicht onder jongeren 
leidt tot:

11%

9%

van de jongeren uit de regio heeft 
overgewicht (cijfers Jeugdgezondheidszorg).

van de ouderen zit veel (sedentair gedrag 
monitor GGD).

• last van gewrichten en van het 
immuunsysteem.

• verhoogde kans op het ontwikkelen van 
chronische ziekten waaronder hart- en 
vaatziekten, kanker en diabetes.

• grotere kans op overgewicht op latere 
leeftijd.

52%
van de volwassenen uit de gemeente Beesel 

heeft te maken met overgewicht.

Overgewicht

“Alle kinderen moeten 
kunnen sporten!”

- Jeugd Sport Fonds 

“Hoe mooi zou het zijn als de 
Avond-4-daagse nog meer 
gaat bruisen door deelname 
van de schoolkinderen.”

- Jo Mullenders, voorzitter Avond-4-daagse
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Beesel in beweging: enkele voorbeelden uit de praktijk die we graag stimuleren

Feiten over sport in de gemeente Beesel

Sportactiviteiten

Rookvrije generatie

12095 300
activiteiten in Noord-Limburg.sportaanbieders.

Een aantal sportverenigingen 
heeft een energiescan gedaan of 

maatregelen genomen in het kader 
van het verduurzamen van hun 

sportaccommodatie.

Een aantal verenigingen maakt 
werk van de gezonde sportkantine. 

Sommige structureel, andere bij 
evenementen.

Een aantal sportaccommodaties 
waaronder sporthal de Schans, 

sportpark Dijckerhof en sportpark 
de Solberg zijn aangesloten bij de 

rookvrije generatie.

mensen met een beperking hebben in 2017 
deelgenomen aan sportevenementen.

Sportaanbieders

Energiescan

Deelname sportevenementen

Gezonde sportkantine

Passend sportaanbod

57
individuen uit Noord-Limburg zijn door de 
beweegmakelaar in 2017 begeleid bij het 
vinden van een passend sportaandbod.

25014
mensen met een beperking hebben in 

2017 deelgenomen aan sportstimulerende 
activiteiten in de regio.

scholen voor speciaal onderwijs in 
Noord-Limburg werken met een 

sportstimuleringsprogramma.

Sportstimulerende activiteitenSportstimuleringsprogramma

679 4 97
sportverenigingen namen deel 

aan de sportmarkt.
kinderen sporten in 2017 met 

bijdrage van het 
Jeugdfonds Sport.

sportverenigingen hebben in het 
schooljaar 2017/2018 een clinic 
verzorgd tijdens de gymlessen.

kinderen namen deel aan de 
eerste editie van de sportmarkt.

Deelname sportmarktBijdrage van JFS Clinic Deelname sportmarkt

Regionale samenwerking: Iedereen Kan Sporten
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Samenvatting

Hoe krijgen en houden we mensen in beweging? Dit is de vraag die centraal staat. Beesel is al jaren samen 
met partners actief om de sport in Beesel toekomstbestendig, leuk en voor iedereen toegankelijk te 
maken. Thema’s als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid worden opgepakt met maatschappelijke 
partners als JOGG, verenigingen en het onderwijs. Met het Sportakkoord zullen deze thema’s verder 
worden uitwerkt en nieuwe activiteiten worden toegevoegd.  

In Beesel zetten we in op zes thema’s. Deze staan hieronder benoemd met daarachter de relatie naar 
het nationaal sportakkoord.

• Samen met verenigingen en sportaanbieders: Vitale sport- en beweegaanbieders en positieve 
sportcultuur. Binnen het thema “samen met verenigingen / vitale sport- en beweegaanbieders” is een 
apart traject ontstaan in de kern Beesel.  Samen Winnen Beesel is een samenwerking van alle verenigingen 
uit de kern. Middels samenwerking willen de verenigingen zich organiseren voor de toekomst. Een viertal 
deelprojecten zijn ontstaan en worden lokaal opgepakt. Binnen het thema positieve sportcultuur gaan we 
vooral inzetten op vertrouwenspersonen. We willen een goed netwerk hebben van vertrouwenspersonen, 
verenigingen helpen en periodiek kennis delen omtrent dit onderwerp. Verenigingen in de gemeente Beesel 
hebben hiervoor samen met de gemeente een plan van aanpak opgesteld. Dit zal komende periode worden 
geïmplementeerd. In dit plan van aanpak is er nauwe samenwerking met de gedragswetenschapper en 
team gezinscoaches van de gemeente Beesel. 

• Wij leren bewegen: van jongs af aan vaardig in bewegen: Jong geleerd is oud gedaan: het aanleren 
van gezond gedrag kan het beste al zo jong mogelijk starten. In zowel voorschoolse voorzieningen als 
onderwijs leveren de sportconsulenten een impuls aan een brede motorische ontwikkeling.

• Iedereen kan sporten: Inclusief sporten en bewegen. Binnen dit thema hebben we aandacht voor sport 
voor mensen met een beperking maar ook voor sport voor mensen met een smalle beurs.  

• Samen Fit door sport en bewegen: Met ‘gewoon samen fit’ willen we samen met inwoners, verenigingen 
en professionals werken aan een omgeving waarin kinderen, maar ook volwassenen, gezond kunnen 
opgroeien. We vinden het belangrijk dat het niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te 
leven.

• Ruimte voor sport en bewegen: Duurzame sportinfrastructuur:  Onze infrastructuur en gebouwen zijn op 
orde. Dat willen we zo houden. We willen sportaccommodaties ook verduurzamen. We  gaan ook stimuleren 
dat er meer samenwerking komt tussen verenigingen, beheerders van sportaccommodaties, zorg en 
welzijnsactiviteiten in de wijken. Een tweede actiepunt binnen het thema duurzame sportinfrastructuur 
is de openbare ruimte. De verenigingsondersteuner, JOGG-regisseur en sportconsulent ondersteunen 
initiatieven die passen binnen het stimuleren van meer bewegen in de openbare ruimte. 

• Sport en evenementen: We benutten de kracht van evenementen om mensen in beweging te krijgen en 
houden. 
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Verenigingen zorgen ervoor dat mensen kunnen meedoen, ontmoeten en bewegen. We vinden het 
belangrijk dat mensen kunnen bewegen op een manier en op een plek die bij hen past. 
Veel mensen sporten bij een vereniging. Wij vinden het belangrijk dat iedereen aan dit verenigingsleven 
kan deelnemen en dat het aanbod ook in de toekomst blijft aansluiten bij de vraag. 

Samen Winnen Beesel
Vergrijzing en krimp zijn twee maatschappelijke ontwikkelingen waar de verenigingen in de kern Beesel 
mee te maken hebben. Gevolgen zijn een terugloop in ledenaantallen, vrijwilligers en een terugloop van 
de bezoekersaantallen bij evenementen. De kern Beesel heeft zelf een toekomstvisie opgesteld: Blie in 
Beesel Drakedörp. Als afgeleide hiervan is een werkgroep toekomstbestendige verenigingen ontstaan. 
Samen winnen is een initiatief van deze werkgroep. De werkgroep richt zich op het versterken van het 
verenigingsleven in het kerkdorp. Vanwege de grote overlap met het Sportakkoord is besloten dit traject 
mee te nemen in het Sportakkoord.   

Eind 2019 is binnen Samen Winnen Beesel een proces op gang gekomen waarbij verenigingen elkaar 
beter hebben leren kennen. Thema’s zoals vrijwilligers, terugloop leden, bestuursleden en financiën zijn 
met elkaar besproken. Vanuit de thema’s is verkend op welke manier het verenigingsleven in de kern het 
beste georganiseerd kan worden om de leefbaarheid te waarborgen. Na vier sessies is besloten om in te 
zetten op de volgende onderwerpen:

Planning en vrijwilligers
Er worden veel activiteiten georganiseerd maar niet iedereen is op de hoogte is van elkaars activiteiten. 
Hierdoor zijn er soms op één dag meerdere activiteiten. Gevolg hiervan: weinig bezoekers maar ook 
vrijwilligers die op een dag voor meerdere activiteiten gevraagd worden. Gezamenlijk is Planni bedacht, 
een online tool waar verenigingen hun activiteiten alsmede het vrijwilligerswerk kunnen afstemmen. 
De activiteiten module is samen met een lokaal ICT bureau ontwikkeld, de ontwikkeling van de module 
vrijwilligers( match van vraag en aanbod aan vrijwilligers) staat voor 2020 op de agenda. 

1. Samen met verenigingen
vitale sport- en beweegaanbieders



Werving vrijwilligers
Verschillende verenigingen kunnen extra handjes gebruiken. Om te voorkomen dat diverse verenigingen 
dezelfde mensen gaan benaderen, komt er een dorpsbrede campagne om vrijwilligers te werven. Er 
komen drie bijeenkomsten:
• Brainstormsessie over de gezamenlijke campagne
• Inventarisatie vrijwilligers en taken
• Benaderen van vrijwilligers
In een korte periode worden alle inwoners geïnformeerd en geïnspireerd om vrijwilliger te worden bij één 
van de verenigingen. 

Anders verenigen
Elke vereniging heeft dezelfde basis taken zoals het bijhouden van een ledenadministratie, het voeren van 
een financiële administratie, inkoop van materialen of het geven van trainingen. Door het verenigingswerk 
anders in te delen, kan er meer ruimte ontstaan bij de huidige vrijwilligers. Verenigingen gaan samen 
bekijken of taken als ledenadministratie, financiële administratie, onderhoud en inkoop samen opgepakt 
of uitbesteed kunnen worden. 

Sport- en spelcentrum de Solberg
Sport- en spelcentrum de Solberg is een Open Club omgeving. Een locatie waar diverse sporten gedaan 
worden maar ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Er wordt een traject ingezet om de beste 
organisatievorm te creëren voor de Open Club. 

Positieve Sportcultuur
Dat gebeurt bij ons niet…’ Het is de gevaarlijkste misvatting die het bestuur van een vereniging kan hebben 
als het gaat over thema’s als pesten, discriminatie, radicalisering, seksuele intimidatie of – in het ergste 
geval – seksueel misbruik. Veilig verenigingsklimaat, we doen ’t gewoon samen!
Verenigingen erkennen het belang van een veilig verenigingsklimaat maar sommigen handelen – naar 
eigen zeggen – vooral nog op buikgevoel, terwijl andere verenigingen ervoor hebben gekozen mensen 
met een professionele achtergrond op de post van vertrouwenscontactpersoon te plaatsen. 
Beesel wil de vertrouwenscontactpersonen van verenigingen verbinden met professionals, zoals 
gezinscoaches, maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de wijkagenten.

Ambities en Acties
• Verenigingen in de gemeente Beesel hebben samen met de gemeente een plan van aanpak veilig 

verenigingsklimaat opgesteld. Dit zal komende periode worden geïmplementeerd. In dit plan van 
aanpak is er nauwe samenwerking met de gedragswetenschapper en team gezinscoaches van de 
gemeente Beesel. 

• Vertrouwenscontactpersonen van verenigingen, gezinscoach, het preventieteam en het team van 
aandachtsfunctionarissen vroegsignalering (in kader van huiselijk geweld en kindermishandeling) zijn 
met elkaar verbonden en weten elkaar te vinden. 

• De werkgroep verenigingen in de kern Beesel  gaat samen met de verenigingen werken aan de vier 
geformuleerde actiepunten.

• Sportverenigingen zijn bekend met de verenigingsondersteuner, de coach Veilig Verenigingsklimaat, de 
sportconsulent, het Jeugdfonds Sport, de consulent Iedereen Kan Sporten en onze subsidieregelingen.

• initiatieven die bijdragen aan de thema’s uit dit Sportakkoord kunnen rekenen op een passende vorm 
van ondersteuning in termen van geld (subsidies) of andere faciliteiten.
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Ambities en Acties
• De sportconsulent geeft samen met onderwijs en verenigingen een impuls aan de kwaliteit van 

bewegingsonderwijs en aan een brede ontwikkeling van kinderen.
• Extra aandacht voor de beweging van jonge kinderen: peuters en kleuters.
• Toename van de beweegtijd en intensiteit van kinderen.
• Samenwerking tussen sportconsulent, gezinscoach en WMO consulenten. Sport en bewegen inzetten 

als middel daar waar dit gepast is.
• Deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers en leerkrachten als speerpunt van 

onze sportconsulent. Hierin maken we waar mogelijk ook gebruik van lokale professionals en 
beweegaanbieders.

• Twee tot drie keer per jaar vindt, na schooltijd, een sportdag plaats waar leerlingen kennis kunnen 
maken met sporten en sportverenigingen. Hierin zoeken we de samenwerking met cultuur.

• Zorgen voor een doorgaande lijn in gezondheid, sport en bewegen van speelleergroep, basisonderwijs 
tot aan BC Broekhin.

• Pilot motorische screening op 1 van de basisscholen in de gemeente Beesel.
• Pilot voor het verplaatsen van het regulier verenigingsaanbod voor basisschoolleerlingen naar tijdstip 

16.00 – 18.00. Hierdoor kunnen kinderen op tijd naar bed ( signaal basisonderwijs) en komt er in de 
avonduren ruimte in de sporthal. 
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Jong geleerd is oud gedaan: het aanleren van gezond gedrag kan het beste al zo jong mogelijk 
starten. Daarom maken de allerkleinsten al kennis met bewegen en gezonde voeding op voorschoolse 
voorzieningen in onze gemeente. De sportconsulent zoekt samen met pedagogisch medewerkers naar 
zoveel mogelijk diversiteit in het beweegaanbod. Hierbij worden ook lokale sport- en beweegaanbieders 
en lokale beweeg-professionals betrokken.
In het basisonderwijs willen we met de inzet van een sportconsulent en een cultuur en muziekcoach 
een kwaliteitsimpuls geven aan de brede ontwikkeling van kinderen. Dit is een aanvulling op de sport-, 
beweeg- en cultuurprogramma’s van de onderwijsinstellingen zelf. 

2. Wij leren bewegen
van jongs af aan vaardig in bewegen



Meedoen, bewegen… het is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat kan en moet anders, vinden we. 
Bewegen en sport moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Zeker ook voor mensen met een minimum 
inkomen, mensen met een beperking of andere specifieke doelgroepen, zoals ouderen. Binnen de 
ambitie Inclusief sporten en bewegen willen we inzetten op meerdere thema’s, het Jeugdsportfonds, 
het Jeugdcultuurfonds en het regionale programma Iedereen Kan Sporten. 

Iedereen Kan Sporten (IKS)
IKS  is een Noord-Limburgs samenwerkingsverband met een duidelijke missie: mensen met een beperking 
aan het bewegen krijgen. De diensten van IKS zijn gestoeld op drie pijlers: sportaanbod, sportstimulering 
en participatie door sport als middel.
Binnen onze gemeente heeft de inzet van IKS, in samenwerking met PSW en inwoners, al geleid tot enkele 
leuke sportactiviteiten zoals bowlen, dansen en fitness (bij lokale fysiotherapiepraktijk). Maar als het aan 
de inwoners ligt, dan kunnen we binnen afzienbare tijd ook wandelen aan dat rijtje toevoegen. 
Maar IKS richt zich niet alleen op groepen en verenigingen, ook individuele burgers met een beperking 
kunnen bij de club aankloppen. Bijvoorbeeld als ze willen deelnemen aan een evenement of als ze op 
zoek zijn naar een passende beweegactiviteit. 

Jeugdfonds Sport
Sporten is natuurlijk hartstikke leuk, maar wat als ouders onvoldoende financiële middelen hebben om 
hun kind mee te laten doen? Simpelweg omdat ze de contributie van een vereniging niet kunnen betalen 
of geen geld hebben voor een tenue en toebehoren? Dan springt het Jeugdfonds Sport in de bres. In 2018 
waren er in de gemeente Beesel 79 kinderen die gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheden. 

Wij vinden we het enorm belangrijk het Jeugdfonds Sport te blijven te promoten. Bijvoorbeeld tijdens het 
naschoolse sportaanbod. Ook spelen we met de gedachte om een markt voor tweedehands sportkleding 
op te zetten.
Naast het Jeugdfonds Sport heeft gemeente Beesel een minimabeleid. Inwoners met een laag inkomen 
kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten zoals de contributie 
voor een sportvereniging.

3. Iedereen kan sporten
inclusief sporten en bewegen

Ambities en Acties
• Jaarlijks organiseren van toegankelijke sportstimuleringsactiviteiten voor een brede doelgroep van 

jong tot oud. Hierin zoeken we samenwerking met onder andere verenigingen, PSW en Pro Vita. 
• Beter bekend maken van de mogelijkheden die Iedereen kan Sporten kan bieden.
• Samen met het gemeentelijk gehandicaptenplatform, PSW en IKS nieuwe bewegingsbehoeften in 

beeld houden en invullen.
• IKS richt zich op mensen met een verstandelijke of lichamelijk beperking. We staan open voor 

verbreding van deze doelgroep met andere doelgroepen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is.
• Geen budget plafond voor het jeugdfondssport. Zodat iedereen die hiervoor in aanmerking komt er 

ook gebruik van kan maken.
• We hebben de ambitie om ook volwassenen met een laag inkomen zo veel mogelijk te stimuleren om 

te gaan sporten. We gaan graag in gesprek als er financiële drempels zijn en bespreken dan samen 
de mogelijkheden. 
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Ambities en Acties
• In 2020 hebben alle sportkantines in gemeente Beesel een menukaart die ook een gezond alternatief 

biedt.
• In 2021 zijn alle onderwijs- en verenigingsomgevingen rookvrij.
• De GGD doet een meting gezond gedrag bij basisschoolleerlingen. Hierbij betrekken we de schoolarts
• Binnen welzijn op recept is er aandacht voor sport en bewegen.
• Binnen COOL ( leefstijlinterventie voor volwassenen met overgewicht) helpt een sportconsulent de 

deelnemers in het vinden van passend beweegaanbod.
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De jeugd heeft de toekomst, maar overgewicht staat een gezonde toekomst in de weg. Jongeren met 
overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten en worden vaker 
gepest. Daarnaast hebben ze vaker last van hun gewrichten, van het immuunsysteem én een verhoogde 
kans op het ontwikkelen van chronische ziekten waaronder hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. 
De kans is bovendien groot dat jongeren als ze opgroeien, ook overgewicht houden. Kortom: genoeg 
redenen om overgewicht al op jonge leeftijd aan te pakken.
In Beesel willen we samen met inwoners, verenigingen en professionals werken aan een omgeving 
waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. We vinden het belangrijk dat het niet alleen leuker, maar 
ook makkelijker wordt om gezond te leven. De kracht zit in de gezamenlijke aanpak en in een eenduidige 
aansprekende boodschap: ‘Gewoon Samen Fit’. Dit is een belangrijke kapstok waarmee we sport en 
bewegen verbinden met andere aspecten van een gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding. 

4. Gewoon Samen Fit door 
sport en bewegen



Wij maken ons sterk voor ruimte die uitnodigt tot bewegen. Dat gaat verder dan voor sport aangemerkte 
ruimten zoals sporthallen en buitensportaccommodaties. Ook de openbare ruimte – dichtbij huis, 
school of het werk – moet inwoners verleiden om te bewegen.

Binnensport
Met ingang van 2017 beheert Stichting Beheer Binnensportaccommodaties Beesel (stichting BBB) de 
binnensportaccommodaties. We willen dat inwoners van onze gemeente gebruik kunnen maken van 
kwalitatief goede sportaccommodaties, die gastvrij, fris, schoon, toegankelijk en veilig zijn. Stichting 
BBB wil graag meer betrokkenheid van gebruikers. De stichting wil De Schans transformeren van een 
‘sporthal’ tot een bruisende locatie voor sport, bewegen en ontmoeting. Naast beheer en exploitatie van 
de accommodaties, zet de stichting in op meer samenwerking tussen verenigingen en verbindingen met 
andere partners en aanbieders. Dit komt de vitaliteit van verenigingen ten goede, evenals de bezetting van 
accommodaties en de mogelijkheid om mensen te ontmoeten.

Buitensport
De afgelopen jaren hebben verenigingen, mede dankzij de ondersteuning van de gemeente, geïnvesteerd 
in de buitensportaccommodaties. Sportpark de Solberg, sportpark Dijckerhof, Manege de Vossekuil en de 
accommodatie van TC Ruiver zijn toekomstbestendig. TC Bronshout heeft plannen om te investeren en 
daarmee de accommodatie toekomstbestendig te houden.

Duurzaamheid
Beesel wil in 2030 klimaatneutraal zijn en fors inzetten op energiebesparing en duurzame 
energieopwekking. De relatie met Sport en Bewegen lijkt misschien op het eerste oog niet zo voor de 
hand liggend, maar hij is er wel degelijk. Gezonde vormen van bewegen zijn duurzaam, maar we willen 
ook letterlijk (sport)accommodaties verduurzamen. Hierin werken we actief samen met lokale beheerders 
van sportaccommodaties. 

5. Duurzame Sportinfrastructuur

Ambities en Acties
• De infrastructuur en gebouwen zijn op orde. Dat willen we zo houden. We stimuleren samenwerking 

tussen verenigingen, beheerders van sportaccommodaties en zorg en welzijnsactiviteiten in de wijken.
• De openbare ruimte nodigt uit tot Sport en Bewegen. De verenigingsondersteuner, JOGG-regisseur en 

sportconsulent ondersteunen initiatieven die passen binnen dit kader.
• De fysieke omgeving zodanig inrichten, dat deze bewegen en spelen stimuleert en de creativiteit 

prikkelt (met bijvoorbeeld het gebruik van elementen uit de natuur).
• Verbinden van ambities op het gebied van Sport en Bewegen en ambities op het gebied van 

duurzaamheid. 
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(Top) sport inspireert. We willen lokale evenementen inzetten om mensen in beweging te krijgen en 
houden. Lokale evenementen verbinden we met het verenigingsleven en onderwijs. Hierbij hebben we 
oog voor inclusief sporten. 

6. Sport en evenementen 

Ambities en Acties
• Lokale evenementen verbinden met IKS. Concreet willen we samen met IKS bekijken hoe we tijdens 

het LCW ook mogelijkheden kunnen bieden voor mensen met een beperking.
• Het LCW willen we verbinden met het verenigingsleven uit onze gemeente, maar ook met het 

onderwijs.
• Lokale evenementen verleiden inwoners om in beweging te komen.
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7. Aan de slag 

We doen het samen. Het maken van dit Sportakkoord is maar het begin. Om de ambities uit het 
Sportakkoord Beesel te realiseren, dienen de actiepunten uitgevoerd te worden. Samenwerking tussen 
organisaties die zich inzetten voor sport, bewegen en vitaliteit is daarbij essentieel. Het Sportakkoord is 
namelijk van ons allemaal. Zonder een kartrekkende en coördinerende organisatie om die samenwerking 
te stimuleren en de ambities te realiseren is dat een enorme uitdaging. In Beesel is de coördinatie van 
het akkoord opgedeeld. In het dorp Beesel zal “samen winnen Beesel” verder worden opgepakt onder 
begeleiding van de werkgroep verenigingen. Voor de overige ambities is er een samenwerking tussen 
diverse partijen. Hierin hebben het team van sportconsulenten en JOGG regisseur een aanjagende rol. 

Het Sportakkoord Beesel is een dynamisch document. Actiepunten kunnen veranderen, wijzigen of 
toegevoegd worden. Jaarlijks houden we minimaal één bijeenkomst die in het teken staat van het 
Sportakkoord. Hierbij blikken we terug en kijken we vooruit. We bepalen gezamenlijk nieuwe focus en 
speerpunten. 

29% van de jongeren uit onze gemeente voldoet aan de 

norm gezond bewegen. 59% van de volwassenen en 76% 

van de ouderen voldoen aan de beweegnorm. De 

vraag die centraal staat is: Hoe krijgen en houden we 

mensen in beweging? Ons doel is om samen in Beesel 

sport toekomstbestendig, leuk en voor 

iedereen toegankelijk maken.”
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8. Financiën

De gemeente Beesel kan met het Sportakkoord in 2020 en 2021 uitvoeringsbudget van het Ministerie 
VWS ontvangen. Met dit budget aangevuld met lokale budgetten kan uitvoering worden gegeven aan 
de geformuleerde ambities. 
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9. 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, vanuit Het Huis van de Sport, blijft beschikbaar gedurende de 
periode van uitvoering van het Sportakkoord. Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde 
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.
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10. Subsidies

Op nationaal en gemeentelijk niveau zijn diverse subsidiemogelijkheden mogelijk of fondsen om de 
projecten financieel te ondersteunen. We noemen er een aantal: 
• Om gemeenschapsinitiatieven te steunen kent de gemeente Beesel kent de subsidieregeling Blij in 

Beesel en de regeling gemeenschapsinitiatieven. 
• BOSA, subsidie voor stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties, met extra subsidie 

voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid. www.dus-i.nl/subsidies/
stimulering-bouwenonderhoud-sportaccommodaties. Verder kent de gemeente Beesel een regeling 
investeringssubsidies voor verenigingen met een eigen accommodatie en een stimuleringslening 
duurzaamheidsmaatregelen voor verenigingen met een eigen accommodatie. 

• 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: www.jantjebeton.nl

• VSB fonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt met geld, maar ook raad en daad, iedereen die actief 
wil mee doen. En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor 
nieuwe verbindingen. Zodat iedereen een plek krijgt in onze diverse samenleving. 

• Voor bewegingsstimulering van kinderen van nul tot vier jaar is een subsidie beschikbaar. Dat wordt 
beheerd door het kenniscentrum Sport. Organisaties die zich richten op het activeren van (groot) 
ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier jaar kunnen een aanvraag doen. Aanvragen van de 
subsidie kan vanaf 1 februari 2020. 

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/nie uws/vooraankondiging-kleine-beweegsubsidie/en.
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Supporters Sportakkoord 
gemeente Beesel

Handbalvereniging Hercules ‘81

Volleybalvereniging Revoc / VCB

Voetbalvereniging Bieslo


