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1. VOORBESCHOUWING
In Simpelveld zijn veel sportaanbieders,
scholen, welzijnsorganisaties, gemeente
en BAS samen actief om meer mensen
in beweging te brengen. Het is enorm
belangrijk dat mensen in Simpelveld
(blijven) sporten. Sporten houdt mensen
gezond, zorgt voor plezier en brengt
mensen samen. Bovendien houdt
het onze sportverenigingen vitaal.
Zij dragen bij aan de leefbaarheid in
de kernen in de gemeente. Om de
kracht van sport optimaal te benutten
is er, in navolging op het Nationaal
Sportakkoord, een lokaal sportakkoord
in Simpelveld ontwikkeld. Sport- en
beweegaanbieders en maatschappelijke
organisaties uit Simpelveld droegen
bij aan de totstandkoming van dit
sportakkoord. Samen formuleerden
we ambities, aansluitend op de lokale
behoeften en uitdagingen. De ambities
zijn uitgewerkt in concrete acties waar
we samen mee aan de slag gaan.
“Het sportakkoord is een stap verder
in onze gemeente en het helpt onze
middelen handen en voeten te geven.
Dit maakt ons nog sportiever dan we
al zijn. Door samen te werken, kunnen
de verschillende domeinen elkaar
versterken.” aldus wethouder Thijs
Gulpen. “Iedereen moet de mogelijkheid
krijgen om te kunnen sporten en
bewegen. Ook borgt dit akkoord
alles wat reeds is opgebouwd en dat
successen worden voortgezet”.
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Ten tijde van de ontwikkeling van het
sportakkoord kreeg heel Nederland
te maken met het coronavirus. Door
allerlei maatregelen was het niet
mogelijk in april het sportakkood te
presenteren en ondertekenen. Dit is
digitaal opgepakt. Zodoende ligt er een
sportakkoord wat breed ontwikkeld en
gedragen is. Het is digitaal door veel
supporters ondertekend.
De betrokken partners zijn opgeroepen
hun handtekening te zetten onder
dit sportakkoord en eenbijdrage te
leveren aan de genoemde actiepunten.
Wie zijn handtekening heeft gezet, zegt
hiermee naar vermogen bij te dragen
aan het verwezenlijken van de ambities
en acties. De één doet dat met de
uitvoering van een activiteit, de ander
door mee te denken in het proces. Alle
bijdragen, groot en klein, in de vorm van
persoonlijke inzet, beschikbaar stellen
van faciliteiten, advies, materialen en
middelen zijn welkom. Samen geven
we een impuls aan sport en bewegen
in Simpelveld.
De komende periode gaat corona
nog veel impact hebben op de
sportbeoefening en -beleving in
Simpelveld. Daarom is in hoofdstuk 4
een paragraaf hieromtrent toegevoegd.
We zijn ons bewust van de impact van
corona en willen vanuit dit sportakkoord
de sportverenigingen en -aanbieders in
deze tijd steunen en helpen.

2. WEDSTRIJDANALYSE
2.1 Gezondheid onder de aandacht
Zuid-Limburg kent een hardnekkige
gezondheidsachterstand ten opzichte
van de rest van Nederland. Ondanks
alle inspanningen is het tot nu toe niet
gelukt om de achterstand op het gebied
van gezondheid en participatie in te
lopen. Om de trend te doorbreken is het
nodig de bakens echt te verzetten. De
16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben
daarom voor de periode 2020-2023 een
nieuwe gezondheidsnota vastgesteld. Ze
hebben de ambitie uitgesproken om in
2030 een kwart van de Zuid-Limburgse
achterstanden ten opzichte van het
landelijke gemiddelde in te hebben
gelopen. Focus ligt hierbij vooral om de
jeugd een kansrijke start te bieden en
van jongs af aan een gezonde leefstijl bij
te brengen. Regionaal komt de focus op
de jeugd van -1 t/m 18+ jaar te liggen. De
overige leeftijdsgroepen maken onderdeel
uit van de lokale aanpak.
Simpelveld kampt namelijk ook met
verhoogde gezondheidsrisico’s ten
opzichte van andere gemeenten in ZuidLimburg. De komende jaren verwachten
we een daling in het inwonersaantal
(-6%). Er is sprake van een ontgroening en
vergrijzing. Het aantal 65-plussers zal met
10% toenemen (CBS, 2015). Het is een
uitdaging om het groeiend aantal senioren
in beweging te houden of te krijgen.
Uit de cijfers blijkt dat in Simpelveld
gemiddeld 3,4% van de 65-plussers
zich vaak eenzaam voelt. Dit cijfer is het
hoogst van de omliggende gemeentes met
uitzondering van de grotere gemeentes.

Landelijk onderzoek van de GGD (2015)
toont aan dat 33% van de kinderen
in Simpelveld (13-16 jaar) meer dan 3
uur per dag aan ‘schermtijd’ besteedt.
Dit heeft effect op de gezondheid van
kinderen en jongeren. Bijna één op de
vijf jongeren van 19 jaar en ouder heeft
ernstig overgewicht (GGD, 2016).
In Simpelveld is een divers sport- en
beweegaanbod. In iedere kern worden
verschillende sport- en beweegactiviteiten
georganiseerd en uitgevoerd. Veel
inwoners (44%) maken al wekelijks gebruik
van dit aanbod. Er is echter ruimte voor
verbetering. Het percentage is namelijk
lager dan het landelijke gemiddelde (51%).
Daarnaast voldoet slechts 39% van de
inwoners van de gemeente Simpelveld
aan de beweegrichtlijn (landelijk 52%)
(www.volksgezondheidenzorg.info).
De beweegrichtlijn gaat over de
hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig
is voor een goede gezondheid. Om te
kunnen voldoen aan de beweegrichtlijn
moeten kinderen tussen de 4 en 18 jaar
1 uur per dag matig intensief bewegen én
3x per week spier- en botversterkende
activiteiten doen. Voor volwassenen en
ouderen geldt 2,5 uur matig intensief
bewegen per week én 2x per week
spier- en botversterkende activiteiten.
Ook zijn balansoefeningen voor ouderen
onderdeel van de richtlijn.
Simpelveld kent een rijk verenigingsleven.
Er zijn veel verenigingen in de gemeente
actief en we zien dat 24% van de inwoners
lid is van een sportvereniging. Hiermee

houden we zicht op de landelijke tendens
(25% is lid van een sportvereniging). De
vereniging is een belangrijke aanbieder
voor sport en bewegen in Simpelveld.
De verenigingen in Simpelveld staan, net
als in de rest van Nederland, onder druk.
Er liggen uitdagingen rondom ledenen vrijwilligersbehoud. Mensen willen
zich minder binden aan verenigingen
en zoeken naar beleving, vrijheid en
flexibiliteit.
2.2 Van nationaal naar lokaal
Met het Sportakkoord Simpelveld
borduren we voort op het sport- en
beweegbeleid van de gemeente
Simpelveld dat in 2018 is vastgesteld.
Belangrijkste speerpunten hierin zijn
samen werken, samen aanpakken en
samen bewegen. De thema’s van het
Nationaal Sportakkoord sluiten hier
ook goed bij aan en kunnen vertaald
worden naar de lokale uitgangspunten in
Simpelveld.

Vitale sport- en beweegaanbieders
Samen Verenigen: sport en bewegen is
de verbindende schakel in Simpelveld en
Bocholtz en zorgt voor actieve en leefbare
kernen en een prettige leefomgeving.
Sportverenigingen leveren hieraan een
belangrijke bijdrage.
Positieve sportcultuur
Samen Beleven: inwoners zijn bij
sportervaringen steeds meer op zoek
naar beleving. Dat kan in onze prachtige
groene omgeving. Bovendien is sport een
belangrijke bron van prachtige verhalen
en emoties die we zichtbaar willen maken
om de kracht van sport en bewegen uit te
dragen.
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Samen Gezond Worden: we vinden een
gezond en vitaal leven voor iedereen in
gemeente Simpelveld enorm belangrijk.
Samen kunnen we gezond worden en
blijven, van jong tot oud.

Inclusief sporten en bewegen
Samen Meedoen: in Simpelveld willen we
dat iedereen mee doet. Alle inwoners,
jong, oud, met en zonder beperking
krijgen de kans gezonde en sportieve
keuzes te maken.
Duurzame sportinfrastructuur
Samen Benutten: gemeente Simpelveld
kent veel sportieve ruimtes om sport en
bewegen te stimuleren. Met passend en
toegankelijk aanbod bieden we kwaliteit
voor onze inwoners.
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3. TACTIEK
Met dit sportakkoord zetten we sport
en bewegen in Simpelveld nóg beter
op de kaart, nu en in de toekomst. We
gaan doorzetten en borgen wat al in
gang is gezet en zorgen dat iedereen
de mogelijkheid heeft te sporten op de
manier die bij hem of haar past.
We activeren inwoners in Simpelveld
door sporten en bewegen te stimuleren.
En dat doen we samen! Sport- en
beweegaanbieders, onderwijs, zorg,
welzijn en overheid bundelen via dit
sportakkoord de krachten. We leggen
verbindingen tussen de kernen en
wijken en zorgen dat iedereen, van
jong tot oud, mee kan doen. We willen
drempels wegnemen. Sport en bewegen
zo vanzelfsprekend mogelijk maken en
zoeken naar mogelijkheden om nieuwe
initiatieven te realiseren.
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Samen met alle betrokken partijen
op het gebied van sport en bewegen
binnen de gemeente zijn er een aantal
belangrijke thema’s benoemd. Thema’s
waar we samen de schouders onder
gaan zetten:
1.
2.
3.
4.

Samen gezond
Samen meedoen
Samen beleven
Samen benutten

Bij deze thema’s zijn concrete acties
geformuleerd om mee aan de slag te
gaan. In de spelregels staat omschreven
hoe we de uitvoering van deze acties
willen realiseren, kijkend naar de
organisatie, communicatie en financiën.
Zo zorgen we er samen voor dat het
sportakkoord een succes wordt.

3.1 Samen gezond
We vinden een gezond en vitaal leven
voor iedereen in de gemeente Simpelveld
enorm belangrijk. Een gezond leven
begint al op jonge leeftijd.
De basis voor een gezond en actief
leven moet gelegd worden bij de
kinderen. Jong geleerd is immers oud
gedaan. Samen met lokale partners
investeren in een gezonde omgeving
van het kind waar de gezonde keuze
vanzelfsprekend is; op school maar
ook daarbuiten bij de sportvereniging
of in de groene omgeving. We willen
een kansrijke start voor elk kind. Om de
motoriek van kinderen te verbeteren
en overgewicht tegen te gaan. Dat
vermindert gezondheidsachterstanden
van kinderen en stimuleert hen meer te
bewegen en buiten te spelen.
Wat willen we bereiken?
• Gezonde en vitale kinderen
• Kinderen die goed kunnen bewegen
• Kinderen die plezier hebben in
bewegen
• Overgewicht stabiliseren of zelfs
terugdringen
• Leerprestaties bevorderen
• Minder jeugdzorgkosten
• Door vernieuwende sportactivaties
jongeren bereiken en mobiliseren
Wat hebben we daar voor nodig?
• Sportkennismakingsaanbod i.s.m.
verenigingen voor kinderen in vorm
van beweegcarroussel of Ben Bizzie
sportpas

• Beweegwijzer met al het sportaanbod
in de gemeente
• Sporten promoten op scholen
• Zwembad met breed aanbod voor
jong en oud
• Bekendheid geven aan mogelijkheden
voor kinderen in armoede
• Aanbod van verenigingen toegespitst
op doelgroep jeugd/jongeren
• Inzicht in trends, wensen en
behoeften van de doelgroep jeugd
3.2 Samen meedoen
Iedereen doet mee in de gemeente
Simpelveld. Alle inwoners, jong, oud, met
en zonder beperking, krijgen de kans
gezonde en sportieve keuzes te maken.
Sport en bewegen brengen mensen
samen en laten iedereen meedoen.
Het draagt bij aan vitale inwoners
én heeft een positief effect op de
leefbaarheid in de dorpen. Er moet
extra aandacht zijn voor doelgroepen
die niet vanzelfsprekend mee (kunnen)
doen, zoals senioren, mensen met
een beperking en/of afstand tot de
arbeidsmarkt en gezinnen in armoede.
Dan kunnen we er voor zorgen dat
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen met voorzieningen
dichtbij huis. De vitaliteit
en gezondheid van kwetsbare
doelgroepen verbetert en dat
vermindert zorgkosten. Bovendien
stimuleert sporten ontmoeting
waardoor de groeiende eenzaamheid
tegengegaan kan worden.

Wat willen we bereiken?
• Sport en bewegen toegankelijk voor
iedereen
• Verhogen participatie van mensen
• Eenzaamheid tegengaan en
ontmoeting stimuleren
• Zinvolle tijdsbesteding en structuur
via sport
• Betere gezondheid op latere leeftijd
• Beperking zorgkosten
Wat hebben we daar voor nodig?
• Beweegwijzer met al het sportaanbod
in de gemeente
• Aanbod van verenigingen toegespitst
op doelgroep ouderen en mensen
met beperking: Jan van Tilburg 		
Toernooi
• Inzicht in trends, wensen en
behoeften van de doelgroep ouderen
• Meer beweegaanbod rondom
ontmoetingsplekken voor specifieke
doelgroepen
• Beweegroute in Simpelveld
• Beweegaanbod voor jong en oud
samen
• Dag van de Sport
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3.3 Samen beleven
Inwoners zijn bij sportervaringen steeds
meer op zoek naar beleving. Dat kan
in de groene omgeving of bij de vele
sportaanbieders.
Sport en bewegen laat mensen plezier
beleven. Dat kan buiten in de groenrijke
omgeving van Simpelveld. Er zijn legio
wandel- en fietsmogelijkheden. Maar
ook bij de vele sportaanbieders. Maar
verenigingen staan onder druk. Mensen
verenigen zich minder vanzelfsprekend.
Verenigingen kennen veel uitdagingen,
die ook kansen bieden. Om beter in
te spelen op de behoeften van de
inwoners moeten sportverenigingen
elkaar versterken en meer
samenwerken. Samen verbinden we
door sport en bewegen voor iedereen
mogelijk te maken. Bovendien is sport
een belangrijke bron van prachtige
verhalen en emoties om de kracht van
sport en bewegen uit te dragen.
Wat willen we bereiken?
• Passend sport- en beweegaanbod
voor iedereen
• (Buiten) bewegen moet de norm zijn
• Zorgen voor sociale (ver)binding
• Vitale verenigingen
• Samenwerking verenigingen
• Kennisdeling tussen verenigingen
• Aanbod van verenigingen sluit aan bij
behoeften van inwoners
• Hoger lidmaatschap en meer
betrokkenheid bij verenigingsleven
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Wat hebben we daar voor nodig?
• Sporters als ambassadeurs inzetten
om anderen te enthousiasmeren
• Beweegpas voor inwoners om kennis
te maken met aanbod van diverse
sportaanbieders
• Jaarlijks Sportgala
• Beweegroute in Simpelveld
3.4 Samen benutten
Gemeente Simpelveld kent veel
sportieve ruimtes om sport en bewegen
te stimuleren. Multifunctionele en
duurzame accommodaties maken het
voor iedereen mogelijk om mee te doen.
Wat willen we bereiken?
• Duurzame accommodaties die het
jaarrond te gebruiken zijn en waar
mogelijk open en voor iedereen
toegankelijk (Vitaal Sportpark)
• Multifunctionele accommodaties
• Toegankelijke faciliteiten voor minder
validen
• Openbare ruimte wordt optimaal
gebruikt en ingezet om te sporten en
bewegen
• Meer zichtbaarheid wat de sport- en
beweegmogelijkheden zijn

Sportakkoord
Simpelveld

Wat hebben we daar voor nodig?
• Realiseren simpele en duurzame
maatregelen om energie te besparen
(bijv. Groene Club)
• Bekendheid geven aan BOSAsubsidieregeling i.c.m. gezamenlijke
inkoop
• Verkennen en benutten van
mogelijkheden om sportparken door
te ontwikkelen tot een Vitaal
Sportpark
• Mogelijkheden bekijken naar
bewegingsonderwijs buiten (overdag)
• Starten met pilot voor ‘open’
accommodaties
• Activiteitenkalender of verenigingssite
om aanbod te bundelen

4. SPELREGELS
4.1 Organisatie
De ondertekening van dit sportakkoord
is het begin. Het sportakkoord geeft een
extra impuls aan sport en bewegen in
Simpelveld. Met de betrokken partners
gaan we per thema en actiepunt aan de
slag om vervolg te geven aan de gemaakte
afspraken. We zijn samen actief! We
willen voorkomen dat de structuur en
organisatie een doel op zich wordt in
plaats van een middel. Er gebeuren veel
goede dingen op het gebied van sport
en bewegen in de gemeente Simpelveld.
Vanuit dit sportakkoord willen we die
zaken vooral verder met elkaar verbinden
en daar waar behoeften liggen door
ontwikkelen.
Van belang is om de betrokkenheid en
het eigenaarschap bij partners hoog te
houden. Iedereen is zelf verantwoordelijk
voor zijn of haar actie. We proberen dit
zo goed mogelijk te stroomlijnen door
aandacht te hebben voor de uitvoering
van het sportakkoord.
Jaarlijks wordt minimaal één bijeenkomst
gehouden die in het teken staat van het
sportakkoord. Hierbij blikken we terug en
kijken we vooruit. We bepalen gezamenlijk
nieuwe focusgebieden en actiepunten.
Regelmatig worden partners bijgepraat
over relevante ontwikkelingen en
resultaten van het sportakkoord.
In dit sportakkoord staan verschillende
thema’s en acties. Rondom een thema
e/o actie kan een werkgroep ontstaan
van betrokkenen die rondom het thema
samen komen. De werkgroepen zijn

verantwoordelijk voor uitvoering van
actiepunten binnen de thema’s van
het sportakkoord. We kiezen voor een
projectmatige aanpak om de inzet van
de betrokkenen concreet te maken. De
werkgrepen worden ondersteund door
BAS en daar waar nodig door de Adviseur
Lokale Sport. BAS neemt het initiatief om
samen met de supporters de actiepunten
uit te voeren.
Aanbod Adviseur Lokale Sport
Voor sport- en beweegaanbieders zijn
er extra middelen en ondersteuning
beschikbaar om de ambities waar te
maken. Jaarlijks is er een bedrag van
€ 5.000 beschikbaar in de vorm van
services voor deskundigheidsbevordering,
workshops, trajectbegeleiding, interventie,
bijscholing of training. Er is keuze uit meer
dan 200 vormen van ondersteuning voor
besturen, trainers, scheidsrechters etc.
De adviseur blijft beschikbaar gedurende
de periode van uitvoering van het
sportakkoord (t/m 2021) en bepaalt
jaarlijks de inzet van de services. Dit
gebeurt in nauw overleg met BAS en de
gemeente Simpelveld.

Op het platform van BAS zijn al veel
zaken op het gebied van sport en
bewegen in Simpelveld te vinden. Dit
platform willen we nog meer benutten
als plek voor inwoners om het sporten beweegaanbod in Simpelveld te
ontdekken en te volgen, kennis en
informatie op te halen.
Om inwoners en partners uit Simpelveld
te informeren en inspireren worden
vanuit BAS verschillende online kanalen
ingezet, waaronder Facebook, Youtube en
een digitale nieuwsbrief. Een aanvullende
kans is dat nieuws en verhalen ook
gedeeld worden via de kanalen van
partners en verenigingen om zo een nog
groter bereik te realiseren. Daarnaast
gaan we op zoek naar lokale helden die
als rolmodel of ambassadeur fungeren.
Hierbij kan gedacht worden aan (top)
sporters en talententen die uit Simpelveld
komen, maar ook aan verenigingshelden.
Via de genoemde kanalen worden de
verhalen van de ambassadeurs gedeeld.

4.2 Communicatie
Om zoveel mogelijk inwoners, partners en
verenigingen in de gemeente Simpelveld
in beweging te brengen is communicatie
van groot belang. Sport en bewegen
lenen zich uitstekend voor communicatie.
Iedereen heeft iets met sport en
bewegen. Het verbindt mensen en vangt
op bijzondere wijze emoties en passie.
Het zit vol verhalen. Verhalen die verteld
en gedeeld moeten worden.
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4.3 Financiën
Het sportakkoord bestaat uit diverse
actiepunten. Actiepunten die niet
altijd (extra) dekking nodig hebben
en worden uitgevoerd door BAS,
sport- en beweegaanbieders of andere
betrokkenen. Desondanks zijn er
middelen nodig om een echte impuls
te geven aan het sportakkoord. Deze
middelen worden hieronder opgesomd.
Uitvoeringsbudget sportakkoord
De gemeente Simpelveld kan met het
Sportakkoord in 2020, 2021 en 2022
een uitvoeringsbudget van het Rijk
ontvangen. Hiermee kunnen acties
en speerpunten uit het sportakkoord
worden opgepakt. Het gaat om een
jaarlijks budget van € 10.000.
Voor 2020 kan het uitvoeringsbudget
voor de volgende acties ingezet worden:
• Realisatie beweegroute in Simpelveld
• Ontwikkeling beweegcarroussel
• Ontwikkeling (digitale) beweegwijzer
• Organisatie Dag van de Sport of
Sportgala
• Beweegaanbod voor jong en oud
samen
• Jan van Tilburg toernooi
Overig budget wordt vanuit
werkgroepen verdeeld en toegewezen.
Voorgesteld wordt om jaarlijks op
basis van de actuele stand van zaken
accenten te bepalen, prioriteiten te
stellen en in te spelen op relevante
ontwikkelingen. Dat is ook het moment
om op basis van de bereikte resultaten
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het sportakkoord te actualiseren en
om keuzes in het uitvoeringsbudget te
bepalen.
Inzet Adviseur Lokale Sport
Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale
Sportakkoord stelt de gezamenlijke
sport (sportbonden, NL Actief en
NOC*NSF) diverse trainingen
en vormen van begeleiding ter
beschikking aan het kader van lokale
sportaanbieders. Het jaarlijks budget
hiervoor is € 5.000. De volgende
services kunnen worden ingezet op
basis van de beschreven acties:
• Cursus ledenwerving en binden en
boeien van jongeren
• Cursus vrijwilligersmanagement en
ouderbetrokkenheid
• Verduurzamen van
sportaccommodaties
Inzet BAS
De gemeente Simpelveld neemt
deel aan de Brede Regeling
Combinatiefuncties. Via deze regeling
zijn teamleden actief vanuit BAS. Acties
uit het sportakkoord kunnen worden
opgepakt en ondersteund door BAS.
Subsidies
Op nationaal, provinciaal en
gemeentelijk niveau zijn diverse
subsidiemogelijkheden mogelijk:
• Landelijk: BOSA, subsidie voor
stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties (extra aandacht
voor duurzaamheid)
• Provinciaal: Diverse
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subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld
op het gebied van Open Clubs,
Talentontwikkeling en vernieuwende
energieprojecten
• Gemeentelijk: Subsidie voor
maatschappelijke initiatieven en voor
scholingskosten voor sportverenigingen
Gemeentelijke bijdrage
De gemeente Simpelveld geeft
uitvoering aan haar sportbeleid. Het
grootste deel van de financiering vanuit
sport gaat naar sportaccommodaties.
Daarnaast wordt budget voornamelijk
ingezet voor subsidies en sport- en
beweegstimulering. Er zijn vanuit de
gemeente Simpelveld geen aanvullende
middelen beschikbaar voor de
uitvoering van het sportakkoord.
Inzet in natura
Naast middelen stellen sport- en
beweegaanbieders, maatschappelijke
partners en de gemeente ook mensen
en faciliteiten beschikbaar. De inzet in
natura, voornamelijk van de vrijwilligers
van onze sportverenigingen, heeft
voor het mogelijk maken van acties
en activiteiten soms nog een groter
effect dan het inzetten van financiële
middelen.

4.4 Ontwikkelingen corona
De hele samenleving, dus ook de
sportbranche, moet zich inrichten op
een 1,5 meter samenleving. Dat
heeft impact op de sportbeoefening
en -beleving. Een uitdaging voor alle
sportaanbieders, maar het biedt ook
kansen. Sport kan namelijk een cruciale
bijdrage leveren aan het instandhouden
van een gezonde, vitale samenleving.
Het is ook een kans voor de sportbranche
om krachten te bundelen. Krachten
bundelen tussen de georganiseerde
en ongeorganiseerde sport maar ook
sport in relatie tot andere sectoren.
Aanbod, organisatie, communicatie en
accommodatie wordt allemaal beïnvloed
door de ontwikkelingen rondom corona.
Aanbod
Van binnen- naar buitensport
Binnensportaccommodaties mogen hun
deuren nog niet openen. Er zijn voor
veel binnensporten wel mogelijkheden
om hun sport buiten aan te bieden en/
of een samenwerking te zoeken met een
buitensportvereniging.
Naschools aanbod
De scholen zijn inmiddels weer
(gedeeltelijk) open. Ook het
naschoolse sportaanbod zal toenemen.
Sportverenigingen kunnen hier een
belangrijke rol in spelen. Er is veel
behoefte voor naschools sportaanbod.
Om hier aan te voldoen, zijn er
voldoende sportaccommodaties nodig.
Verenigingen kunnen hieraan bijdragen

door hun accommodatie open te stellen
voor naschools sportaanbod. Dit kan
aangeboden worden door studenten die
nog thuis zitten door de coronacrisis en
door de lokale sportcoaches.
Digitaal beweegaanbod
Elk sportend lid is natuurlijk het liefst
met zijn of haar eigen sport bezig. Of dit
nu hockey, korfbal of voetbal is. Trainen
en wedstrijden spelen, vinden we het
allerfijnst. Echter zien de trainingen er
anders uit voor de jeugd vanaf de brugklas
en ouder; zij trainen namelijk op 1,5
meter afstand. Daarnaast is het spelen
van wedstrijden nog altijd verboden
voor alle leden. Veel verenigingen blijven
in contact met hun leden door middel
van challenges. Er is digitaal ook veel
beweegaanbod ontwikkeld waarvan
gebruik kan worden gemaakt. Ook zijn er
kansen op het gebied van E-sports en de
organisatie van online FIFA toernooien.
Accommodatie en openbare ruimte
Er zal meer aandacht moeten zijn voor
de inrichting van de sportaccommodaties
en de openbare ruimte.
Informatievoorzieningen over het
hanteren van 1,5 meter afstand maar ook
maatregelen rondom hygiëne. Er zijn
ook organisaties die kansen zien. Zo
zijn er vele verenigingen die buitensport
aanbieden, ook voor niet-leden.
Ook stellen sportverenigingen hun
accommodaties en clubhuizen
beschikbaar voor basisscholen die door
de verplichte spreiding van leerlingen met
ruimtegebrek kampen. Daarnaast staan

hockeyverenigingen massaal klaar om
buitensport aan te bieden voor kinderen
en jongeren, ook voor niet-leden.
Financiën
Er zijn diverse financiële
ondersteuningspakketten.
•
Steunmaatregel voor ondernemers
ook voor sportverenigingen: €4.000
•
Coronanoodfonds Sport NOC*NSF
•
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging
voor werkgelegenheid (NOW)
•
Financieel steunpakket KNVB
Mogelijk volgt er nog meer financiële
ondersteuning. Ook hier kan kennis en
ervaring lokaal worden verbonden zodat
niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden.
Organisatie
Het vraagstuk heeft ook impact op
sporttechnisch kader van verenigingen
maar ook personal trainers,
buurtsportcoaches etc. Ook hier kunnen
organisaties van elkaar leren en kan
kennis worden gebundeld.
Sportverenigingen kunnen mogelijk hun
algemene ledenvergaderingen (ALV)
anders gaan organiseren. Nu is het in deze
tijd niet mogelijk om fysiek bij elkaar te
komen, maar met de huidige technologie
is het toch mogelijk om een dergelijke
vergadering digitaal te organiseren. Er is
op dit moment zelfs een noodwet in de
maak die het mogelijk maakt om online
besluitvorming te nemen. Mogelijk dat het
zelfs een kans biedt om ook andere leden
nu juist meer te betrekken.
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5. SUPPORTERS
Supporters Sportakkoord Simpelveld
De kracht en waarde van het sportakkoord Simpelveld wordt uiteindelijk bepaald door de supporters. Veel support, draagvlak
en inzet gaan ervoor zorgen dat we in Simpelveld onze ambities op sport en bewegen samen gaan realiseren. We zijn dan
ook trots op onze supportersclub. Alle supporters worden ook vermeld op de website van BAS.
Wil je ook nog supporter worden van het sportakkoord? Meld je dan bij sportformateur Elvera Weusten via elvera@negen.nl
of 06-51574164.
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