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Meer inwoners van Drechterland met plezier laten sporten en bewegen!

Dat is het uitgangspunt van dit sportakkoord. Een bijzonder akkoord, want het akkoord is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van 

sportverenigingen, basisscholen, welzijnsinstellingen, commerciële sportaanbieders, fysiotherapeuten, vrijwilligersorganisaties en de 

gemeente Drechterland. Samen bepaalden we hoe we de al zo vitale sport- en beweegsector in Drechterland in de komende twee jaar nog 

verder kunnen versterken. 

En dat is gelukt! Halverwege het proces werden we geconfronteerd met de corona-crisis, maar desondanks zijn we doorgegaan, omdat de 

gelegde verbindingen juist in deze tijd van grote waarde zijn. In dit sportakkoord staan concrete projecten die we de komende twee jaar gaan 

uitvoeren om inderdaad meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen. We willen ouderen in onze vergrijzende gemeente meer in 

beweging krijgen. Ook richten we ons op jongeren, door het aanbieden van naschoolse sport en we willen het voor kinderen uit gezinnen met 

weinig geld makkelijker maken om te kunnen sporten. Sportverenigingen zullen versterkt worden, door ze te helpen met het vinden en 

behouden van vrijwilligers. Verder onderzoeken we hoe we één centraal platform kunnen ontwikkelen waar al het sportaanbod in de 

gemeente op te vinden is en richten we de Sportraad van Drechterland op. Kortom, de komende twee jaar brengen we Drechterland nog meer 

in beweging dan het al is!

Veel leesplezier,

Kopgroep Sportakkoord van Drechterland

Sportakkoord van Drechterland
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Wat is een 
sportakkoord?



Voor we overgaan tot het daadwerkelijke sportakkoord, eerst een antwoord op de vraag, wat is een sportakkoord nu eigenlijk? In 2018 werd 

het Nationaal Sportakkoord gesloten, met als doel om zoveel mogelijk Nederlanders met plezier te laten sporten en bewegen. Sportbonden, de 

rijksoverheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zetten hun handtekening. Dit landelijke initiatief is hard nodig. De motorische 

vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten en niet of nauwelijks participeren. Sportaccommodaties 

staan te vaak leeg. En de klassieke sportverenigingen staan onder druk door minder leden en vrijwilligers. Het is dus zaak dat meer mensen 

gaan sporten en dit een leven lang kunnen blijven doen.  In navolging van het Nationaal Sportakkoord stelde de toenmalige minister van Sport, 

Bruno Bruins, middelen ter beschikking om ook op lokaal niveau sport en bewegen te versterken. 

Dat versterken doen we door middel van het Sportakkoord van Drechterland. Een unieke opzet waarbij sport-, zorg- en welzijnsaanbieders, 

onderwijs, en overheid gezamenlijk de inhoud van het lokale sportakkoord bepaalden. 

Wat hebben we gedaan?

Begin 2020 kwamen ruim 40 betrokkenen samen in het Dorpshuis van Venhuizen. Onder meer sportverenigingen, basisscholen, 

welzijnsinstellingen, commerciële sportaanbieders, fysiotherapeuten, vrijwilligersorganisaties en de gemeente Drechterland waren aanwezig. 

Gezamenlijk spraken we over vragen als: Hoe krijgen we meer mensen in de gemeente in beweging? Wat kunnen we doen om 

sportorganisaties te versterken? Hoe kunnen we de maatschappelijke waarde van sport nog beter benutten?

We stelden drie ambities vast die het hart van dit sportakkoord vormen:

In de maanden daarna is met een selecte kopgroep toegewerkt naar concrete projecten aan de hand van de ambities van de eerste

bijeenkomst. Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis kwamen we nog een keer samen bij V.V. Woudia. Gelukkig was er daarna zoveel

enthousiasme dat het ons gelukt is om digitaal tot een akkoord te komen. Alle betrokken partijen bij het akkoord vindt u terug op de laatste

pagina.

Van een nationaal naar een lokaal sportakkoord
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Ambities: 
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Drechterland in cijfers
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Drechterland is een ontzettend sportieve gemeente. De gemeente kent een divers aanbod van sportaanbieders. Voetbal, tennis, gymnastiek en 

handbal zijn populair, maar ook tafeltennis, bridge en kolven worden fanatiek beoefend. Hardlopers, wielrenners en kitesurfers benutten de 

bijzondere omgeving van Drechterland. Meer dan de helft van de inwoners van Drechterland beweegt wekelijks minimaal 2,5 uur matig 

intensief en voldoet daarmee aan de landelijke bewegingsrichtlijn.

De accommodaties zijn van een hoog niveau. 4 op de 5 inwoners zijn tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen in de gemeente. En 

binnen die accommodaties gebeurt van alles. Het rijke verenigingsleven is kenmerkend voor Drechterland. 63% van de inwoners is op de een 

of andere manier betrokken bij een vereniging, zij het als lid of vrijwilliger, ruim meer dan het landelijk gemiddelde van 57%. 

Liefde voor sport begint al bij de jongste jeugd. Iedere basisschoolleerling krijgt bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Maar Drechterland 

kampt ook met een vergrijzende bevolking. In 20 jaar is het percentage 65+’ers gegroeid van 10% naar 21%. Dit brengt nieuwe uitdagingen met 

zich mee, om ook deze inwoners vitaal te houden. 

45% van de inwoners van Drechterland doet weleens vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd kampen sportverenigingen met uitdagingen om ook in de 

toekomst genoeg goede vrijwilligers aan te trekken. Er liggen zeker nog kansen, want bijna 30% van de inwoners zegt dat ze (nog) geen 

vrijwilligerswerk uitvoeren, omdat ze niet weten wat ze kunnen doen, of geen geschikt vrijwilligerswerk kunnen vinden. 

53%
van de inwoners van Drechterland voldoet 
aan de bewegingsrichtlijn

19.597
aantal inwoners Drechterland 32%

van de inwoners van Drechterland is lid van 
een sportbond

45%
van de inwoners van Drechterland doet minimaal één keer per jaar 
vrijwilligerswerk

0-19 jaar: 23%
20-64 jaar: 56%

65+ jaar: 21%
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#1 Beweegmarkt voor 55+’ers
We willen meer ouderen in beweging krijgen. Sportaanbieders hebben soms 

nog moeite om de oudere doelgroep te bereiken, terwijl ouderen op hun 

beurt niet altijd weten wat er te doen is op het gebied van sport en bewegen. 

Om dat samen te brengen organiseren we twee beweegmarkten, in 

Hoogkarspel en in Hem. 

Op de beweegmarkt krijgen deelnemers een gratis fitheidstest. Deelnemers 

worden getest op onder meer balans, kracht, uithoudingsvermogen, 

bloeddruk en bloedglucosespiegel. Ook kan het BMI en vetpercentage 

gemeten worden. Na afloop volgt een beweegadvies. Vervolgens kunnen 

deelnemers verschillende introductielessen volgen van lokale 

sportaanbieders. De beweegmarkt wordt opgesierd door gezonde voeding, 

muziek en een motivational speaker. 

Via de beweegmarkt krijgen 55+’ers een goed beeld van het sportaanbod in 

de buurt en ontvangen zij diverse kortingsacties, terwijl sportaanbieders hun 

aanbod kunnen promoten onder een lastig te bereiken doelgroep. 

Betrokken organisaties: Sento Modo Sports, Bewegen in Hoogkarspel, Team 

Sportservice West-Friesland, Fysiotherapie D. van Gijzen, Buurtzorg, 

WonenPlus, Omring, Wandelen en Coachen. 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project of als sportaanbieder 

jouw aanbod te promoten op de beweegmarkt, neem dan contact op met 

Mariska Kramer (Sento Modo Sports) via info@sentomodosports.nl.

Iedereen doet mee! Alle inwoners van Drechterland kunnen sporten en bewegen, daar willen we naartoe. Momenteel voldoet meer dan de 

helft van de inwoners aan de beweegnorm van 2,5 uur matig intensief bewegen per week. Maar meedoen is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Zo is het percentage ouderen dat voldoet aan de beweegnorm een stuk lager dan gemiddeld. En juist die groep willen we 

meenemen in het sportakkoord, want Drechterland vergrijst. Was in het jaar 2000 nog 1 op de 10 inwoners van Drechterland ouder dan 65, 

inmiddels is 1 op de 5 inwoners 65+. Ook zien we dat er in de kleinere kernen met minder sportaanbod minder bewogen wordt. Wat gaan we 

doen om dit verbeteren?
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Ambitie 1:
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen!

Sportaanbod voor 55+’ers

Diverse sportaanbieders in de gemeente ontwikkelden al 

speciaal sportaanbod voor 55+’ers en nemen deel aan de 

beweegmarkt:

• Sento Modo Sports: deze kickboks/-sportschool 

ontwikkelde speciale training voor 55+’ers, inclusief 

begeleiding door een fysiotherapeut

• Bewegen in Hoogkarspel: 55+Sportfit, op een 

verantwoorde manier werken ouderen aan hun 

conditie, houding en gezondheid. 

• Wandelen en Coachen: deze wandelcoach biedt 

Fitstap-trajecten aan, wandel- en beweeg-

programma’s om deelnemers binnen 12 weken fit en 

vitaal te krijgen. 
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#2 Jong en oud sporten en bewegen samen
Jongeren en ouderen die samen in beweging komen. Dat willen we realiseren met dit project. Het 

plan betreft het organiseren van periodieke, bij voorkeur wekelijkse manifestaties waarbij een brede 

groep van ouderen en jongeren een grote variëteit aan sporten kunnen beoefenen in een 

ongedwongen sfeer. 

Bij voorkeur op woensdagmiddagen (in verband met de deelname van kinderen) organiseren we 

manifestaties op sportcomplexen voor de basisschooljeugd én ouderen. Van voetbal, handbal, 

basketbal en korfbal, al dan niet in een walking-variant tot tennis, jeu de boules, koersbal en diverse 

behendigheidsspelletjes. Ook is er plek om te joggen of voor bootcamp. In de kantine is er ruimte 

voor kaart- en bordspellen. Een breed aanbod voor een brede doelgroep, zodat jongeren samen met 

hun opa of oma kunnen sporten. 

De doelgroep bestaat uit 55+’ers en de jeugd tussen 5 en 13 jaar (basisschoolleeftijd). Na de zomervakantie beginnen we met een pilot om de 

belangstelling te peilen. De komende maanden gebruiken we om deze pilot vorm te geven. 

Betrokken organisaties: DTS ’48, Team Sportservice. 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project neem dan contact op met Paul Beemster (DTS ‘48) via voorzitter@dts48.nl.
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Ambitie 1:
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen!
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#3 Vinden en behouden van vrijwilligers
Net als in de rest van Nederland is ook in Drechterland het vinden en behouden van 

goede vrijwilligers voor de sportvereniging een uitdaging. Tijdens de eerste bijeenkomst 

gaven verscheidene verenigingen aan dat dit een onderwerp is waar ze graag hulp bij 

willen. Daarom willen we verenigingen ondersteunen bij de ontwikkeling en verbetering 

van hun vrijwilligersbeleid. Samen met verenigingen werken we aan een effectieve 

aanpak om vrijwilligers te vinden en te behouden. 

We bieden een workshop Vrijwilligersmanagement, waarin onderwerpen aan bod 

komen als: inzichtelijk maken van benodigde vrijwilligers, het opsplitsen van taken, het 

opstellen van vacatureteksten, het gebruik van effectieve wervingskanalen en het 

promoten van hun vereniging. 

Daarnaast begeleiden we verenigingen bij het opstellen en de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Tot slot organiseren we 2 keer per jaar een 

kennissessie met de verenigingen om ervaringen en problemen te delen. Met dit traject kunnen we 20 sport- en beweegaanbieders in de 

gemeente Drechterland ondersteunen.

Betrokken organisaties: Vrijwilligerspunt, Adviseur Lokale Sport (Jordi Meester).

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project neem dan contact op met Auke Abbekerk (Vrijwilligerspunt) via 

a.abbekerk@vrijwilligerspunt.com. 

#4 Een zichtbaar sport- en beweegaanbod via een digitaal platform
Er is veel sport- en beweegaanbod in Drechterland. Tegelijkertijd mag soms nog wel meer zichtbaar worden wat er allemaal is. Voor inwoners 

van Drechterland is er momenteel geen overzicht wat er allemaal waar en wanneer te doen is op het gebied van sport, bewegen en recreatie. 

Een digitaal platform, bestaande uit een digitale kaart, een actuele agenda en een sterke communicatie via social media kan dit positief 

veranderen. Daarom gaan we samen met sport- en beweegaanbieders en de gemeente onderzoeken hoe we zo’n digitale kaart kunnen 

ontwikkelen en actueel houden. In het derde kwartaal van 2020 werken we dit uit, zodat we aan het einde van 2020 het volgende hebben 

bewerkstelligd: 

• Draagvlak bij sport- en beweegaanbieders om mee te doen; 

• Onderzoek naar bestaande mogelijkheden;

• Inzichtelijk maken van financieringsmogelijkheden;

• Inzicht verkrijgen in subsidie mogelijkheden gemeente(n);

• Opties voor beheer en onderhoud digitale kaart + agenda.

Betrokken organisaties: Vrijwilligerspunt, IJsclub Hoogkarspel.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project neem dan contact op met Auke Abbekerk (Vrijwilligerspunt) via 

a.abbekerk@vrijwilligerspunt.com. 

Drechterland kent een rijk verenigingsleven. Ruim 32% van de inwoners is lid van een sportclub, ruim boven het landelijk gemiddelde van 25%. 

Geen gemeente in West-Friesland doet het beter! Bijna de helft van alle inwoners doet weleens vrijwilligerswerk, waarbij de sportvereniging 

de populairste plek is voor vrijwilligerswerk. De meeste sportverenigingen in Drechterland doen het goed. Tegelijkertijd kampen ze met 

bekende uitdagingen: hoe houden we de kwaliteit van ons bestuur hoog? Waar halen we onze vrijwilligers vandaan? Hoe bereiken we nieuwe 

leden? In het sportakkoord werken we aan het verbeteren van de kwaliteit en de zichtbaarheid van onze verenigingen. 
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Ambitie 2: Vitale sportaanbieders

Drechterland beweegt! Sportakkoord 2020-2021

mailto:a.abbekerk@vrijwilligerspunt.com
mailto:a.abbekerk@vrijwilligerspunt.com


#5 Instellen van een Sportraad in de gemeente Drechterland
Het Sportakkoord leidt tot een groot aantal initiatieven, alsof de betrokken op deze kans hebben gewacht. Het zijn allemaal initiatieven waarbij 

allerlei maatschappelijke partijen betrokken zijn en die het individuele belang van een sportaanbieder overstijgen. Samen voor heel 

Drechterland! We willen de impact van alle projecten zo groot mogelijk laten zijn en daarom is het noodzakelijk om de continuïteit van de 

initiatieven te waarborgen. Daarvoor is structuur nodig. Zodat ideeën en het enthousiasme verder reiken dan de initiatieffase. 

Daarom denken wij dat het sportakkoord dé aanleiding is om een Sportraad in de gemeente Drechterland in te stellen. Deze Sportraad speelt 

een essentiële rol in de uitvoering van het sportakkoord, het verbinden van partijen en de verdeling van het uitvoeringsbudget. Dankzij de 

Sportraad zal het sportakkoord ook beklijven en gaan we ervoor zorgen dat we ook op de lange termijn meer mensen in Drechterland met 

plezier laten sporten en bewegen. 

De belangrijkste taken van de sportraad zijn:

• uitvoering van het sportakkoord van Drechterland;

• verbinding tussen de verschillen partijen;

• programmatische afstemming tussen brede aanbod- (aanbieders) en vraagkant; 

• aanjagen en opschaling van initiatieven;

• beoordelen van aanvragen voor bijdrage sportakkoord;

• advies bij het toekennen van subsidies (optimalisatie van de inzet van middelen);

• monitoring en evaluatie van initiatieven.

Ook voor de gemeente Drechterland, voor zowel de raad als het college, biedt de Sportraad een mooie kans. De Sportraad kan gevraagd en 

ongevraagd advies geven over sport- en beweegbeleid in de gemeente en als klankbord dienen voor de gemeente. Daarbij is het van belang 

dat de gemeenteraad zich achter de instelling van een Sportraad schaart. 

In de komende periode werken we aan de samenstelling van de sportraad en stellen we het reglement m.b.t. werkwijze op (functie, werkwijze, 

samenwerking). De kopgroep van dit sportakkoord speelt een centrale rol in de uitwerking van dit plan en de mogelijke samenstelling. Zo is het 

goed mogelijk dat enkele leden van de kopgroep zitting zullen nemen in de Sportraad. De verwachting is dat de sportraad driemaal per jaar 

bijeenkomt. 

Betrokken organisaties: HTC Santana, Vrijwilligerspunt.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project neem dan contact op met Dick Visser (HTC Santana) via dick@embee-advies.nl. 

10

Ambitie 2: Vitale sportaanbieders
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#6 Naschoolse sport voor de basisschooljeugd
In Wijdenes en Schellinkhout is het aantal kinderen op een sportvereniging lager dan in de 

rest van de gemeente. Dit is te verklaren door het beperktere sportaanbod in deze dorpen. 

Daarom gaan we naschoolse activiteiten organiseren voor de basisschoolkinderen (groepen 3 

t/m 8), zodat ook zij in aanraking komen met andere vormen van sport en cultuur. We 

ontwikkelen een wekelijks programma, bestaande uit sportactiviteiten die door een 

vakdocent worden gegeven, maar ook bredere activiteiten als figuurzagen die vanuit de Brede 

school en door vrijwillige ouders worden georganiseerd. In het nieuwe schooljaar start een 

pilot tot de herfstvakantie. Bij succes wordt het naschoolse sportproject uitgebreid naar 

Westwoud en Oosterblokker.

Betrokken organisaties: Roelof van Wienesse, Jan Luykenschool, Brede school de Paraplu, Team Sportservice, Stichting Kickmee!

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project neem dan contact op met Marco de Vent (Team Sportservice) via 

mdevent@teamsportservice.nl.

#7 Ondersteuning voor kinderen uit gezinnen met te weinig geld om te sporten
Armoede komt in Drechterland minder vaak voor dan in de rest van Nederland. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Nog altijd leven zo’n 

650 inwoners van Drechterland onder de armoedegrens. Zij hebben het zogenoemde niet-veel-maar-toereikendbudget, wat betekent dat een 

lidmaatschap van een sportclub of een vakantie er vaak niet in zit. Wij willen dat ieder basisschoolkind in Drechterland in ieder geval kan 

beschikken over sportkleding. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om een subsidie in te voeren voor kinderen in de vorm van een 

gymcheque, waarmee ze sportkleding of sportmaterialen kunnen aanschaffen, of juist om de bekendheid van huidige regelingen te vergroten 

onder de doelgroep. Een van de mogelijkheden is een gymcheque van 100 euro per kind dat onder de armoedegrens leeft.

Betrokken organisaties: SC Spirit ‘30, Team Sportservice. 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project neem dan contact op met Timo Groot (SC Spirit ‘30) of Marco de Vent (Team

Sportservice) via mdevent@teamsportservice.nl. 

Ieder basisschoolkind krijgt in Drechterland bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Dat is iets om trots op te zijn. Tegelijkertijd zien we dat 

kinderen in Nederland steeds minder bewegen en dat de motorische vaardigheden van kinderen achteruitgaan. Dat willen we in Drechterland 

doorbreken. Samen met de sport, het onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn zorgen we ervoor dat meer kinderen in Drechterland bewegen. 
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Ambitie 3: Van jongs af aan vaardig in bewegen
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Hoe nu verder?
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De projecten zijn bepaald, maar dit sportakkoord is pas het begin. Nu kan de uitvoering beginnen. Ieder project heeft minimaal één trekker die 

het project de komende maanden verder gaat uitwerken en organiseren. Zo zijn voor sommige projecten de precieze benodigdheden en kosten 

al nauwkeurig vast te stellen, terwijl dit voor andere projecten pas duidelijk wordt na verdere uitwerking. De coronacrisis heeft ook invloed op 

dit sportakkoord. Een beweegmarkt die we in de zomer wilden organiseren is logischerwijs nog niet mogelijk. Vanwege alle onzekerheden is de 

planning van ieder project ruim genomen en niet in beton gegoten. Onze insteek is om de projecten zoveel mogelijk volgens de planning uit te 

voeren, maar de komende maanden moet uitwijzen wat precies mogelijk is. 

Voor de uitvoering van de projecten is er vanuit de Rijksoverheid een uitvoeringsbudget beschikbaar: 2 x € 10.000 (voor 2020 en 2021). 

Daarnaast biedt NOC*NSF een scala aan services aan om sportaanbieders in Drechterland te versterken uit de zogenoemde landelijke

sportservicelijn. De adviseur lokale sport, Jordi Meester, helpt verenigingen bij de inzet van deze services. Mocht je als vereniging willen 

profiteren van de services, neem dan contact op met de adviseur lokale sport, Jordi Meester (jmeester@teamsportservice.nl). 

De projecten uit dit sportakkoord komen tot stand uit een combinatie met het uitvoeringsbudget, de services, en de inzet van betrokkenen zelf. 

Voor sommige projecten is er ook cofinanciering gevonden. Zo neemt het Vrijwilligerspunt de kosten voor een workshop en sessies met 

vrijwilligerscoördinatoren voor zijn rekening in project #3 en voor project #4 neemt het de organisatie en uitvoering van sessies voor de 

ontwikkeling van een digitaal platform voor rekening. Voor de andere projecten gaat het vaak om uren die vanuit een organisatie in het project 

worden gestoken, of een locatie zoals de betrokken partijen bij project #1 die gezamenlijk de beweegmarkt zullen organiseren.

Bij de uitvoering van de projecten en de verdeling van het uiteindelijke uitvoeringsbudget is een belangrijke rol weggelegd voor de op te 

richten Sportraad. Uiteindelijk zal de Sportraad de uitvoering van het sportakkoord bewaken, door contact te onderhouden met de trekkers 

van de verschillende projecten en daar waar nodig, verbindingen te leggen met relevante maatschappelijke partijen. Als de trekkers van een 

project en de betrokken organisaties tot uitvoering overgaan, kunnen zij bij de sportraad het definitieve budget aanvragen. De Sportraad zal dit 

dan beoordelen en toekennen, waarbij de plannen zoals opgenomen in het sportakkoord logischerwijs als basis gelden, met de vaststelling dat 

de kopgroep zich achter deze plannen heeft geschaard. 

Omdat de Sportraad nog ingesteld moet worden ligt de verantwoordelijkheid voor de projecten en het toezeggen van het budget vooralsnog 

bij de driehoek Kopgroep – Gemeente – Team Sportservice West-Friesland. In de begroting wordt ruimte gereserveerd voor een zogenaamd 

borgingsbudget, om in het begin van 2021 met alle betrokkenen terug te kijken op gerealiseerde projecten en vooruit te kijken naar nieuwe 

projecten.

In het overzicht op de volgende pagina geven we per project aan wie de trekker van het project is, wat de begrote kosten zijn, en wat er in 

2020 en eventueel in 2021 gerealiseerd wordt.

Drechterland beweegt! Sportakkoord 2020-2021
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Project Planning Voorlopige kosten

Ambitie 1: Iedereen moet kunnen sporten en bewegen!

#1 Beweegmarkt voor 55+’ers

Trekker: Mariska Kramer (Sento Modo Sports) 
info@sentomodosports.nl

Minimaal één beweegmarkt georganiseerd in 
Hem in 2020. Oorspronkelijke opzet was in de 

zomer van 2020, maar zal vanwege corona-
crisis later opnieuw bepaald worden.

€ 1.750 
(2 beweegmarkten)

+ kosten voor 
uitnodigingen (P.M.)

#2 Jong en oud sporten en bewegen samen

Trekker: Paul Beemster (DTS ‘48)
voorzitter@dts48.nl

Voorbereidingen tijdens zomervakantie. Pilot 
gaat van start bij aanvang schooljaar 

2020/2021. Tijdens herfstvakantie beslissing 
over doorzetten/uitbreiden project.

P.M.

Ambitie 2: Vitale sportaanbieders

#3 Vinden en behouden van vrijwilligers

Trekker: Auke Abbekerk (Vrijwilligerspunt) 
a.abbekerk@vrijwilligerspunt.com

Tweede helft van 2020 worden de workshops 
gegeven, en vindt de begeleiding van 

verenigingen (2 maanden) en het opstellen van 
vrijwilligersbeleid (1 maand) plaats.

€ 3.600

#4 Een zichtbaar sport- en beweegaanbod via een digitaal 
platform

Trekker: Auke Abbekerk (Vrijwilligerspunt)
a.abbekerk@vrijwilligerspunt.com

3e kwartaal van 2020 is een plan opgesteld met 
de gestelde punten uit het projectplan en wordt 

bepaald of en in welke vorm het digitale 
platform  er komt. 

€ 3.000

#5 Instellen van een Sportraad in de gemeente 
Drechterland

Trekker: Dick Visser (HTC Santana)
dick@embee-advies.nl

Tijdens de zomer van 2020 gaan we aan de slag 
met de oprichting. Met de leden van de 

kopgroep werken we dit uit en we zoeken naar 
politiek draagvlak. In september is er een 

Sportraad Drechterland. 

P.M.

Ambitie 3: Van jongs af aan vaardig in bewegen

#6 Naschoolse sport voor de basisschooljeugd

Trekker: Marco de Vent (Team Sportservice) 
mdevent@teamsportservice.nl.

Voorbereidingen tijdens zomervakantie. Pilot 
gaat van start bij aanvang schooljaar 

2020/2021. Tijdens herfstvakantie beslissing 
over doorzetten/uitbreiden project.

€ 2.150

#7 Ondersteuning voor kinderen uit gezinnen met te weinig 
geld om te sporten

Trekker: Timo Groot (SC Spirit ’30)
groottimo@gmail.com

In de tweede helft van 2020 vind onderzoek 
waar de behoefte is, wat bestaande 

mogelijkheden zijn en wat de beste manier is 
om de doelgroep te ondersteunen.

€ 100 euro per kind
maximum aantal n.t.b.

Borgingsbudget: ruimte voor een bijeenkomst waarin wordt 
teruggekeken op uitgevoerde projecten en vooruitgekeken 
naar nieuwe plannen.

Trekker: Jordi Meester (Adviseur Lokale Sport), Linda 
Broersen-van den Berg (Team Sportservice West-Friesland), 
Joshua Ijzer (Gemeente Drechterland)

Februari/maart 2021 € 500 

mailto:info@sentomodosports.nl
mailto:voorzitter@dts48.nl
mailto:a.abbekerk@vrijwilligerspunt.com
mailto:a.abbekerk@vrijwilligerspunt.com
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mailto:mdevent@teamsportservice.nl
mailto:groottimo@gmail.com
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Tot slot zijn dit de zeven ingediende projecten waar minimaal twee betrokkenen mee aan de slag gaan. Voor 2020 is een groot deel van het 

budget begroot, maar voor 2021 is er nog altijd ruimte voor nieuwe plannen en initiatieven. De opbrengst van de afgelopen maanden was een 

stuk groter, maar het ging dan om projecten die nog niet zover uitgewerkt waren of waar nog geen trekker voor te vinden was. We willen deze 

projecten echter niet onbenoemd laten, ook omdat het de Sportraad de ruimte geeft om dit op een later moment alsnog te initiëren. 

Drechterland beweegt! Sportakkoord 2020-2021

Bekendheid van de buurtbus
Vergroten van bekendheid van de buurtbus, zodat het voor mensen 
met een afstand tot sport makkelijker wordt om te sporten en 
bewegen. Dit kan gelden voor senioren, mensen met een beperking, 
maar ook voor de kleinere kernen om naar accommodaties in grotere 
kernen te komen.

Cognitieve fitness voor (kwetsbare) ouderen
Een 15-weekse cursus voor kwetsbare ouderen op het gebied van 
cognitieve fitness, waarbij deelnemers iedere week 1,5 uur les krijgen 
waarin ze werken aan een gezonde leefstijl. Na afloop van de cursus 
kan worden doorverwezen naar de mogelijkheden bij 
sportaanbieders in de gemeente.

Bridge in Beweging
Via bridge komen meer ouderen in beweging. Samen met een 
beweegcoach worden 60+’ers uitgenodigd om mee te doen aan 
denksport en aan beweegactiviteiten. Goed voor ouderen en goed 
voor de toekomst van de bridgeverenigingen. 

Project DoeMee: sporten door kinderen met een beperking
Met 7 West-Friese gemeenten kunnen we een coalitie vormen om 
kinderen met een beperking te laten sporten. We bundelen de 
krachten, zodat kinderen met een beperking op verschillende niveaus 
kunnen deelnemen aan aangepast sportaanbod.

Fitstap in Drechterland
Een wandel- en beweegprogramma waarbij deelnemers in 12 weken 
geholpen worden om zich (weer) fit en vitaal te voelen. Het gaat niet 
alleen om voldoende beweging, maar ook over leefstijl en een 
gezonde geest.

Eenzame/kwetsbare jongeren aan het sporten
Nicole’s Huiskamer vangt jongeren op in de leeftijd van 12 tot 18 jaar 
met een moeilijke thuis- of schoolsituatie. Veel jongeren die 
bij Nicole’s Huiskamer komen sporten niet, terwijl dat deze jongeren 
wel zou kunnen helpen. Het ontbreekt vaak aan vertrouwen of 
simpelweg geld. In samenwerking met sportverenigingen kan hier wat 
aan gedaan worden. 



Betrokken organisaties
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ASV ‘55

Badmintonvereniging Venhuizen

Bewegen in Hoogkarspel

Brede school de Paraplu

Bridgeclub Gezelligheid Troef

Bridgeclub Reiger

Basisschool De WestWijzer

Basisschool Jan Luykenschool

Basisschool Jozefschool

Basisschool ‘t Padland

Basisschool Roelof van Wienesse

Buurtzorg

DTS ‘48

Fysiotherapie D. van Gijzen

Gemeente Drechterland

GVSSS

HV Blokker

Het Streekbad

HTC Santana

IJsclub Hoogskarspel

Kolfclub Wijdenes-Venhuizen

MEE & de Wering

Nicole’s Huiskamer

Omring

SC Spirit ’30

Sento Modo Sports

Sportwandelschool

Stichting KickMee!

S.V. De Valken

SVH Sport

Team Sportservice

TV De Drieban

Volleybalvereniging Urbanus

VrijetijdsbestedingNH

Vrijwilligerspunt

V.V. Woudia

Wandelen en Coachen

WonenPlus

Yoga de Zonnetuin

Zwembad ‘t Hemmerven

Betrokken organisaties 
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Colofon

Meer weten over dit Sportakkoord:
Jordi Meester, adviseur lokale sport
jmeester@teamsportservice.nl

Joshua Ijzer, beleidsmedewerker Gezondheid en Sport, gemeente Drechterland
joshua.ijzer@sed-wf.nl

Projectleiding en redactie: 
Ronald Nijboer, sportformateur

Afbeeldingen:
Gemeente Drechterland, Nationaal Sportakkoord, Stichting KickMee!, Sento Modo

Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit Sportakkoord Drechterland. 

© Drechterland, mei 2020. 


