Sportakkoord Gemeente Zuidplas

“Sport verdient een centrale plek in de gemeente
Zuidplas, of er nu wel of geen corona is.”
Jan Verbeek, Wethouder Sport

Sportakkoord Gemeente Zuidplas | 2

Voorwoord

V

oor u ligt het Sportakkoord van de gemeente Zuidplas! Het is tot stand
gekomen door een geweldige samenwerking van sportverenigingen,
welzijnsorganisaties, Sportstichting Zuidplas, onderwijs, gemeente en
ondernemers. Het Sportakkoord Zuidplas bevat afspraken op het gebied van
sport, bewegen en leefstijl. Het Nationale Sportakkoord en de Sportvisie van
Zuidplas vormen de basis voor dit akkoord. Landelijke uitgangspunten en de visie op
sport vertalen wij in dit akkoord naar lokale afspraken.
Het corona-tijdperk laat ons steeds meer zien dat een gezonde leefstijl en bewegen
belangrijk zijn. In de gemeente Zuidplas hebben we veel vitale sportverenigingen
met een grote diversiteit aan sport- en beweegactiviteiten. Die bieden zij aan in onze
voorzieningen (binnen en buiten) en in de openbare ruimte. In Zuidplas zetten we sport
in als middel om de druk op de gezondheidszorg en de jeugdzorg te verminderen, om
mee te doen en te ontmoeten (eenzaamheidsbestrijding), om in beweging te komen en
voor betere leerprestaties.
Helaas heeft corona niet alleen de ontwikkeling van dit Sportakkoord vertraagd en
bemoeilijkt; het virus heeft ook het perspectief op samen sporten en leven in de nabije
toekomst enigszins veranderd. Dit heeft gevolgen voor de hele samenleving en dus
ook voor de sport- en beweegsector, die zich actief inzet om mensen te laten bewegen
en sporten. Het Sportakkoord Zuidplas is dan ook een ‘levend’ document. We moeten
ons immers continu aanpassen om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in Zuidplas
kunnen sporten en bewegen.
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Sport verdient een centrale plek in de gemeente Zuidplas, of
er nu wel of geen corona is. Daarom blijven we onze inwoners
stimuleren om in beweging te komen en te blijven. Juist nu.
Houd voorlopig nog even afstand, zolang het duurt en blijf
gezond.

Sportieve groet,
Jan Verbeek
Wethouder Sport

Inhoud
Voorwoord

3

Inhoud

4

Inleiding

5

Scoren met sport en bewegen

6

Onze ambities:
Inclusief sporten

9

Duurzame infrastructuur

11

Vitale sport- en beweegaanbieders

13

Positieve sportcultuur

15

Van jongs af aan vaardig in bewegen

17

Topsport die inspireert!

19

Financiën

20

Het proces

21

Hoe nu verder?

23

Colofon

24

Sportakkoord Gemeente Zuidplas | 4

Inleiding
De gemeente Zuidplas richt zich in dit lokale Sportakkoord op drie hoofdambities en
drie sub-ambities. Deze ambities passen goed bij onze nieuw ontwikkelde sportvisie.

De drie hoofdambities in Zuidplas zijn:
>	Inclusief sporten
Iedereen kan meedoen
>	Duurzame sportinfrastructuur
Onze voorzieningen vernieuwd én benut
>	Vitale sport- en beweegaanbieders
Een gezonde basis met verenigingsondersteuning

Inclusief sporten

Positieve sportcultuur

Iedereen kan meedoen

Leuk en zorgeloos sporten

Duurzame sportinfrastructuur

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Onze voorzieningen
vernieuwd én benut

Meer sportdeelname onder
0- tot 10-jarigen

Vitale sport- en beweegaanbieders

Topsport die inspireert!

Sub-ambities in Zuidplas zijn:
>	Positieve sportcultuur
Leuk en zorgeloos sporten
>	Van jongs af aan vaardig in bewegen
Meer sportdeelname onder 0- tot 10-jarigen
>	Topsport die inspireert!
Topsportmogelijkheden en PR
Het Sportakkoord Zuidplas heeft een duidelijke link met het gezondheidsbeleid van
de gemeente Zuidplas. In het Preventieakkoord komt bijvoorbeeld te staan hoe de
gemeente samen met lokale partners de leefstijl van inwoners positief wil beïnvloeden.
Met de afspraken in dit Sportakkoord leveren we de komende jaren een bijdrage aan dit
gezondheidsbeleid. De ondertekenaars van het Sportakkoord zetten zich gezamenlijk
in om alle ambities te realiseren. De ambities in dit Sportakkoord zijn niet nieuw voor
Zuidplas. Uniek is wel de verbinding en samenwerking: daarmee geven we een extra
impuls aan de sport!
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Een gezonde basis met
verenigingsondersteuning

Topsportmogelijkheden
en PR

Scoren met sport en bewegen
Samen hebben wij doelstellingen geformuleerd, die horen bij onze ambities voor sport
en bewegen in de gemeente Zuidplas. We zetten de doelstellingen die horen bij elke
ambitie graag voor je op een rij.

Hoofdambitie - INCLUSIEF SPORTEN
Iedereen kan meedoen
1.	In Zuidplas kan iedereen sporten en bewegen en heeft de jeugd de toekomst
2.	Het structureel beweegaanbod met maatwerk voor specifieke doelgroepen houden
we in stand en ontwikkelen we door
3.	We verbeteren de gezondheid, het welbevinden en de participatie van inwoners

Hoofdambitie - DUURZAME INFRASTRUCTUUR
Onze voorzieningen vernieuwd én benut
4.	We verbeteren en verduurzamen sportaccommodaties en vergroten de capaciteit
5.	We maken de beweegmogelijkheden in de openbare ruimte beweegvriendelijker
en inzichtelijk

Hoofdambitie - VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
Een gezonde basis met verenigingsondersteuning
6.	We versterken en verbreden de ondersteuning voor sport- en beweegaanbieders
7.	We gaan voor structurele ontmoeting en versterken de samenwerking van
gemeente, sport, onderwijs, zorg en welzijn
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Ondertekening Sportakkoord door Gemeente Zuidplas
(Jan Verbeek, Wethouder Sport), Sportstichting Zuidplas
(Roelof Oldenburger, Voorzitter) en Welzijn Zuidplas
(Marije Dirksen, Manager)

Sub-ambitie - POSITIEVE SPORTCULTUUR
Leuk en zorgeloos sporten
8.	We verbeteren het klimaat voor een positieve en veilige sport- en beweegomgeving

Sub-ambitie - VAN JONGS AF AAN VAARDIG IN BEWEGEN
Meer sportdeelname onder 0- tot 10-jarigen
9.	We verminderen de beweegachterstand van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar
t.o.v. het landelijk gemiddelde
10.	We verbeteren de gezondheidssituatie van jeugdigen

Sub-ambitie - TOPSPORT DIE INSPIREERT!
Topsportmogelijkheden en PR
11.	We zorgen voor maatschappelijke verbinding door gezamenlijke trots na prestaties

Samen werken als een winnend team
Alle partijen die dit Sportakkoord ondertekenen, investeren in de ontwikkeling, de
organisatie en de uitvoering van het Sportakkoord Zuidplas. Door het inpassen van
deze doelstellingen in de jaarplannen en activiteitenprogramma’s van de organisaties
zal sporten en bewegen een bijdrage leveren aan de eigen doelstellingen die in het
teken staan van gezondheid, participatie, educatie en het sociaal welbevinden van de
inwoners van Zuidplas. Vanuit de wens om tot een goede coördinatie en uitvoering van
Sportakkoord Zuidplas te komen, is de teamleider van het cluster Sport & Promotie
van Sportstichting Zuidplas gevraagd om de rol van coördinator Sportakkoord Zuidplas
op zich te nemen. Daarnaast houden medewerkers van de projectorganisatie - met
daarboven de stuurgroep - de status van dit Sportakkoord bij en ondersteunen zij de
organisaties waar nodig.
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Sluit jouw organisatie aan bij het Sportakkoord en
denk je mee? Draag jij de sport een warm hart toe?
Vinden jouw medewerkers het leuk om mee te denken
om meer mensen aan het bewegen te krijgen? Doe
ook mee!
Neem – voor meer informatie - contact op met Debbie
Schriemer-van den Bos, Coördinator Sportakkoord,
via e-mailadres:
sportenbewegen@sportstichtingzuidplas.nl

“Stichting No Limits beoogt dat iedereen moet
kunnen sporten en inclusie omarmt.”
Antoine Schutte

1.
In Zuidplas kan iedereen sporten en
bewegen en heeft de jeugd de toekomst

2.
Het structureel beweegaanbod
met maatwerk voor specifieke
doelgroepen houden we in stand en
ontwikkelen we door

3.
We verbeteren de gezondheid, het
welbevinden en de participatie van inwoners
Sportakkoord Zuidplas | 8

Ambitie 1

Inclusief sporten
Iedereen kan meedoen
In Zuidplas willen we dat meer mensen kunnen genieten van sport. Want sport kan
veel voor inwoners betekenen en heeft daarmee een grote maatschappelijke waarde.
Voor iedereen: fit of niet-fit, gezond, chronisch ziek, jong en oud. Inclusief sporten
betekent sporten en bewegen voor iedereen. In Zuidplas zien we een redelijk goede
sportdeelname. Tergelijkertijd is er een licht achterblijvende beweegdeelname bij veel
inwoners. Om toe te werken naar de ambitie ‘inclusief sporten’ willen we inwoners
kennis laten maken met het beweegaanbod dat Zuidplas te bieden heeft. En we willen
meer inzetten op samenwerking tussen de sport- en beweegaanbieders, waardoor we
onderling expertise en kennis kunnen delen.

Acties
>	We ontwikkelen jaarplannen op basis van het Sportakkoord
(stimulering sport- en beweegactiviteiten) en voeren ze uit
>	We organiseren samen sport- en beweegstimuleringsactiviteiten
en stemmen ze af op alle bestaande programma’s
>	Elke twee jaar inventariseren en onderzoeken we de huidige
sport- en beweegdeelname
>	We ontwikkelen en organiseren 2 tot 4 extra
kennismakingsactiviteiten voor 60+’ers
>	We ontwikkelen en organiseren 2 tot 4 extra
kennismakingsactiviteiten voor 4- tot 10-jarigen
>	We ontwikkelen en organiseren 2 tot 4 extra
kennismakingsactiviteiten voor mensen met een beperking
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Heb jij een goed en vernieuwend idee voor een
activiteit gericht op doelgroepen met een
achterstand in de sport- en beweegdeelname?
Vul het formulier in op
www.sportstichtingzuidplas.nl/sportloket
en vraag financiële ondersteuning aan vanuit het
Sportakkoord Zuidplas om deze doelen te realiseren.

4.
We verbeteren en verduurzamen
sportaccommodaties en vergroten
de capaciteit

5.
We maken de beweegmogelijkheden in de
openbare ruimte beweegvriendelijker
en inzichtelijk

Speel- en beweegpolder Hennipgaarde in Zevenhuizen
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Ambitie 2

Duurzame infrastructuur
Onze voorzieningen vernieuwd én benut
Om met z’n allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele,
goede en duurzame infrastructuur nodig. Het gaat hierbij niet alleen om de sportvelden,
zwembaden, sporthallen en clubgebouwen, maar ook om de bewegingsmogelijkheden
in de openbare ruimte. De gemeente Zuidplas heeft mooie recreatiegebieden en bezit
voldoende capaciteit voor het huidige sport- en beweegaanbod. Maar we zien dat de
accommodaties verouderd zijn en dat de voorzieningen in de openbare ruimte door
inwoners beter benut kunnen worden. Mogelijk is bij veel inwoners niet bekend wat
Zuidplas allemaal te bieden heeft.

“Denk vooral aan wat je kán en niet te
veel aan wat je kon”
Peter den Boogert, rolstoeltennisser

Acties
>	We inventariseren de sport- en beweegmogelijkheden, zowel
binnen als buiten, georganiseerd en ongeorganiseerd
>	We ontwikkelen een PR-beweegkaart om overzicht te krijgen
>	Jaarlijks verbeteren we 1 tot 3 beweegmogelijkheden in de
openbare ruimte
>	De werkgroep infrastructuur overlegt 2 keer per jaar met de
gemeente over de ontwikkeling van sportaccommodaties

Valkenpark, Nieuwerkerk a/d IJssel
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6.
We versterken en verbreden de
ondersteuning voor sport- en
beweegaanbieders

“Gezamenlijk gebruik van sportvelden is een mooie
oplossing voor schoolkinderen om sport, spel en
educatie te combineren.
Een dergelijk initiatief, mede op verzoek
van de gemeente, vergt uiteraard een goede
samenwerking, controle en waakzaamheid van alle
partijen. De schoolkinderen zijn er blij mee en daar
doen we het voor.”
Martien Zijderhand, voorzitter v.v. Moerkapelle
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7.
We gaan voor structurele ontmoeting en
versterken de samenwerking van gemeente,
sport, onderwijs, zorg en welzijn

Ambitie 3

Vitale sport- en beweegaanbieders
Een gezonde basis met verenigingsondersteuning
Sport- en beweegaanbieders vormen de basis van de georganiseerde sport. Het is daarom
belangrijk dat deze organisaties vitaal zijn. Een vitale vereniging heeft een gezonde
financiële basis en heeft genoeg vrijwilligers of mensen in dienst die de taken binnen
de sport kunnen uitvoeren. Hoewel er landelijk steeds meer mensen sporten, daalt
het aantal lidmaatschappen bij de georganiseerde sport. Sport- en beweegaanbieders
moeten inspelen op de veranderende maatschappij en verbindingen blijven maken met
de andere sectoren. Sportstichting Zuidplas gaat zich vanaf 2021 steeds meer inzetten
op de verenigingsondersteuning en behoeftepeilingen houden onder verenigingen. Op
deze manier hopen we onze sport- en beweegaanbieders - die zo’n grote rol spelen in
onze dorpskernen - te versterken.

Acties
>	Jaarlijks organiseren we minimaal twee scholingen voor
organiserend en technisch kader
>	1 keer per twee jaar organiseren we een miniconferentie
Sport en Bewegen: ‘het Sportcongres’.
>	We onderzoeken of een voorzittersoverleg ingesteld kan
worden, dat ook kan fungeren als adviesraad Sport en
Bewegen voor het sociaal domein
>	We organiseren 1 keer per jaar een Sportcafé, waarbij
kennisdeling en uitwisseling centraal staan
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“De Boulodrôme van de Jeu de Boules club
Nieuwerkerk wordt multifunctioneel benut.
Regelmatig vinden daar koorrepetities en
EHBO-cursussen plaats.”
Wilco Dekker, Voorzitter JBC Nieuwerkerk

8.
We verbeteren het klimaat voor een positieve en
veilige sport- en beweegomgeving

Cruijff Court, Moordrecht

“Een positief beeld over sport bij kinderen, creëer je door ze vroegtijdig met plezier
en beleving te laten sporten”
Shawni Latuheru, Welzijn Zuidplas en Mark Spierenburg, Sportstichting Zuidplas
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Ambitie 4

Positieve sportcultuur
Leuk en zorgeloos sporten
Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos! Dat is belangrijk voor (het behoud
van) je leden, maar ook voor het behoud en de werving van je vrijwilligers. Een positieve
sportcultuur, waarbij er aandacht is voor de sporter, de coach en de ouder draagt bij
aan een ‘sportief’ klimaat binnen de vereniging. Sport zorgt niet alleen voor fysieke
gezondheid. Bij een positieve sportcultuur worden we ook mentaal gestimuleerd. En
dan zien we pas de echte waarde van wat sport voor de inwoner kan betekenen.

Acties
>	We zorgen voor specifieke scholingen, PR en workshops voor
kader, begeleiders en ouders
>	Indien gewenst, stellen we een centrale vertrouwenspersoon
aan voor meerdere sportclubs
>	We inventariseren de veiligheidssituatie, inclusief de toegang
naar sportaccommodaties
>	Jaarlijks pakken we 2 tot 4 veiligheidsknelpunten aan
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Voetbalvereniging Moordrecht heeft zich hard
gemaakt voor een Veilig Sport Klimaat (VSK).
Dankzij grote inzet van de club zelf en met
ondersteuning vanuit de KNVB hebben zij het VSKtraject doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een
spelersrapport, ontwikkeld door VV Moordrecht,
waarbij ingezet wordt op de voetbalkwaliteiten,
maar ook op de sociale kwaliteiten Het
respectbord is een zichtbare stap naar een veilig
sportklimaat, waar plezier centraal staat. Het
bord maakt de regels zichtbaar en, misschien
nog wel belangrijker, bespreekbaar. Het bord is
aangeboden door de KNVB, Sportstichting Zuidplas
en de gemeente Zuidplas.

First Move, de eerste stap naar een sportvereniging
in samenwerking met de Nieuwerkerkse Gymnastiek
Vereniging in gymzaal de van Beethovenlaan.

9.
We verminderen de beweegachterstand
van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar t.o.v.
het landelijk gemiddelde
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10.
We verbeteren de gezondheidssituatie
van jeugdigen

Ambitie 5

Van jongs af aan vaardig in bewegen
Meer sportdeelname onder 0- tot 10-jarigen
De hoofddoelstelling van het Sportakkoord is ‘Een leven lang met plezier sporten
en bewegen’. We moeten investeren in een gezonde en actieve samenleving. 0- tot
10-jarigen vormen dan ook dé doelgroep. Juist bij hen moet het belang van sporten
en bewegen een normale en bewuste keuze worden. De jongste kinderen gaan veelal
naar de kinderdagopvang en ook op school hebben we deze kinderen nog goed in beeld.
Daarentegen zien we in Zuidplas dat de groep 0- tot 10-jarigen een achterstand heeft in
sportverenigingsdeelname ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Samenwerking
tussen de verschillende partijen die dit Sportakkoord tekenen, kan voor successen
zorgen. We starten met inzicht krijgen en actie ondernemen om kinderen een gezonde
basis mee te geven en letterlijk te investeren in de toekomst!

Acties
>	We houden een centrale motorische scan bij kinderen in
het primair onderwijs, en begeleiden hen eventueel naar
passend aanbod in de sport
>	We starten met laagdrempelige instroomgroepen bij
(bestaande) sportaanbieders
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Het plezier in sport op jonge leeftijd hangt samen
met de ondersteuning en goedkeuring van
volwassenen, zoals ouders en coaches.
v.v. Nieuwerkerk

“Het SportGala was een fantastisch
evenement waarbij breedte- en topsport zich
samen konden presenteren. Geweldig om te
zien hoe sport verbindt en op deze manier de
waardering krijgt die het verdient. Smaakt
naar meer!”
Roelof Oldenburger, Voorzitter Sportstichting
Zuidplas

11.
We zorgen voor maatschappelijke
verbinding door gezamenlijke trots na
prestaties

“Topsport en ZVH eredivisie kan alleen met een goede
basis in een gezellige en sterke vereniging en dat is
wat het sportakkoord mogelijk maakt.”
Joke Scheffers-Veerman, Voorzitter ZVH Volleybal
Sportakkoord Gemeente Zuidplas | 18

Ambitie 6

Topsport die inspireert!
Topsportmogelijkheden en PR
Bijna alle inwoners kunnen zich wel een moment herinneren waarbij topsport hen heeft
geraakt. Topsport biedt perspectief, draagt bij aan het gemeenschappelijk beleven en
vieren van succes en heeft een voorbeeldfunctie. Ambassadeurs helpen het stimuleren
van sporten en bewegen. Om te kunnen blijven inspireren is er investering en bekendheid
nodig. De topsportverenigingen in Zuidplas willen grote evenementen naar zich toehalen,
maar de voorzieningen laten dit niet altijd toe. Wij willen een goede inventarisatie van de
beweegmogelijkheden én daarnaast de kwaliteit van het sportkader samen verbeteren.
Kortom: samen de waarde van topsport benadrukken met hetzelfde doel voor ogen: een
inspiratiebron zijn voor de jeugd!

Acties
>	We inventariseren topsportmogelijkheden en knelpunten bij
sportaccommodaties
>	Jaarlijks organiseren we minimaal 1 bijscholing voor
coaching van talentvolle sporters
>	We maken een topsport-PR-plan voor meer bekendheid en
voeren het uit
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Financiën
Het Rijk heeft voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een uitvoeringsbudget beschikbaar
gesteld voor gemeenten die een lokaal Sportakkoord hebben opgesteld. De
sportalliantie heeft hun wensen, doelstellingen en acties aan de sportformateur
kenbaar gemaakt en deze zijn terug te vinden in dit Sportakkoord. Tijdens de kickoff van het Sportakkoord Zuidplas op 9 juli 2020 heeft de sportalliantie een akkoord
bereikt over de verdeling van dit budget.
1.

In Zuidplas kan iedereen sporten en bewegen en heeft de jeugd de toekomst

2.

 et structureel beweegaanbod met maatwerk voor specifieke doelgroepen houden
H
we in stand en ontwikkelen we door

3.

We verbeteren de gezondheid, het welbevinden en de participatie van inwoners

4.

We verbeteren en verduurzamen sportaccommodaties en vergroten de capaciteit

5.

We maken de beweegmogelijkheden in de openbare ruimte
beweegvriendelijker en inzichtelijk

6.

We versterken en verbreden de ondersteuning voor sport- en beweegaanbieders

7.

We gaan voor structurele ontmoeting en versterken de samenwerking van
gemeente, sport, onderwijs, zorg en welzijn

8.

We verbeteren het klimaat voor een positieve en veilige sport- en beweegomgeving

9.

We verminderen de beweegachterstand van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar
t.o.v. het landelijk gemiddelde

10.

We verbeteren de gezondheidssituatie van jeugdigen

11.

We zorgen voor maatschappelijke verbinding door gezamenlijke trots na prestaties
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Het proces
Tijdens het traject om te komen tot Sportakkoord Zuidplas werd ook de nieuwe sportvisie
van Zuidplas geschreven. Kees Zwemer - sportformateur voor de gemeente Zuidplas - is
in oktober 2019 begonnen met het inventariseren en samenstellen van de sportalliantie:
de partijen die dit lokale Sportakkoord ondertekenen. Kees werkte synchroon met de
nieuwe sportvisie. Hij kon hierdoor informatie en behoeftepeilingen verwerken in dit
akkoord. Waar de sportvisie een gemeentelijk beleidsstuk is, is dit lokale Sportakkoord
een gezamenlijke set van afspraken die de belangen behartigt vanuit sport, welzijn,
onderwijs, zorg en gemeente.
Sluit jouw organisatie aan bij het Sportakkoord en denk je mee? Draag jij de sport
een warm hart toe? Vinden jouw medewerkers het leuk om mee te denken om meer
mensen aan het bewegen te krijgen? Heb je een goed idee, maar weet je niet hoe je dit
kunt financieren? Doe ook mee!

Projectgroep
De ondertekenaars van dit Sportakkoord hebben zich in het voortraject aangemeld voor
de projectgroepen om mee te denken hoe we een leven lang sporten en bewegen voor
iedereen zo goed mogelijk kunnen realiseren. Er is een projectgroep voor de ’software’
en een voor de ‘hardware’: voor het sporten en bewegen zelf en voor de voorzieningen.

Deelnemers aan de projectgroepen
De projectgroepen bestaan uit vertegenwoordigers uit de sportsector, die dagelijks
bezig zijn om sport als doel en middel in te zetten voor de inwoners van Zuidplas.
De projectgroepen denken mee over de acties en activiteiten. Zij hoeven deze acties
en activiteiten niet zelf uit te voeren. Voor elke actie kan hulp worden gevraagd van
enthousiastelingen die de sport een warm hart toe dragen. Zij kunnen helpen bij het
realiseren van de acties en ideeën.
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?

Coördinatie
Vanuit de projectgroep was er de wens om een centrale coördinator aan te stellen
die de regie houdt op het Sportakkoord. De teamleider Sport en Promotie (Debbie
Schriemer- van den Bos) van Sportstichting Zuidplas heeft deze rol op zich genomen.
Het Sportakkoord Zuidplas sluit mooi aan bij de sportvisie en de prestatieafspraken
die de Sportstichting heeft met de gemeente. Verbinden, ondersteunen en kennis
uitwisselen zijn dan ook de speerpunten vanuit het team van Sport en Bewegen.
Naast de coördinator zal de stuurgroep, vertegenwoordigd door bestuurders vanuit
sport, onderwijs, gemeente en welzijn en Sportstichting Zuidplas, toezichthouden
op de afspraken en budgetten. De sportformateur zal eind oktober 2020 zijn rol
hebben vervuld, waarna de projectgroep, coördinator en stuurgroep gezamenlijk
verder aan de slag gaan.

Ondersteuning
Vanuit de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is er voor elke gemeente een
Adviseur lokale sport aangesteld, die vanuit de overheid als ‘sidekick’ ondersteuning
biedt wanneer de sportformateur zijn taken heeft volbracht. Daarnaast bekijkt
de Adviseur lokale sport samen met de lokale verenigingsondersteuner en de
sportverenigingen waar de sportverenigingen behoefte aan hebben. Denk hierbij
aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten
onder begeleiding van professionals uit de sport. Zo investeren we in de ontwikkeling
van sportverenigingen. Meer weten welke services er zijn? Kijk op:

www.sportstichtingzuidplas.nl/sportloket
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Hoe nu verder?
Om tot een goede uitwerking te komen van Sportakkoord Zuidplas, willen we het
draagvlak van het Sportakkoord vergroten bij verschillende instanties binnen de
gemeente Zuidplas. Juist de verbinding tussen sport, onderwijs, welzijn, gemeente en
het bedrijfsleven draagt bij aan het behalen van de doelen en het uitvoeren van acties.
In de loop der tijd zou het mooi zijn als steeds meer partijen vanuit de sportsector, het
onderwijs, welzijn of het bedrijfsleven zich willen aansluiten en committeren aan het
Sportakkoord Zuidplas.

Officiële lancering
Op woensdag 23 september 2020 is de officiële lancering van het Sportakkoord
Zuidplas. Eén van de acties in de ambitie duurzame infrastructuur hebben we gelijk
kunnen realiseren. Namelijk het plaatsen van een multifunctioneel net, dat gebruikt
kan worden in de openbare ruimte. Dit net is verstelbaar in verschillende hoogtes
voor gebruik van diverse sporten, zoals onder andere tennis, badminton en volleybal.
Het plaatsen van dit net is een mooi voorbeeld van wat het Sportakkoord kan doen.
Inwoners, sportverenigingen, scholen, buurtsportcoaches en ambulant werkers kunnen
gebruikmaken van dit veld. Zo stimuleren we sport in de openbare ruimte. Iedereen
zal hebben gemerkt dat sporten met het COVID-19-virus niet altijd vanzelfsprekend is.
Daarom hebben wij besloten om hier als eerste in te investeren. Dit net is mede betaald
met subsidie van Sportservice Zuid-Holland.
Via www.sportstichtingzuidplas.nl/sportloket kun je alle informatie terugvinden over
de huidige status van het Sportakkoord. Grote dank aan ieder die het Sportakkoord
Zuidplas mede mogelijk heeft gemaakt en in het bijzonder de sportalliantie. Wij hopen
dat dit Sportakkoord een middel is om verbindingen te versterken, waardoor we in
Zuidplas een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen.
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“Met het creëren van ons fysieke sportloket nodigen
wij u graag uit om in gesprek te gaan. Delen is het
nieuwe hebben. Wij stellen ons netwerk graag ter
beschikking en zijn benieuwd naar uw inzichten als
sportende inwoner van de Gemeente Zuidplas!”
Carlo Trumpi, Directeur Sportstichting Zuidplas

Kick-off Sportakkoord Zuidplas op 9 juli in de
Kleine Vink, Nieuwerkerk aan den IJssel

Colofon
Dit sportakkoord is een uitgave van de Sportalliantie van de gemeente Zuidplas.
Ondertekenaars van Sportakkoord gemeente Zuidplas:
Gemeente Zuidplas

Sportstichting Zuidplas

Welzijn Zuidplas

v.v. Moerkapelle

CKV Nieuwerkerk

ZVH Volleybal

v.v. Nieuwerkerk

JBC Nieuwerkerk

OBS Ixieje

Team Sportservice ZH

CLZ Advies en Projecten

OBS PWA

Tekst:

Kees Zwemer, Sportformateur
Debbie Schriemer, Coördinator Sportakkoord

Eindredactie:

Team Sport en Bewegen, Herder Communicatie

Vormgeving:

Goed Grafisch

Met dank aan:
Skander Chahider, Skander Marketing, Sportformateur Kees Zwemer,
sportverenigingen in de gemeente Zuidplas en de stuurgroep van het Sportakkoord.
Sportstichting Zuidplas

Gemeente Zuidplas, september 2020

Iersestraat 15, 2912 TH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van dit Sportakkoord kunt

www.sportstichtingzuidplas.nl/sportloket

u mailen met sportenbewegen@sportstichtingzuidplas.nl

