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INLEIDING:
In navolging op het nationaal
sportakkoord, wat in 2018 is gesloten,
hebben zo’n 37 partijen hun
inbreng gehad om input te leveren
voor het lokale sportakkoord MiddenDelfland.
Via een digitale inventarisatie werden
de behoeftes opgehaald. Er is hierin
vastgesteld dat er behoefte bestaat
aan onderlinge samenwerking
en afstemming van belangen,
interesses, kennis en kunde.
De basis voor een sportakkoord is
daarmee vastgesteld en via een
kopgroep en werkgroepen zijn de
doelstelling en ambities verder
uitgewerkt.
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ALGEMENE DOELSTELLING
SPORTAKKOORD:
Een diversiteit aan organisaties en verenigingen vindt
zich in een gemeenschappelijk gesteld doel. Als we
weten wat we aan elkaar hebben, steunen we elkaar
op hoofdlijnen en vullen we de grootste gemene
deler van eisen en wensen in. We leren van elkaar
om zo te komen tot een sterk en gevarieerd sporten beweegaanbod afgestemd om de behoefte van
de inwoners van Midden-Delfland. Midden-Delfland
kenmerkt zich hierin door saamhorigheid en beperkte
schaalgrootte, waarbij iedereen in een veilige,
gezonde omgeving kan sporten en bewegen, met een
focus op breedtesport. We erkennen met elkaar de
maatschappelijke rol van het brengen van sport onder
de mensen, waarin sport als middel dient voor plezier,
gezondheid en sociale verbinding.
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ONZE AMBITIES ZIJN UITGEWERKT IN 5 SUBDOELEN:
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1.

Netwerk bouwen t.b.v. samenwerking

2.

Versterken sportverenigingen

3.

Informatieplatform sport & bewegen

4.

Alle kinderen van 0-12 jaar maken kennis met de diversiteit
aan sporten in Midden-Delfland en er is aandacht voor de
motorische ontwikkeling van kinderen.

5.

Er is breed sport- en beweegaanbod voor 50+
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SUBDOEL 1
NETWERK BOUWEN T.B.V. SAMENWERKING
Samen staan we sterker. Verenigingen,
scholen en maatschappelijke organisaties in
Midden-Delfland kennen elkaar, weten van
elkaar, weten welke expertise er is en maken
hiervan gebruik door samen te werken.
Bovenstaande ambitie benadrukt het
fundament voor het sportakkoord.
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Wat gaan we doen:

• Faciliteiten kennen en delen
(incl. locaties)
• Kijkje in elkaars keuken
• Makkelijker kennismaken en
leren van elkaar
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SUBDOEL 2
VERSTERKEN SPORTVERENIGINGEN
Sterke verenigingen dragen bij aan de algemene
doelstelling. We zetten in op voldoende
opgeleide trainers, begeleiders, coaches,
technisch kader en verenigingsbestuurders
in Midden-Delfland. Men maakt gebruik van
elkaars mankracht, expertise en gezamenlijke
deskundigheidsbevordering.

Wat gaan we doen:
• Motiveren en werven vrijwilligers
• Opleidingen vrijwilligers en kader
• Financiële zaken/sponsoring/
subsidies
• Management van de organisatie
(borging bestuurlijke kwaliteit).
• Gevarieerd sport- en beweegaanbod
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SUBDOEL 3
INFORMATIEPLATFORM SPORTEN
EN BEWEGEN
Inwoners van Midden-Delfland weten wat het
sport- en beweegaanbod is en waar ze hiervoor
terecht kunnen.
Bovenstaande ambitie behelst de reikwijdte van
het sportakkoord.
Wat gaan we doen:
•

Speciale focus op het motiveren tot sporten en behouden van sporters
in de doelgroepen 12-18 jaar (jeugd), 50+ en G-sporters

•

Zichtbaarheid vergroten

•

Laagdrempelige toegang

•

Jeugdfonds sport & cultuur voor financiële ondersteuning lidmaatschapsgeld

•

Gebruik kanalen: digitaal, social media, gezamenlijke evenementen,
peer 2 peer, krant, boekje aandacht op scholen, kanalen aanpassen
op doelgroep

Resultaat na 2 jaar:
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•

Compleet overzicht sportaanbod

•

Boekje sport en cultuur permanent digitaal beschikbaar
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SUBDOEL 4
ALLE KINDEREN VAN 0-12 JAAR
MAKEN KENNIS MET DE DIVERSITEIT
AAN SPORTEN IN MIDDEN-DELFLAND
EN ER IS AANDACHT VOOR DE
MOTORISCHE ONTWIKKELING.
gymleerkracht, verenigingen en kinderopvang kennen
elkaar en verzorgen jaarlijks een programma waarin
kinderen kennis kunnen maken met het sportaanbod in
hun eigen omgeving.
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Wat gaan we doen:
• Sportclinics / gastlessen verzorgen door
verenigingen.
• Gymleerkrachten kijken samen
• Deskundigheid gymleerkrachten delen met trainers
• Door laagdrempelige kennismaking worden meer
kinderen lid van een vereniging.
• Bewegend leren in onderwijs
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SUBDOEL 5
SUBDOELGROEP 5. SPORT VOOR 50+
Er is breed en toegankelijk sport- en
beweegaanbod voor de leeftijdsgroep 50+ wat
aansluit bij de behoefte van de inwoners.

Wat gaan we doen:
• In kaart brengen aanbod en behoefte inventarisatie
onder inwoners
• Kennismakingsactiviteiten aanbieden
• Stimuleren laagdrempelige initiatieven zoals wandelen en
fietsen
• Goede verwijzing van zorgklachten en begeleid sporten naar
passend beweegaanbod
• Flexibel aanbod onderzoeken
• Aanhaken bij activiteiten rondom gezondheid en leefstijl
• Verbinding jong en oud
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• Opzetten van oldstars & walking sporten
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MONITORING
EN BORGING
De subdoelen worden nog verder
uitgewerkt tot concrete acties
waar partijen zich aan verbinden.
Samen met een tijdslijn 2020-2022
wordt dit actieplan als bijlage aan
het sportakkoord Midden-Delfland
toegevoegd. Deadline hiervoor is
30 september 2020. Er wordt een
feestelijke moment georganiseerd,
waarin de ondertekening door alle
partijen plaatsvindt, als officieel
startsein voor de uitvoering van het
sportakkoord Midden-Delfland.

9

STUURGOEP
Om het sportakkoord te monitoren
en borgen, wordt er een stuurgroep
samengesteld. Deze stuurgroep bestaat
uit een vertegenwoordiging van de
verschillende partijen en bewaakt de doelen
van het sportakkoord. De stuurgroep zal
elke 3 maanden de voortgang met elkaar
bespreken. Uitgangspunt is om een langdurige
samenwerking aan te gaan en jaarlijks de
doelen met elkaar te evalueren, successen te
vieren, bij te sturen en nieuwe afspraken met
elkaar te maken.

DE LOKALE SPELERS:
De doelen in het sportakkoord kunnen alleen worden bereikt als meerdere
partijen zich aan de ambities verbinden. Onderstaande partijen hebben
meegewerkt en input geleverd aan het sportakkoord Midden-Delfland.
Daarnaast hebben zij de intentie om gezamenlijk de doelen te realiseren.
We hebben elkaar hierbij nodig!
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Wethouder:

NIEUWE SPELERS ZIJN WELKOM! DOE JE OOK MEE?

