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Het Nationaal en Lokaal Sportakkoord 

 
Wat is het doel van het Nationaal Sportakkoord? 
Met het Sportakkoord willen de sport (NOC*NSF, sportbonden en NL Actief), de gemeenten 

en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijk 

organisaties de kracht van sport in Nederland nog beter benutten.  

Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan 

hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven 

lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.  

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wat is de inhoud van het Nationaal Sportakkoord? 
In het Nationaal Sportakkoord zijn zes thema’s/ambities geformuleerd: 

1. Inclusief sporten en bewegen: iedere Nederlander een leven lang plezier aan sporten en 

bewegen  

2. Duurzame sportinfrastructuur: om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en 

bewegen, is een functionele, goed een duurzame infrastructuur nodig. 

3. Vitale sport- en beweegaanbieders: aanbieders van sporten en bewegen 

toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en 

bereikbaar blijft. 

4. Positieve sportcultuur: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we 

met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten. 

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen: een leven lang sporten en bewegen begint bij de 

jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid 

steeds verder achteruit gaat.  

6. Topsport die inspireert: Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een 

cruciale inspiratie voor de verenigde waarde van sport. 

Op www.sportakkoord.nl vind je alle informatie over het Nationaal Sportakkoord. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.sportakkoord.nl/
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Wat is het Lokaal Sportakkoord? 
Het Nationaal Sportakkoord geeft dus de landelijke thema’s weer. In het Lokaal Sportakkoord 

maken lokale partijen (waaronder wellicht jouw vereniging?) afspraken over wat er nodig is 

voor de sport in jouw gemeente; hoe willen jullie met elkaar jullie eigen ambities op het 

gebied van sport en bewegen bereiken? Dit is verwerkt in een document met benoemde 

thema’s, actiepunten en betrokken sportaanbieders en organisaties.  

 

Het Lokaal Sportakkoord is geen sportbeleidsdocument van de gemeente. Het wordt immers 

gemaakt door meerdere lokale partijen en niet alleen door de gemeente. Het kan wel 

aanvullend zijn op elkaar.  

 

Op deze pagina kun je de lokale sportakkoorden van alle gemeenten vinden. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 
Wie zijn er betrokken bij het Lokaal Sportakkoord? 
Allerlei organisaties binnen jouw gemeente zijn betrokken bij de totstandkoming van het 

Lokaal Sportakkoord. Denk hierbij aan sportverenigingen, het onderwijs, welzijnsorganisaties, 

de GGD, de gemeente en/of het gemeentelijke sportbedrijf, commerciële sportaanbieders, 

en meer.  

 

Daarnaast wordt er vaak gesproken over de volgende personen/groepen: 

- Sportformateur: De ‘sportformateur’, een onafhankelijke procesbegeleider, heeft ervoor 

gezorgd dat al deze partijen letterlijk en/of figuurlijk met elkaar om tafel zijn gegaan (of 

hiertoe in ieder geval de kans hebben gekregen) om gezamenlijk de inhoud van het 

Lokaal Sportakkoord te maken. Op het moment dat het proces tot het komen van een 

Lokaal Sportakkoord afgerond is en het Sportakkoord is ingediend, verdwijnt deze 

sportformateur weer van het toneel.  

- Adviseur Lokale Sport (Adlok): Naast de sportformateur is er ook een onafhankelijke 

Adviseur Lokale Sport binnen elke gemeente actief. Lees hierover meer onder ‘Wat is een 

Adviseur Lokale Sport en wat doet deze persoon?. 

- Kernteam/lokale alliantie: Om de uitvoer van het Sportakkoord te waarborgen wordt er in 

vrijwel elke gemeente een werkgroep kartrekkers of een kernteam/ kopgroep 

samengesteld. Lees hierover meer onder ‘Wat doet het kernteam/de lokale alliantie in 

mijn gemeente?’. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wat is het tijdspad van het Lokaal Sportakkoord? 
Sommige gemeenten zijn in september 2019 gestart met het ontwikkelen van het akkoord, 

en andere gemeenten in november 2019. In juni 2020 zijn alle Sportakkoord ingediend.   

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-en-buurt#node-sportakkoord-gemeente
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Het Sportakkoord loopt door tot en met 2022.  

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wat doet het kernteam/de lokale alliantie in mijn gemeente? 
Om te zorgen dat er opvolging plaatsvindt van de afspraken die zijn gemaakt, is er in jouw 

gemeente een groep samengesteld die hier sturing aan blijft geven. In die groep worden de 

initiatieven, vraagstukken en aanvragen doorgesproken. In elke gemeente is die groep anders 

samengesteld en heet het weer anders (kernteam/lokale 

alliantie/kopgroep/werkgroep/kartrekkers/stuurgroep).  Lees het Lokaal Sportakkoord van 

jouw gemeente door of dat daarin staat beschreven. Staat het daar niet in, leg dan contact 

met de lokale verenigingsondersteuner, sportbeleid medewerker of Adviseur Lokale Sport 

van jouw gemeente. Hij/zij kan je doorverwijzen.  

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wat is een Adviseur Lokale Sport en wat doet deze persoon? 
De Adviseur Lokale Sport (AdLok) vertegenwoordigt NOC*NSF, alle sportbonden en NL Actief. 

Hij/zij adviseert de lokale sport (kerngroep, gemeente, verenigingsondersteuners) over de 

sport. De Adlok is tevens de schakel tussen landelijke en lokale ontwikkelingen en 

programma’s. 

De Adlok beheert daarnaast het budget van ‘de sportlijn’ waar de ‘sportservices’ onder 

vallen. Bij hem/haar wordt een service aangevraagd en hij/zij plaatst vervolgens de aanvraag 

voor de service bij het NOC*NSF. De Adlok onderhoudt contacten met de lokale 

verenigingsondersteuner en stemt met die persoon de inzet van de services af.  

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wie is de Adviseur Lokale Sport van mijn gemeente? 
Je kunt navraag doen bij de lokale verenigingsondersteuner, de sportbeleidsmedewerker van 

jouw gemeente, jouw Nevobo accountmanager of een email sturen naar 

info@adviseurlokalesport.nl. In principe is en blijft het kernteam/de lokale alliantie en/of 

lokale verenigingsondersteuner je eerste aanspreekpunt binnen je gemeente voor het Lokaal 

Sportakkoord. De Adviseur Lokale Sport schakelt met deze personen. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wat kan de Adviseur Lokale Sport voor mijn vereniging betekenen? 
- De Adlok kan jou adviseren in de soorten services die beschikbaar zijn en wat bij de 

ambities en initiatieven van de club past. 

mailto:info@adviseurlokalesport.nl
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- De Adlok zorgt er voor dat de service die jij wilt afnemen, na goedkeuring, aangevraagd 

wordt.  

- De Adlok kan jouw vereniging helpen om samen na te denken over wat handige 

samenwerkingsverbanden zijn.  

- De Adlok zorgt er voor dat de verenigingsondersteuner van jouw gemeente en/of lokale 

alliantie op de hoogte wordt gehouden van landelijke ontwikkelingen, zodat deze 

personen jou als vereniging daar goed over kunnen informeren. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 
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Het Lokaal Sportakkoord en mijn vereniging 

 
Wat heeft mijn vereniging aan het Lokaal Sportakkoord? 
- Je kunt mee denken en meebepalen wat er in jouw gemeente op het gebied van sport en 

bewegen moet gebeuren. 

- Door samenwerkingen kun je het sportaanbod binnen jouw vereniging verder 

ontwikkelen, organiseren en opzetten. 

- Je kunt een bijdrage in de financiering voor jouw initiatieven krijgen.  

- Je kunt ondersteuning krijgen voor o.a. deze initiatieven via de ‘sportservices’. Meer 

informatie hierover vind je onder ‘Wat zijn ‘(sport)services’?. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Hoe kan mijn vereniging aanhaken bij het Lokaal Sportakkoord? 
Ook al is het Lokaal Sportakkoord al opgeleverd en ben je (nog) niet betrokken geweest bij 

het tot stand komen van de inhoud, kun je altijd aansluiten.  

- Bepaal waar jij als vereniging de komende jaren mee aan de slag wilt, dus wat de ambities 

van de vereniging zijn.  

- Lees dan in het Lokaal Sportakkoord of er een link is tussen de ambities van je vereniging 

en wat er in het Sportakkoord van jouw gemeente staat geschreven.  

- Leg contact met organisaties die dezelfde ambities hebben 

- Neem contact op met de verenigingsondersteuner in jouw gemeente om je intenties 

kenbaar te maken en vraag naar passende ondersteuningsmiddelen. Daarover kan de 

Adviseur Lokale Sport je ook adviseren. Zie ‘Wie is de Adviseur Lokale Sport van mijn 

gemeente?  

- De Nevobo accountmanager van jouw regio kan altijd met je mee denken hoe je kan 

aanhaken bij het Lokaal Sportakkoord. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

 

  

https://www.nevobo.nl/over-ons/communicatie/contact/
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De beschikbare budgetten, ondersteuning en services 
 

Is er geld beschikbaar voor mijn vereniging? 
Er is geen cash geld voor je vereniging beschikbaar, maar vanuit het Sportakkoord wordt er 

financieel bijgedragen aan de ambities die in het Lokaal Sportakkoord opgenomen zijn. 

Daarnaast kan er wel een financiële bijdrage voor scholingen, initiatieven of ondersteuning 

gegeven worden. 

 

Vanuit het Lokaal Sportakkoord is een ‘uitvoeringsbudget’ (lees: ‘Wat is ‘het 

uitvoeringsbudget’?) en een budget voor de ‘sportlijn’ (lees: ‘Wat is ‘de sportlijn’?) 

beschikbaar. Hoe hoog deze budgetten zijn, verschilt per gemeente. Er is namelijk een staffel 

op basis van het inwonersaantal per gemeente. Vraag bij het kernteam/lokale alliantie van 

het Lokaal Sportakkoord in jouw gemeente na wat de budgetten zijn en hoe deze worden 

besteed. Het beschikbare budget kun je vaak ook terugvinden in jouw Lokaal Sportakkoord.  

 

Daarnaast zorgen het uitvoeringsbudget en het budget voor de sportlijn ervoor dat je 

cofinanciering kan vinden voor jouw initiatieven of kan het als katalysator werken om op 

andere plekken budgetten vrij te krijgen.  

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wat is ‘het uitvoeringsbudget’? 
Het uitvoeringsbudget is het budget dat beschikbaar is om uitvoering te geven aan de lokale 

ambities die binnen het Lokaal Sportakkoord zijn opgesteld. Hoeveel budget dit is voor jouw 

gemeente verschilt per gemeente (zie: ‘Is er geld beschikbaar voor mijn vereniging?’). 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wat is ‘de sportlijn’?  
Onder de sportlijn verstaan we de ondersteuningsmogelijkheden die het Lokaal Sportakkoord 

biedt aan de sportverenigingen. Dit zijn de ‘(sport)services’. Hoeveel budget er voor deze 

services beschikbaar is voor jouw gemeente, verschilt per gemeente (zie: ‘Is er geld 

beschikbaar voor mijn vereniging?’). Wat deze services precies zijn, vind je onder ‘Wat zijn 

‘(sport)services’?’ en ‘Wat zijn de volleybal services?’. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 
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Wat zijn ‘(sport)services’? 
Dit zijn workshops, opleidingen, inspiratiesessies, procesbegeleidingstrajecten op 

sportspecifieke en sport brede onderwerpen voor doelgroepen zoals bestuurders, trainers, 

coaches, ouders, vrijwilligers en meer. Wanneer je deze via het Lokaal Sportakkoord 

aanvraagt zijn ze vaak kosteloos te volgen mits daarvoor ruimte binnen het budget (van de 

sportlijn) is.  

 

Op basis van de ambities van jouw vereniging kun je je jouw kader en betrokken vrijwilligers 

scholen op de betreffende onderwerpen. Zo zorgen we met z’n allen ervoor dat de kwaliteit 

van de sport en het aanbod steeds beter wordt en verenigingen beter uitgerust zijn. Bekijk 

hier de folder met meer uitleg. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wat zijn de volleybal services? 
In deze factsheet lees je welke volleybal services er (voor een groot deel) kosteloos 

beschikbaar zijn vanuit het lokale sportakkoord van jouw gemeente. Lees ook even ‘Tips voor 

het aanvragen van een service’. 

  
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Waar en hoe kan ik services aanvragen? 
Dit kan via de lokale verenigingsondersteuner en de Adviseur Lokale Sport. Lees hoe je in 

contact kunt komen met deze persoon bij ‘Wie is de Adviseur Lokale Sport van mijn 

gemeente?’ 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 

Wat als ik de services niet toegekend krijg? 
De volleybal services die in de sportlijn van het Lokaal Sportakkoord staan worden door de 

Nevobo aangeboden. Neem contact op met je Nevobo accountmanager over de 

mogelijkheden. Indien de service niet via het Lokaal Sportakkoord vergoed kan worden, 

gelden de reguliere tarieven. Af en toe zijn er nog subsidiemogelijkheden via de Nevobo 

(zoals de stimuleringsbijdrage) beschikbaar off heeft de gemeente een regeling voor 

verenigingen die voorziet in een tegemoetkoming in scholingskosten. Vaak kan de Nevobo 

accountmanager je hierin adviseren Adviseur Lokale Sport 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

  

https://www.allesoversport.nl/wp-content/uploads/2019/12/Dienstverlening-voor-sportclubs-binnen-het-Sportakkoord-dec-2019.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6899/Factsheet%20Sportakkoord%20%26%20Volleybal%20-%20september%202020.pdf
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Tips voor het aanvragen van een service 
- Vaak worden de services alleen toegekend wanneer deze raakvlakken hebben met de 

geformuleerde ambities in het Lokaal Sportakkoord van je gemeente. Staat er in het 

akkoord vermeld dat er veel aandacht en inzet naar het opleiden van technisch kader zou 

moeten gaan, dan is de kans aanwezig dat op een service met betrekking tot het 

bijscholen van je trainers akkoord gegeven gaat worden.  

- Omdat de budgetten niet oneindig zijn en er in jouw gemeente meerdere 

sportverenigingen aanspraak op de diverse services kunnen maken, bestaat de kans dat 

er niet akkoord gegaan kan worden met de aanvraag voor een service. Daarom kan het 

verstandig zijn om op voorhand andere volleybalverenigingen te benaderen met wie je 

samen een volleybal specifieke service kan afnemen. Dit stimuleert ook weer de 

samenwerking. Jouw Nevobo accountmanager kan hierbij een rol spelen, dus neem 

vooral contact met hem/haar op. 

- Gaat het om sport brede scholingen, dan kun je natuurlijk ook andere sportverenigingen 

in jouw gemeente vragen om mee te doen. Daar kan de lokale verenigingsondersteuner 

of de Adviseur Lokale Sport je wellicht bij helpen. 

 
Ga terug naar overzicht: ‘Alles wat je moet weten over het Sportakkoord en Volleybal’ 

 


