
Lokale kansen
voor verenigingen



Wat gaan we doen?

Informatie over aantal lokale regelingen:
- Sportakkoord
- brede regeling combinatiefunctionaris
- School en omgeving (voorheen rijke schooldag)
- Subsidie nieuwe sportaanbod

Welke lokale kansen ken jij?



2018

Nationaal Sportakkoord 
gesloten

Zoveel mogelijk mensen 
met plezier te laten sporten 

en bewegen

VWS, NOC*NSF, VSG, VNG, 
maatschappelijke partners

Juni 2019 t/m nov 2020

Lokale sportakkoorden 
gemaakt

Lokale partijen laten 
besluiten wat er nodig is en 
hoe de financiering besteed 

moet worden

Sportclubs en –aanbieders, 
onderwijs, zorg, welzijn, 

Commercieel

338 gemeenten(van de 345) 
hebben lokaal sportakkoord

https://www.volksgezondhe
idenzorg.info/sport/sportop
dekaart/beleid-gemeente-

wijk-en-buurt#!node-
sportakkoord-gemeente

2020- maart 2023

Uitvoer sportakkoord

Opstart initiatieven en 
samenwerkingen

Ondersteuning d.m.v. 
workshops, opleidingen, 

uitvoeringsbudgetten 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-en-buurt#!node-sportakkoord-gemeente


Zes ambities

• Inclusief sporten en bewegen
• Duurzame sportinfrastructuur
• Vitale sport- en beweegaanbieders
• Positieve sportcultuur
• Vaardig in bewegen
• Topsport die inspireert
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Ondersteuningsaanbod Sportakoord
Volleybal specifiek
• Cursus Technische Commissie
• Coaching on the Job
• Online Trainingmaker
• Online module Trainersbegeleiding
• (Online) module VolleyVeilig
• Beginnerscursus training geven en/of coachen
• Volleybaltrainer 2 (cmv, jeugd, senioren, zit)
• Aanbod creëren voor doelgroepen – trainers
• Aanbod creëren voor doelgroepen - bestuur

Sport algemeen
• Technische kader: club kader coach, 4 inzichten voor trainers, 

trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief/6-12 
jarige/pubers/autisme/visuele beperking/verstandelijke beperking

• Bestuurlijk kader/organisatie: vrijwilligersmanagement, nieuwe 
inkomsten genereren, ledenbinding, modern besturen

• Gezonde sportomgeving: alcohol beleid, gezonde sportkantine
• Veilige sportomgeving: sociale veiligheid, herkennen en 

voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
vertrouwenscontactpersoon opleiding

• Verduurzaming: verduurzamen van sportaccommodatie 
• Extra: procesbegeleiding of trajectondersteuning bij complexe 

vraagstukken

Deze ondersteuning kan aangevraagd worden bij de adviseur lokale sport. Weet je niet wie dat 
is neem contact op met accountmanager Zuid.



Sportakkoord fase 2 vanaf 1 april

• Fase 2 start 1 april 2023
• Nieuwe ambitie

- Sporten en bewegen voor iedereen vanzelfsprekend in 2040.
- Maatschappelijke waarde van topsport voor iedereen vanzelfsprekend in 2030.

• Nieuwe pijlers:
Versterken van het fundament 
Een vitale sport- en beweegsector kent goede trainers, competente bestuurders, geïnspireerde vrijwilligers, 
heeft een veilige sportcultuur en kenmerkt zich door genoeg uitvoeringskracht bij bonden en 
sportaanbieders en sterke organisaties



Sportakkoord fase 2 vanaf 1 april

Het bereik vergroten 
De sportsector heeft de potentie om meer mensen aan het sporten te krijgen en langer vast te houden dan 

nu het geval is. We willen iedereen in Nederland bereiken met het sport- en beweegaanbod. Nadruk om 

mensen met afstand tot beweegaanbod.

Vergroten van de betekenis van sport 
De partners van het Sportakkoord willen inzetten op het vergroten van de maatschappelijke waarde en het 
beter zichtbaar maken van die toegevoegde waarde van zowel de breedte- als de topsport. Dat vinden we 
belangrijk omdat sport belangrijke maatschappelijke waarde in zichzelf heeft, maar ook omdat sport en 
bewegen een bijdrage kunnen leveren aan andere maatschappelijke doelen, zoals gezondheid en welzijn.



Sportakkoord fase 2 vanaf 1 april

• Vraag jouw gemeente wat de plannen zijn en of je een bijdrage kunt leveren.
• Ook in 2023 is er servicebudget beschikbaar waar clubs ondersteuning uit kunnen 

aanvragen.
• Zorg dat je als club interesse toont en bespreek wat je rol kan zijn en profiteer van de 

mogelijkheden als die er zijn. 



Brede regeling combinatiefuncties

• Sinds 2008 hebben gemeente de mogelijkheid om via deze regeling een 
combinatiefunctionaris aan te stellen.

• Functionaris werd ingezet voor de verbinding tussen sport, onderwijs, zorg en cultuur.
• Regeling op basis van 60-40 verhouding waarbij 40% vanuit overheid komt. 
• 2012 regeling uitgebreid en zijn ze buurtsportcoaches gaan heten.
• Hoe gaat de regeling verder in 2023?



Brede regeling combinatiefuncties
Hoe ziet de invulling eruit voor 2023? 

• 1. De buurtsportcoach (Sport, Welzijn, Sociaal domein) is de spin in de wijk, zorgt voor de verbinding met 
andere domeinen en brengt mensen aan het sporten en bewegen in de buurt. 

• 2. De clubkadercoach, verenigingsmanager of sportparkmanager (Sportdomein) versterkt de sport- en 
beweegaanbieders; 

• 3. De beweegcoach (Welzijn, Gezondheid en Zorg domein) begeleidt mensen die te weinig of niet sporten en 
bewegen. 

• 4. De combinatiefunctionaris Onderwijs versterkt het sport-, beweeg en cultuuraanbod op en rond de scholen; 
• 5. De cultuurcoach (Cultuur, Welzijn, Onderwijs en sociaal domein) legt lokaal verbindingen in buurt en wijk, en 

stimuleert zo actieve cultuurparticipatie met culturele initiatieven in welzijn, jongerenwerk en/of school; 
• 6. Sportpreventiecoördinator die verantwoordelijk is voor de herijking en het doorzetten van de lokale 

akkoorden en de verbinding legt tussen Sportakkoord, GALA en eventuele andere Rijksprogramma’s zoals 
School en Omgeving, Maatschappelijke Diensttijd en Leefbaarheid en Veiligheid



Sport en omgeving (rijke schooldag)

• 3 jarig programma waarbij het onderwijs een programma ontwikkeld waar kinderen hun 
talenten kunnen ontdekken.

• Doel is om elk kind de kans te geven dit te ontdekken (gelijke kansen alliantie).
• Aanbod op het gebied van sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling of 

het gebied van oriëntatie op jezelf of op de wereld;
• Voor sportaanbieders de mogelijkheid om hun sport op deze scholen te promoten.
• Kijk op https://www.gelijke-kansen.nl/rijke-schooldag welke gemeente er meedoen. 
• Eerste jaar ruimte voor 130 gemeente om te starten (voorlopers, doorgroeiers en 

starters)
• Is er in jouw gemeente een aanvraag ingediend informeer dan naar de mogelijkheden.

https://www.gelijke-kansen.nl/rijke-schooldag


Subsidie nieuw sportaanbod

Voor wie?
• Wanneer je met een nieuwe doelgroep 4-6 of 6-12 jaar gaat starten
• Nieuw aanbod in de vorm van de Sportspeeltuin of Jeugdvolleybal (Action Volley visie)
• Voorwaarden: betalen van de trainer(s), bijdrage deelnemers (€3-5,-)

Periode
Eerste 15 weken

Tweede 15 weken Vervolg

Tegemoetkoming trainer €20,- / uur €10,- / uur €0,-

Tegemoetkoming 
accommodatie

€20,- / uur €10,- / uur
€0,-



TEK (Tegemoetkoming Energie Kosten)

MKB regeling
• Energie is meer dan 7% van de omzet
• Verbruik hoger dan 5000 m3 of 50.000 kwh
• De tegemoetkoming betreft 50% van de kosten boven een drempelprijs (€ 1,1/ m3 gas, € 

0,35/KWh elektriciteit)
• De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000.

Clubs hebben vaak een lager verbruik en daarom gaan we richting Den Haag als Sport om 
dit aan te kaarten en voor clubs een aanpassing te krijgen op het verbruik. 

Petitie voor richting Den Haag via: Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB)

https://rvvb.nl/


Welke kansen ken jij? 

• Ga met je buurman/vrouw in gesprek over kansen die jij de afgelopen jaren hebt gezien 
of gepakt in jouw gemeente of regio.

• Kies er één die jou het meeste aanspreekt
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