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Voorwoord wethouder
<<via Emma>>
o.a Corona effecten benoemen
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Algemene informatie
Het sportakkoord: wat en waarom
In juni 2018 is het Nationaal sportakkoord gesloten. Een initiatief van het ministerie van VWS om een
extra impuls te geven aan de lokale sport voor de jaren 2020 en 2021. En sinds kort ook voor 2022. Een
extra jaar om de ambities te verwezenlijken. Iedere gemeente krijgt de mogelijkheid om onder
begeleiding van een onafhankelijke sportformateur een lokaal sportakkoord te sluiten. Hier hoort een
eigentijdse werkwijze bij, want het akkoord is ván de mensen en vóór de mensen. Iedereen die deelneemt
aan het akkoord is gelijkwaardig en deze deelnemers bepalen zelf de koers. Ben je erbij dan beslis je ook.
Om het sportakkoord richting te geven is landelijk gekozen voor zes thema’s.
Inclusief sporten & bewegen
De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
Duurzame sportinfrastructuur
Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame
sportinfrastructuur nodig.
Vitale sport- en beweegaanbieders
We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor
iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
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.
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 achteruitgaat.
Topsport die inspireert
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende
waarde van sport.
(Via de link meer informatie op Allesoversport.nl)
De deelnemers aan het akkoord hebben de vrijheid om een lokale focus te kiezen. Uiteindelijk gaat het
om een leven lang sporten en bewegen met plezier, vandaar dat we spreken over een sport- en
beweegakkoord.
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Startfoto Opsterland: het vertrekpunt
De gemeente Opsterland telt 29.720 inwoners in 2020, waarvan 12.529 huishoudens. Het aantal inwoners
is de afgelopen 14 jaar gestegen met 1542 inwoners.
Kijken we naar de leeftijdscategorieën in de gemeente, dan is meer dan de helft ouder dan 45 jaar.
0-15 jaar
4787 inwoners
15-20 jaar
3526 inwoners
25-45 jaar
5958 inwoners
45-65 jaar
9163 inwoners
65+ jaar
6289 inwoners
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Het grondgebied beslaat totaal ca. 23.000 hectare waarvan 22.440 land. Dit is verdeeld over 15 wijken en
50 buurten. Het grootste dorp Gorredijk telt ruim 7000 inwoners. Het kleinste dorp Jonkerslân telt 752
inwoners.
Uit de gezondheidsmonitor van de inwoners ouder dan 19 jaar blijkt dat 52% van de inwoners
overgewicht heeft, 36% sport, 20% rookt, 83% drinkt en 14% is mantelzorger. Tevens is 29% langdurig
ziek en boven de 65 jaar is dit 40%.
Als we aan de andere kant kijken naar de positieve kant van de gezondheid van inwoners ouder dan 19
jaar en jonger dan 65 jaar kijken, dan heeft 83% een goede gezondheid en van de categorie ouder dan
65jaar is 69% gezond.
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Het gemiddelde bruto jaarinkomen ligt rond de € 23.300,- per inwoner.
De gemeente biedt vele sportfaciliteiten en kent vele openbare ruimtelijke sport-beweegplaatsen. Naast
een beleidsadviseur Sport heeft de gemeente buurtsportcoaches (6 fte). Deze BSC staan in contact met
het onderwijs en het verenigingsleven.
Enkele cijfers:
Uit landelijke cijfers¹ blijkt dat Opsterland in vergelijking met het landelijke gemiddelde op een groot
aantal sportonderdelen net boven het landelijke gemiddelde scoort.
Om enkele voorbeelden te noemen:
Opsterland
Landelijk*
- Landelijke beweegnormen 19+
63,9%
63%
- Fietsgebruik < 7,5 km
38,5%
35,2%
- Lidmaatschap Sportbonden
31,1%
25,3%
- Percentage niet sporters
50,9%
48,7%
- Aantal publieke sportaccommodaties
35%
31,1%
- Wandelen
42,9%
37%

Vergelijk sportonderdelen
70
60
50
40
30
20

Opsterland

Landelijk

Bron: *) volksgezondheidenzorg.info | waarstaatjegemeente.nl

In 2018 kende Nederland ruim 4,3 miljoen sportbondleden die lid waren van een of meerdere bij
NOC*NSF aangesloten sportbonden. Gemiddeld was 25% van de Nederlandse bevolking lid. Naarmate de
leeftijd van inwoners stijgt neemt het aantal leden van sportbonden af. Landelijke cijfers laten het
volgende zien:
- Van alle 0 tot 10-jarigen is 23% lid (van de 5 tot 10-jarigen is dit 41%);
- 10 tot 25-jarigen: 45%
- 25 tot 45-jarigen: 22%
- 45 tot 65-jarigen: 22%
- Van alle 65-plussers: 17%.
Kijken we naar de georganiseerde sporten in Opsterland, dan is het gemiddelde aantal inwoners
(percentage) per sport:
Atletiek
0,4%
Golf
1%
Gym
3%
Korfbal
1,9%
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Paardrijden
Tennis
Sportvissen
Voetbal
Volleybal
Zwemmen

1,7%
2,8%
6,6%
9,6%
1,6%
0,6%

Gemiddelde aantal leden per sportbond
(Totaal 29% van de bevolking)
0,4
0,6

2,8

1,7 1

3

1,9
6,6

1,6

9,6
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Kijken we naar de ongeorganiseerde sporten in Opsterland, dan komen we op de volgende percentages
Sportief wandelen:
2%
Hardlopen:
10%
Wielrennen:
2%
Fitness:
19%
Uit landelijke cijfers³ over het aantal sportaccommodaties Opsterland blijken de volgende gegevens.
Aantal sportaccommodaties 2017:
35
Aantal sporthallen 2015:
1,3
Korfbalaccommodaties 2015
1,7
Tennisaccommodaties 2015
3
Voetbalaccommodaties 2015
3,4
Zwembaden 2015
2,3
Uitgangspunt is het aantal voorzieningen per 10.000 inwoners:
De uitgebreide startfoto staat in bijlage 2.
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Het lokale proces: start – verdieping – finish
Binnen de gemeente Opsterland starten we niet op 0. Het Sportteam Opsterland, bestaande uit 6
buurtsportcoaches, wil dat iedereen iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Zie hiervoor
https://sportfryslan.nl/opsterland/ons-verhaal/. Er is een Kadernota sport en bewegen in Zuidoost
Friesland 2017 – 2021 en een nota “Vitaal Opsterland Visie op basisvoorzieningen en Accommodaties
2010-2030”. De gemeente Opsterland beschikt onder andere over gebiedsteams, jongerenwerk,
buurtsportcoaches en welzijnsinstellingen waarmee een nauwe samenwerking is. Daarnaast zijn er
diverse lokale initiatieven, samenwerkingsverbanden, evenementen en activiteiten.
Dit sociale en sportieve fundament is een prima basis voor de realisatie van het lokale sport- en
beweegakkoord.
Op 19 december 2019 heeft er een startgesprek plaatsgevonden met de initiatiefnemers van de
gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf. Het initiatief voor het lokaal Sportakkoord werd genomen
door: VV de Sweach, LDODK, VCSO en Comprix.
Om tot een lokaal sport- en beweegakkoord te komen is de uitnodiging voor een startbijeenkomst
gestuurd naar sportorganisaties, onderwijs, welzijn en zorg. Met behulp van diverse media is de
uitnodiging nog breder gedeeld voor andere belangstellenden. Tijdens deze startbijeenkomst op 30
januari 2020 zijn ruim 50 mensen, door de sportformateur André Kasel, persoonlijk geïnformeerd over het
sportakkoord. De deelnemers hebben interactief gewerkt aan een eerste verkenning van de thema’s.
Deze verkenning heeft drie thema’s opgeleverd die de prioriteit hebben bij het te vormen sportakkoord.
De aanwezigen van de startbijeenkomst zijn vervolgens uitgenodigd voor een verdiepingsbijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst op 11 maart 2020 is met een actieve werkvorm met ongeveer 20 personen een
indruk verkregen over de prioritering van de drie gekozen thema’s.
Deze drie thema’s zijn:

1. Inclusief sporten
2. Vitale Sport- en beweegaanbieders
3. Positieve sportcultuur
Met de opbrengst van de eerste avond zijn er mindmaps gemaakt waarin de input van die avond verwerkt
was. Hiermee gingen 3 groepen aan de slag om meer verdieping aan te brengen, concrete verbeterpunten
te benoemen en waar mogelijk ook oplossingsrichtingen.
De opbrengsten van de bijeenkomsten staan in bijlagen 3 en 4.
Het voorlopige resultaat is dit CONCEPT sport- en beweegakkoord.
Naast deze inhoud kwam ook de organisatie van het vervolg aan de orde:
De “vereniging van het Sportakkoord” gaat daar een belangrijke rol in spelen. Te beginnen met de
uitwerking binnen de spelersgroepen van de 3 thema’s. Met name het afwegen van de verschillende
benoemde actiepunten. Ook het bestuur heeft een belangrijke rol om het tot stand komen van het
sportakkoord te monitoren en de regie te voeren over de financiële middelen.
De verschillende rollen binnen de Vereniging van het sportakkoord”:

Wie pakt wat op en wanneer is het klaar? Wat mag het kosten en hoe meten we of we succesvol
zijn? Wanneer evalueren we en vieren we ons succes?


Wie wordt er speler? Als speler ben je actief in de werkgroep. Door mee te praten in de
werkgroep beslis je over welke activiteiten en ondersteuning wordt ingezet. Je zorgt ervoor
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dat er uitvoerders komen en dat het plan wordt gedeeld met de achterban. Bij de organisatie
van de uitvoering ben je betrokken en gedurende het proces houd je een vinger aan de pols.
Met de kennis die je daarmee opdoet evalueer je aan het eind van het jaar de inzet en komt
met een (verbeterd) voorstel voor 2021. De resultaten vieren we! Het proces herhaalt zich
dan en aan het eind van 2021 wordt de balans opgemaakt. Wat werkt en gaan we mee door?
Wat laten we gaan? En voor 2022 nog een laatste kans om het af te maken.


De Aanvoerder is de linking pin naar andere werkgroepen en het bestuur. Hij of zij neemt ook
het initiatief voor bijeenkomsten van de spelers en houdt de rode draad vast voor de
opdracht van deze spelersgroep. Samen met andere aanvoerders vormt hij/zij de kerngroep
van het Sportakkoord.



Wie wordt supporter? Als supporter ondersteun je de werkgroep door snel op vragen en
suggesties te reageren. Door hen ook met raad en daad bij te staan, je betrokkenheid is
duidelijk. Dit laat je ook zien door je achterban te informeren en draagvlak te creëren binnen
en buiten je organisatie.



Wie wil dit onderwerp sponsoren? Ondersteuning in geld, uren of andere middelen gaat
helpen om de doelstellingen eerder en beter te bereiken. De uitwerking van interventies die
gekozen zijn hebben uitvoerders nodig en soms is daar extra geld of inzet voor nodig. Elke
speler en supporter kan ook sponsor worden/zijn. Het aanhalen en meebrengen van andere
sponsoren is een extra mooie karaktereigenschap van de sponsor!



En tot slot is deze vereniging van sportieve mensen niet compleet zonder een bestuur.
Overzicht over het geheel en klankbord voor de spelersgroepen. Niet zo zeer bepalend, maar
wel richtinggevend en faciliterend. Mocht het zo zijn dat er ergens geen consensus over
bereikt wordt dan heeft het bestuur de beslissende stem. Per seizoen komen ze 2 tot 3 keer
bij elkaar en laten zich dan voeden door de aanvoerders / beleidsmedewerker Sport en
Bewegen.

Zoals gezegd, rollen kunnen wisselen, spelers kunnen veranderen en alle rollen kunnen ook
samenkomen in één organisatie. Dus meerdere afgevaardigden.
Nu is het tijd om concreet te worden en dat begint bij het formeren van de teams. In die samenwerking
draagt ieder op zijn of haar manier een steentje bij en komen we de komende 3 jaar (tot en met 2022) tot
een fitter en gezonder Opsterland! Een gezamenlijke website gaat daarbij helpen, zie :
www.sportakkoordopsterland.nl

Concept Lokaal Sport- en Beweeg Akkoord Opsterland V5

14 mei 2020

Het lokale sport- en beweegakkoord: wat gaan we doen?
Zoals hiervoor aangegeven is er de voorkeur gegeven aan tenminste drie thema’s.

Inclusief Sport en bewegen: iedereen doet mee!
Uit het Nationaal sportakkoord
De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele
geaardheid of sociale positie. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Belemmeringen die mensen nu nog
ervaren nemen we weg.
In Opsterland zijn we trots op
Een kleine selectie (volledig overzicht in bijlage …)





Sport voor iedereen (alle leeftijdsgroepen, divers aanbod, betaalbare varianten)
De natuurlijke omgeving waar veel gewandeld wordt
Ruim 31% van de inwoners is lid van een vereniging
De inzet van buurtsportcoaches in het onderwijs

INCLUSIEF SPORTEN in Opsterland willen we inhoud geven door in verschillende doelgroepen te
investeren. Door gericht aandacht en middelen in te zetten willen we meer inwoners verleiden om in
beweging te komen. Dit verhoogt niet alleen de sportparticipatie maar heeft ook veel goede effecten op
de gezondheid en de sociale participatie binnen de gemeente. We pakken het breed aan maar zullen daar
ook prioriteiten in moeten stellen. In eerste instantie zetten we in op:
ACTIVITEIT 1
Aanbod op MAAT
OMSCHRIJVING: Per doelgroep willen we maatwerk gaan leveren. Dus voor senioren organiseren de
deelnemende partijen een voor hen aantrekkelijk en aantrekkelijk beweeg aanbod. Voorbeeld hiervan is
de voetbalfitness zoals in Denemarken ontwikkeld is of zoals hier door de KNVB het “Walking Football”.
Ook willen we maatwerk leveren voor Jeugd, Nieuwkomers en mensen met een beperking.
SPELERS/SUPPORTERS: Nader te bepalen
WAT HEBBEN WE NODIG?: Een plan van aanpak per doelgroep waarin de deelnemende organisaties staan
en wat zij gaan doen. Dit levert dan de planning op en input voor de begroting.
PLANNING: Volgt uit het plan van aanpak

ACTIVITEIT 2
Drempel verlagen
Hierbij focussen we op de doelgroep die het zich financieel niet kan veroorloven om lid te worden of geld
uit te geven aan sport en beweegactiviteiten. Voor veel mensen is het niet nodig dat dit een drempel is,
maar vaak weet men er niet vanaf of is de schaamte te groot. Via het promoten van Stichting Leergeld en
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Jeugdfonds Sport en Cultuur kan de eerste factor al voorkomen worden. Hoe de tweede factor aan te
pakken wordt nader onderzocht.
SPELERS/SUPPORTERS: Nader te bepalen
WAT HEBBEN WE NODIG?: Een plan van aanpak waarin de deelnemende organisaties staan en wat zij
gaan doen. Dit levert dan de planning op en input voor de begroting.
PLANNING: Volgt uit het plan van aanpak

ACTIVITEIT 3
Kennis DELEN
Tijdens de bijeenkomsten kwamen er veel goede voorbeelden naar voren. Ook de lessen van niet
geslaagde projecten kwam naar voren. Voor anderen waren dit eye-openers en dus willen we deze
informatie gaan ophalen. Verzamelen op één duidelijke en aantrekkelijke plek: Een digitaal platvorm
(website = www.sportakkoordopsterland.nl ). En delen en promoten. Met name op dit laatste zal de
werkgroep creatief moeten zijn.
SPELERS/SUPPORTERS: Nader te bepalen
WAT HEBBEN WE NODIG?: Een plan van aanpak waarin de deelnemende organisaties staan en wat zij
gaan doen. Dit levert dan de planning op en input voor de begroting.
PLANNING: Volgt uit het plan van aanpak

Andere ideeën en mogelijkheden staan in de bijlage: compleet overzicht input werkgroepen.
Wat kost het
Nader uit te werken.

Wie werken hieraan

Aanvoerder:
Spelers:
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Vitale sport en beweegaanbieders: volop keuze voor iedereen
Uit het Nationaal sportakkoord
We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor
iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Niet iedere sport aanbieder weet nu in te spelen op
ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en digitalisering. Mede hierdoor heeft een kwart van alle
verenigingen de afgelopen jaren met een dalend ledenaantal te maken gehad. En veel verenigingen
kampen met een tekort aan trainers.
In Opsterland zijn we trots op
Een kleine selectie (meer in de verslagen, bijlages)
 De inzet van de vele vrijwilligers
 De grote variatie in het sport- en beweegaanbod
 Ruim 31% van de inwoners is lid van een vereniging

VITALERE VERENIGINGEN EN SPORTAANBIEDERS in Opsterland gaan we krijgen door de basis op orde te
maken. Vele handen maken licht werk en dus is de eerste focus op het behouden en vergroten van het
aantal vrijwilligers. Door hier op in te zetten zorg je er ook voor dat er meer aandacht voor de leden kan
zijn, er een veilig en aangenaam sportklimaat heerst en er ook verder nagedacht kan worden dan alleen
aan de dag van morgen. Er dus ook lange termijn plannen kunnen komen en daarin ook de samenwerking
met anderen een plek kan worden gegeven.
ACTIVITEIT 1
Behoud vrijwilligers
OMSCHRIJVING: We gaan investeren in opleidingen. Voor zowel het bestuur als de coaches en de trainers
zijn er vele mogelijkheden om de kennis te vergoten en daardoor het werk leuker maken en minder tijd
nodig te hebben voor het zelfde werk. De deelnemende verenigingen en organisaties melden zich aan en
kiezen met elkaar de cursussen. Hierbij ondersteunt door de buurtsportcoach en de adviseur lokale sport.
SPELERS/SUPPORTERS: Nader te bepalen
WAT HEBBEN WE NODIG?: Een plan van aanpak per doelgroep waarin de deelnemende organisaties staan
en wat zij gaan doen. Dit levert dan de planning op en input voor de begroting.
PLANNING: Volgt uit het plan van aanpak

ACTIVITEIT 2
Werving vrijwilligers
OMSCHRIJVING: We gaan ook investeren in het werven van nieuwe vrijwilligers. Door de cursus meer
vrijwilligers in korte tijd nog eens aan te bieden en dan wellicht niet digitaal maar in de work-shop vorm.
De deelnemende verenigingen en organisaties melden zich aan en de plaats en tijd wordt bepaald. Hierbij
ondersteunt door de buurtsportcoach.
SPELERS/SUPPORTERS: Nader te bepalen
WAT HEBBEN WE NODIG?: Een plan van aanpak per doelgroep waarin de deelnemende organisaties staan
en wat zij gaan doen. Dit levert dan de planning op en input voor de begroting.
PLANNING: Volgt uit het plan van aanpak
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ACTIVITEIT 3
Samenwerking
OMSCHRIJVING: De oproep om meer samen te weken kwam tijdens de bijeenkomsten vaak naar voren.
Nu is dit een breed begrip en dus is er gefocust op wat er in Opsterland aan samenwerkingskansen lagen.
Deels wordt daar al aan gewerkt en dit geeft de kans aan te sluiten. Soms moet er iets nieuws bedacht
worden. Samenwerking met scholen zoals in Lippenhuizen met de BSO met inschakeling van stagiaires
bijvoorbeeld, maar ook samenwerken rond het aanbod van lidmaatschappen zodat er een aantrekkelijker
aanbod ligt voor de inwoners. Zodat ze straks, na de corona-maatregelen, weer graag en veel in
beweging komen!
SPELERS/SUPPORTERS: Nader te bepalen
WAT HEBBEN WE NODIG?: Een plan van aanpak per doelgroep waarin de deelnemende organisaties staan
en wat zij gaan doen. Dit levert dan de planning op en input voor de begroting.
PLANNING: Volgt uit het plan van aanpak

Wat kost het
Nader uit te werken, maar de cursus “meer vrijwilligers in korte tijd” (digitale versie) kost € 295,= per
deelnemende vereniging. Navragen wat de workshop kost!

Wie werken hieraan

Aanvoerder:

Spelers:

Remco Winter
LDODK

BuurtSportCoachnn

Supporters:
Sylvia de Roos
Hilda Bron

SV Thor??
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Positieve sportcultuur: sport en bewegen is leuk, eerlijk en veilig
Uit het Nationaal sportakkoord
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. De afgelopen jaren heeft bijna 60 procent van alle
sportverenigingen gewerkt aan een plezierig en veilig sportklimaat. We willen ervoor zorgen dat alle
sportclubs aandacht hebben voor een positieve sportcultuur. Dat trainers, leraren en instructeurs het
welzijn van het kind belangrijker vinden dan winnen en dat ouders en verzorgers langs de lijn positieve
supporters zijn.
In Opsterland zijn we trots op
Een kleine selectie (volledig overzicht in bijlage …)
- Enthousiasme en betrokkenheid van leden en vrijwilligers
- Goede sfeer en positiviteit
- Samenwerking tussen sporten en met andere verenigingen

EEN POSITIEVERE SPORTCULTUUR in Opsterland gaan we krijgen door goede voorbeelden zoals in
Meppel te volgen en te kopiëren. Ook zijn er binnen de eigen gemeente voldoende goede voorbeelden
om op terug te vallen. Gezondere kantines, goed alcohol en rook- beleid en zeker een veiliger
sportklimaat kunnen we door het inzetten van het Fit-team en het organiseren van cursussen gaan
realiseren. De cursus vertrouwenspersoon is één van de opleidingen die we aan gaan bieden. Wat volgens
de werkgroepen op de bijeenkomsten zeker bij gaat dragen is een grotere ouderbetrokkenheid. Door
deze te vergroten doe je een grote stap in de goede richting!
ACTIVITEIT 1
Vergroten ouderbetrokkenheid
OMSCHRIJVING: We gaan het voorbeeld van OMNI vereniging… analyseren en kijken wat daar de goede
ingrediënten zijn. Vervolgens gaan we dit delen en bij andere verenigingen uit proberen. Ook nieuwe
ideeën hebben een plek om meer ouders te betrekken. Als we het goed doen hebben we ook meer
vrijwilligers.
SPELERS/SUPPORTERS: Nader te bepalen
WAT HEBBEN WE NODIG?: Een plan van aanpak per doelgroep waarin de deelnemende organisaties staan
en wat zij gaan doen. Dit levert dan de planning op en input voor de begroting.
PLANNING: Volgt uit het plan van aanpak

ACTIVITEIT 2
Zichtbaar maken GEZONDE VERENIGING
OMSCHRIJVING: Een gezondere kantine gaan we inzetten door op nog veel meer plekken gratis fruit aan
te bieden als gezonde snack. Tevens vragen we het FIT-team ons te helpen ook de rest van de vereniging
gezonder te krijgen. Het goede voorbeeld van Witteveen plaatsen we op het centrale platform voor
kennisdeling. Alcohol- en rookbeleid en een gezonde keus moet straks in elke kantine gelden. De cursus
vertrouwenspersoon leidt er toe dat het nog veiliger op de sportvelden is.
SPELERS/SUPPORTERS: Nader te bepalen
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WAT HEBBEN WE NODIG?: Een plan van aanpak per doelgroep waarin de deelnemende organisaties staan
en wat zij gaan doen. Dit levert dan de planning op en input voor de begroting.
PLANNING: Volgt uit het plan van aanpak

Wat kost het
Nader uit te werken.

Wie werken hieraan

Aanvoerder:
Spelers:
BuurtSportCoach
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Organisatie en financiën
Organisatie
Naast de inhoud moet ook de organisatie van het sportakkoord helder zijn. Wie pakt welk thema op en
hoe? Hiervoor hebben we de werkgroepen.
Werkgroepen
Ieder thema heeft een werkgroep met een AANVOERDER, spelers en supporters. Deze werkgroep maakt
zelf afspraken over de uitwerking en uitvoering van het thema. Zij bepalen de acties op het thema, zij
bepalen de inhoud. Eén van de spelers is een buurtsportcoach die advies kan geven en bij wie men
terecht kan om aanvullende services vanuit de sportbonden aan te vragen. Zij kunnen hiervoor ook
terecht bij de Adviseur lokale sport van Sport Fryslân.
Het is de bedoeling dat de werkgroep de ruimte voelt om naar eigen inzicht praktische afspraken te
maken om de komende anderhalf jaar (tot en met december 2021) het thema tot een succes te maken.
Als algemene richtlijn geldt dat de werkgroep minimaal zes keer per jaar bij elkaar komt. Gezien de
corona-maatregelen zullen de eerste contacten via een mailgroep gaan en wellicht een videoconferentie.
Als de situatie zich genormaliseerd heeft zal fysiek afspreken ook weer mogelijk worden.

Bestuur
Om de grote lijn van het akkoord in de gaten te houden, af te stemmen tussen thema’s en het budget te
beheren is een bestuur actief. In dit bestuur zitten één of meer vertegenwoordiger(s) van de
werkgroepen, de gemeente en de buurtsportcoaches. Dit bestuur heeft als taak om de continuïteit van
het sport- en beweegakkoord te waarborgen. Mocht het zo zijn dat er ergens geen consensus over bereikt
wordt dan heeft het bestuur de beslissende stem. Per seizoen komen ze 2 tot 3 keer bij elkaar en laten
zich dan voeden door de aanvoerders/beleidsmedewerker.
De beleidsmedewerker is de linking pin naar de gemeente en zit vanuit die rol en de facilitering van
bestuur en spelergroepen bij de overleggen van het bestuur. Ook het team van buurtsportcoaches heeft
een ondersteunende en faciliterende rol in het geheel. Zij zijn in alle spelersgroepen vertegenwoordigd.
Nog voor de zomer komt het spelersveld (digitaal) bijeen voor een nadere kennismaking met elkaar en
wordt de planning voorbereid, zodat men na de zomer inhoudelijk van start kan om uitvoering te geven
aan de ambities.
In de week van de Nationale Sportweek is het de bedoeling een feestelijk moment voor de ondertekening
te organiseren. Wellicht dat we daarvoor nog eenmaal centraal bij elkaar komen om de stand van zaken
op dat moment met elkaar te bespreken.
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Financiën
Het budget voor het sport- en beweegakkoord Opsterland bedraagt €20.000 per jaar. En doordat er
vanuit het Rijk nog een jaar is toegevoegd incl. financiële middelen hebben we extra tijd en geld om onze
ambities waar te maken. Doordat de start pas halverwege 2020 plaatsvindt betekent dit dat er voor de
komende tweeëneenhalf jaar van uitvoering in totaal €60.000 beschikbaar is. Een verdeling van de
middelen over de thema’s ziet er als volgt uit:
Thema

Bedrag*

Toelichting

Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Inclusief sport & bewegen
Communicatiebudget (algemeen)
Totaal

€60.000

*) naast deze bedragen kunnen alle werkgroepen een beroep doen op de services van sportbonden. Dit zijn scholingen,
workshops en/ of diensten die ondersteunend zijn aan meerdere doelen binnen het sport- en beweegakkoord.

Het bestuur kan, op basis van uitgewerkte plannen van werkgroepen, beslissen over een eventuele
herverdeling van middelen tussen de thema’s.

Bronvermeldingen:
¹ Waard cup van Kenniscentrum Sport 2018
² https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/lidmaatschappen-sportvereniging#node-sportbondledengemeente
³ https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/sportaccommodaties
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Ondertekenaars
Deelnemende partijen zijn:

Concept Lokaal Sport- en Beweeg Akkoord Opsterland V5

14 mei 2020

