
 

De 5 thema’s van het Sportakkoord| 04-02-2020 |  1 

De 5 thema’s van het Sportakkoord  
 

Hieronder vind je de 5 thema’s van het Sportakkoord. Per thema geven we de mogelijkheden 

aan die je kunt inbrengen tijdens de Lokale Sportakkoord-sessies en de services die je kunt 

aanvragen bij de adviseur Lokale Sport. 

 

Inclusief Sporten en bewegen 
Zodat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen    

 

Akkoord: Wil jouw vereniging nieuwe doelgroepen bereiken of nieuw aanbod  opzetten voor 

specifieke doelgroepen, zoals zitvolleybal voor mensen met een lichamelijk beperking of 

blessuregevoelige spelers, No jump volleybal voor 50+ of G-volleybal voor mensen met een 

verstandelijke beperking.  

 

Mogelijke Services:  

• workshop kansen voor 50+ sport 

• opzetten aangepaste sport 

• workshop ledenbehoud en werven nieuwe leden  

 

Duurzame Sportinfrastructuur  
Zodat Nederland wordt voorzien van functionele, goede en duurzame infrastructuur met o.a. 

duurzame accommodaties en openbare ruimtes die beweegvriendelijk zijn.  

 

Akkoord:  

• energiezuinige accommodatie 

• koppelen van nieuwe doelgroep aan bestaande voorzieningen 

• het realiseren van een gezonde sportomgeving  

• samen (met andere clubs) de accommodatie beheren  

 

Mogelijke Services:  

• begeleidingstraject gezonde sportomgeving van Team:Fit 

• duurzaamheidsscan; heeft je vereniging een eigen accommodatie en betaal je zelf de 

energierekening, dan kun je een scan aanvragen.  
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Vitale Sport- en beweegaanbieders 
Zodat alle aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig zijn.  

 

Akkoord: Dit onderdeel gaat over het toekomstbestendig maken en professionaliseren van de 

vereniging. Loopt jouw vereniging tegen zaken aan, dat kan je deze hier aan bod laten 

komen. Denk hierbij aan een tekort aan vrijwilligers, versterken van clubbestuur en coaching 

van verenigingskader. 

 

Mogelijke Services:  

• beginnerscursus technische commissie 

• procesbegeleiding op de club 

• workshops vrijwilligersbeleid & 4 inzichten voor bestuurders  

 

Positieve sportcultuur 
Zodat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan.  

 

Akkoord: Wil je binnen jouw vereniging een positieve(r) en veilig(er) sportklimaat 

verwezenlijken, dan past dit binnen dit thema.  

 

Mogelijke Services:  

• 4 inzichten voor trainers 

• cursus vertrouwenscontactpersoon   

 

Vaardig in bewegen 
Zodat meer kinderen aan de beweegrichtlijnen voldoen en daarmee motorische vaardigheden 

ontwikkelen.  

 

Akkoord: lokaal opzetten van sportaanbod van 3-6 jarigen (volleybalspeeltuin), begeleiding 

en ondersteuning voor beginnende trainers. 

 

Mogelijke Services:  

• beginnerscursus volleybal 

• volleybaltrainer 2 

• coaching on the job 

• volleyveilig (blessurepreventie)  
 

Meer over de services vind je hier. 

 

https://www.allesoversport.nl/wp-content/uploads/2019/12/Dienstverlening-voor-sportclubs-binnen-het-Sportakkoord-dec-2019.pdf

