
Lokaal Sportakkoord  
Gemeente Loon op Zand



Het Lokale sportakkoord in Loon op Zand draagt bij aan een sterker 
en positiever sportklimaat in de gemeente en haar kernen. Het  
sportakkoord richt zich voornamelijk op het versterken van de sport
omgeving in de breedste zin van het woord. Alle aanbieders van  
sport en beweegaanbod in Loon op Zand zijn aan zet als net als de 
gemeente en diverse maatschappelijke partijen. Samen zijn deze 
partijen eigenaar van dit lokaal sportakkoord en leveren waar  
mogelijk en passend binnen hun eigen beleid een bijdrage aan  
het realiseren van de doelen. 

Landelijke thema’s binnen het nationale sportakkoord:

•  Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven lang 
plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen wordt  
nagestreefd;

•  Duurzame sportinfrastructuur, om heel Nederland te voorzien van 
functionele, goede en duurzame sport en beweegvoorzieningen;

•  Vitale sport en beweegaanbieders, om voor iedere Nederlander 
een passend, bereikbaar en toegankelijk sport en beweegaanbod 
te hebben;

•  Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal met plezier, veilig, 
eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen;

•  Van jongs af aan vaardig bewegen, dat meer kinderen aan de 
beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden 
gaan toenemen (met focus op de groep van 0 tot 12 jaar);

•  Topsport die inspireert, vanuit de gedachte dat Nederlandse  
topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale 
inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

Lokaal Sportakkoord Gemeente Loon op Zand
Een Positief en sterk sport en beweegklimaat
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In Loon op Zand zetten we niet in op alle thema’s zodat we aandacht besteden aan 
dat wat wij in onze gemeente belangrijk vinden. In Loon op Zand richten we ons op 
de volgende thema’s:

•  Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten 
en bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd

•  Duurzame sportinfrastructuur, om heel Gemeente loon op Zand te voorzien van 
functionele, goede en duurzame sport en beweegvoorzieningen;

•  Vitale sport en beweegaanbieders, om voor iedere inwoner van gemeente Loon 
op Zand een passend, bereikbaar en toegankelijk sport en beweegaanbod te 
hebben;

•  Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos 
kan sporten en bewegen.

We pakken op een praktische manier de nodige vraagstukken op zodat dit akkoord 
ook echt aanzet tot actie. Hieronder wordt per thema uitgewerkt wat we met de 
activiteiten willen bereiken en hoe we dit gaan oppakken.
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De ambitie Inclusief Sporten en Bewegen in het Nationaal Sportakkoord heeft als doel 
dat meer Nederlanders een leven lang plezier aan sporten en bewegen beleven in een 
inclusieve sport en beweegomgeving. Dat wil zeggen dat we drempels willen weg
halen voor de mensen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. 
Belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd, geaardheid, beperking, culturele achter
grond of financiële situatie. Iedereen moet in staat zijn om te sporten en bewegen.

Loon op Zand omarmt deze ambities. Deelname aan sport en bewegen door deze  
doelgroepen verhoogt niet alleen de sportparticipatie, maar heeft ook vele andere 
positieve effecten op (onder andere) gezondheid en het opdoen van sociale contacten.

Inclusief Sporten en Bewegen
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Activiteit 1
Betrekken nieuwe 
doelgroepen

• omschrijving 
Versterken Kader voor kwali
tatief sportaanbod voor  
senioren.

• Ambitie pArtners
Sportgroep Efteling, vv Desk, 
Uno Animo.

• WAt nodig?
ehbo Vereniging, Fysio
therapeut, sportcoach.

Activiteit 2
nieuw sportAAnBod voor 
nieuwe doelgroep  
(bijvoorbeeld mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt)

• omschrijving 
Sportaanbod realiseren die 
past bij de doelgroep.

• Ambitie pArtners
Sportplatform Loon op Zand.

• WAt nodig?
Deze ambitie is uitgesproken  
en vraagt nog wel de nodige af 
stemming tussen diverse par
tijen. Het is hier wel benoemd 
maar nog lastig te bepalen wie 
hier de eerste stappen in zal 
moeten zetten. Dit is een thema 
die vanuit een sportplatform 
opgepakt kan worden.

Activiteit 3
ondersteuning trAiners 
Bij Begeleiding kinderen 
met gedrAgsproBlemAtiek

• omschrijving 
Versterken aanbod en kwaliteit 
van verenigingen en kader op 
pedagogische mogelijkheden.

• Ambitie pArtners
Gezamenlijke sportverenigingen.

• WAt nodig?
Combinatiefunctionaris, onder
steuning van steunpunt aan
gepast sporten.

Activiteit 4
informAtie sport AAnBod 
voor diverse doelgroepen

• omschrijving 
Verbeteren van informatie
stroom over sportaanbod voor 
alle doelgroepen om de inwo
ners van de gemeente Loon  
op Zand naar het juiste aanbod 
te leiden.

• Ambitie pArtners
Gemeente Loon op Zand.

• WAt nodig?
Communicatie expert, sport  
en beweeg aanbieders, combi
natiefunctionaris, Lokaal  
adviseur Sport.
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In dit landelijk akkoord staan onder andere de thema’s Duurzame 
Sportinfrastructuur, Vitale Sport en Beweegaanbieders en Positieve 
Sportcultuur. Deze thema’s raken de sportaanbieder in de kern, want 
ze gaan over het toekomstbestendig maken van sportaccommoda
ties, het verduurzamen van sportaccommodaties (energietransitie), 
het toekomstbestendig maken van sportverenigingen en het creëren 
van een veilig en positief sportklimaat. Uiteraard gaat de inhoud van 
deze ambities verder dan alleen sportaanbieders (het raakt alle thema’s 
van dit sportakkoord), maar voor dit thema is gekozen om te focussen 
op de toekomst van sportverenigingen als belangrijke sport en beweeg 
aanbieder in en voor Loon op Zand.

Met lokale context in het achterhoofd zijn er afspraken gemaakt over 
de gewenste activiteiten voor dit thema in Loon op Zand. Geconclu
deerd is dat er vooral afspraken gemaakt moesten worden voor 
samenwerking tussen sportverenigingen. Samenwerking op gemeente
  niveau voor het delen van kennis en kunde en op dorpsniveau met 
concretere samenwerkingsafspraken. Bovendien zijn er enkele 
gedeelde verenigingsvraagstukken.

Duurzame positieve sterke sportomgeving
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Activiteit 1
sportrAAd loon op ZAnd

• omschrijving 
Er komt een vertegenwoordi
gende stichting namens de 
sport in Loon op Zand. Dit is een 
schakelende stichting tussen 
gemeente, maatschappij en de 
sport. Zij kan gevraagd en onge
vraagd advies geven en is tevens 
de verantwoordelijke organisatie 
voor het bewaken van de ge 
maakte afspraken in dit akkoord.

• Ambitie pArtners
vv Desk, Gemeente Loon op 
Zand, Contour de twern.

• WAt nodig?
Betrokkenheid, motivatie en 
ambassadeursrol van sport
verenigingen.

• plAnning reAlisAtie
Eerste bijeenkomst medio 2020.

Activiteit 2
vrijwilligerspool

• omschrijving 
Opzetten van een vrijwilligers
netwerk binnen de gemeente 
breed.

• Ambitie pArtners
Contour de Twern, roc, Kdc, 
gemeente Loon op Zand.

• WAt nodig?
Samen met de verenigingen en 
professionals een pool realiseren 
van vrijwilligers die voor ieder
een klaar kan staan. Ondersteu
ning vanuit gemeente Loon op 
zand vanuit vrijwilligersnota.

• plAnning reAlisAtie
Start medio 2020.

Activiteit 3
geZonde sportomgeving

• omschrijving 
De verenigingen spannen zich 
in om een gezonde sport omge
ving te realiseren.

• Ambitie pArtners
Gemeente Loon op Zand, af 
deling ge  zondheid met onder
steuning van ggd, verenigingen 
met eigen accommodatie.

• WAt nodig?
Kantine beheerders verenigin
gen, ggd, niX 18 / rookvrij, team: 
Fit gezondere sport kantine.

• plAnning reAlisAtie
Medio 2021.

Activiteit 4
ondersteuning Bij vere ni
gings vrAAgstukken

• omschrijving 
De verenigingen hebben aan
gegeven dat ze collectief met 
enkele vraagstukken worstelen. 
Via de ondersteuningsmogelijk
heden vanuit de Sportlijn wordt 
gekeken of ondersteuning op 
enkele thema’s centraal te 
organiseren is.

• Ambitie pArtners
Op te zetten Sportraad, ge 
meente Loon op Zand, combi
natiefunctionaris.

• WAt nodig?
Inzet Adviseur Lokale sport, 
ophalen en bepalen van de  
precieze gezamenlijke vraag
stukken.
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In Loon op Zand is het Sportakkoord van alle partijen samen en hier 
wordt de organisatie ook op ingericht. De deelnemende partijen  
zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de gestelde acti
viteiten.

Binnen de gestelde activiteiten zijn meer praktische acties die in 
gezet kunnen worden vanuit het akkoord. Denk hierbij aan diverse 
trainingen die vanuit de thema’s uitgevoerd kunnen worden:
•  Training vertrouwenscontactpersoon
•  Diverse scholingen voor vrijwilligers
•  Pedagogische trainingen voor vrijwillig kader
•  Verbindingen leggen met maatschappelijke organisaties zoals  

bijvoorbeeld seniorenverenigingen
•  Deze acties kunnen mede ondersteund en georganiseerd worden 

samen met de Adviseur lokale sport van Sportservice Noord  
Brabant.

Om de activiteiten precieze invulling te geven blijven partijen samen 
betrokken blijven om de goede ideeën die leven ook nu aan te 
pakken. Om dit alles goed te blijven regisseren komt de regierol te 
liggen bij het op te richten sportplatform, waarbij de verenigingen 
samen bepalen welke vraagstukken wanneer opgepakt worden. Dit 
akkoord is een onderlegger voor de acties die vanuit het platform 
opgepakt worden. Daarnaast worden de middelen die van  uit het rijk 
komen, ingezet om deze activiteiten te financieren. Er worden dus 
geen extra middelen verwacht van de deelnemende partners binnen 
dit akkoord.

Organisatie
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Het Lokaal Sportakkoord Gemeente Loon op Zand is tot stand gekomen onder regie van 
sportformateur Edwin Kleiboer van ssnb (Stichting Sportservice NoordBrabant).


