Kort verslag opbrengst 2de sessie werkgroepen Sportakkoord Opsterland
Locatie: Recreatiecentrum Dúndelle, Bakkeveen
Datum: 11 maart 2020
Aantal aanwezigen: 20 betrokkenen

1. Opening:
De sportformateur André Kasel geeft een korte terugblik van de opbrengst uit de Kick-off gehouden
30 januari 2020.
Het hoofddoel van het Sportakkoord: Opsterland nog meer in beweging zetten.
Met elkaar zijn we gestart met zes thema’s. Uit de bijeenkomst is naar voren gekomen dat tenminste
drie thema’s de voorkeur genieten om mee aan de slag te gaan met elkaar. Te weten:
- Inclusief sporten
- Vitale Sport en beweegaanbieders
- Positieve Sportcultuur
Doel van deze avond: met elkaar richting te geven aan de inhoud van het Sportakkoord. Dit doen we
door met name naar de “werkwoorden” te zoeken passend bij de uitkomst van de vorige
bijeenkomst. De belangrijkste uitkomsten van de vorige bijeenkomst zijn per thema in een mindmap
uitgewerkt waar we verder mee aan de slag gaan.
2. Rondje kleur bekennen:
Met rode, oranje en groene kaarten wordt er op basis van een aantal stellingen kleur bekend, om
even de sfeer en gedachten met elkaar te delen. Iedereen is vrij te denken vanuit zijn/ haar eigen
club dan wel in algemene zin. Dit maakt de reacties divers.
- Groen:
Eens
- Oranje: Deels eens, deels niet eens
- Rood:
Oneens.
- Thema Inclusief sporten
“Iedereen moet kunnen sporten, ook diegenen die afstand tot sport ervaren door een
handicap, armoede, geaardheid, etnische achtergrond of eenzaamheid”
Stelling 1: Inclusief sporten in Opsterland, hierin is nog een heleboel te verbeteren zodat sporten
voor iedereen toegankelijk is. De bijzondere doelgroepen horen er vaak nog niet bij.
Reacties:
De meeste mensen stemmen Oranje, wat betekent dat men het grotendeels eens is met de stelling.
De beleving is dat er veel beschikbaar is voor iedereen maar dat men niet altijd op de hoogte is van
het aanbod.
Ook wordt gesteld dat er wel ruimte is voor iedereen, maar dat het maatwerk wat in sommige
situaties wordt gevraagd niet altijd geleverd kan worden.
Omni Vereniging heeft een volledig aanbod en regeert daar ook naar.
Stelling 2: Inclusief sporten, is dit het onderwerp waar je je beschikbare budget, 2 x 20.000 euro, aan
uit zou willen geven?
Reacties:
De grootste groep is Oranje maar ook rood en groen komen zeker naar voren in de groep. Men kiest
over het algemeen toch liever voor een verdeelsleutel wat betreft de verdeling van de budgetten. Niet
alles naar inclusief.

- Thema: Vitale sport en -beweegaanbieders
“We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen
voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft”
Stelling: Er is geen sprake van dalende leden aantallen en de verenigingen zijn gezond.
Reacties:
De grootste groep stemt rood, wat betekent dat men het vooral niet eens is met deze stelling.
Er wordt steeds meer van verenigingen verwacht. Ook en dus ook van de vrijwilliger. Er komt steeds
meer op je af wat niet altijd behapaar is of logisch. Er wordt meer gevraagd en minder geleverd.
Gym mist geschoold kaderen. En maakt andere keuzes. Het verkrijgen van gymnastiek docenten is
(financieel) erg lastig.
Thema: Positieve sportcultuur
“Sporten moet leuk, eerlijk, veilig en zorgeloos zijn. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in
sport is het fundament voor een levenlang sporten”.
Stelling: Dit zit in onze genen, dat is er al en volop aanwezig.
Reacties:
Oranje overheerst (er gebeurt veel op dit vlak maar het kan altijd beter) maar men stemt ook aardig
rood wat betekent dat deze stelling niet wordt gedeeld.
Omni Vereniging ondersteund de stelling evenals De Sweach. Er is aandacht en beleid voor binnen
beide clubs.
Opgemerkt wordt niet alleen te kijken naar de jeugd maar ook volwassenen cq. ouderen. Voor
trainers zou er een inhaalslag gemaakt kunnen worden als het gaat om het bieden van cursussen.
3. Uitwerking
Vervolgens gaan we uiteen in drie groepen met als doel de thema’s verder te concretiseren.
Voor de inhoud hiervan zie hieronder de uitwerking van de thema’s.
4. Hoe verder met het plan
Uiterlijk 7 april ligt er een concept Sportakkoord 2020. Deze zal met alle betrokkenen worden
gedeeld en samen met het veld wordt er een definitief Sportakkoord opgemaakt. Alle betrokken
partijen ontvangen hiervoor een uitnodiging zodra de datum bekend is.
Uiterlijk 26 juni moet het definitieve plan worden ingediend bij de landelijke organisatie om ook
daadwerkelijk het budget toebedeeld te krijgen. Gestreefd wordt om zoveel mogelijk
handtekeningen van betrokken partijen onder het Sportakkoord te krijgen om ook zo te laten zien
dat wij er samen voor gaan.
De verdere uitvoering van het Plan is dan ook aan de verenigingen, ondersteund door de gemeente.
Iedere speler heeft dezelfde stem.
Belangrijk aspect is nog het toebedelen van rollen. Wij vragen alle betrokkenen dan ook of men
bereid is actief deel te nemen en aan te geven in welke rol u zichzelf ziet. Hiervoor verwijzen wij u
naar de bijlage “Sportakkoord - De Vereniging”.
Een aantal personen hebben zich tijdens de bijeenkomst reeds aangemeld als betrokken speler in de
uitwerking van het plan.
Sluiting
Met dank aan een constructieve samenwerking tussen alle partijen wordt de bijeenkomst afgesloten
met een drankje en een gezond hapje.
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Overige opmerkingen “Inclusief Sporten”:
-

Geen visie op sport en bewegen en incl. sporten/bewegen. Idem voor accommodaties
BSO als bindmiddel (Lippenhuizen). Hier kun je een programma op maken. Contacten zijn gelegd.
o Benodigd sportbegeleiders/stagiaires
*TV Gorredijk: veel jeugdleden maar verschillende niveaus. Dit matched niet altijd. Samenwerking gezocht met andere Tennisverenigingen.
**De sporten in Gorredijk beschouwen zich nog wel eens als concurrenten. Leefbaarheid, samenwerking, afstemming vergroten?
THOR heeft eigen competitie opgestart om reisafstanden te verkleinen. 7x7 (35+ en 45+) = vrije organisatie
Kaatsvereniging idem als THOR. TDF = vrije vereniging. 21 leden uit Lippenhuizen én uit omliggende dorpen.
Binnen Talant ligt de wens om meer te bewegen (9% voldoet aan beweegnorm). Binnen de dagbesteding en daarbuiten kan dit nog verder ontwikkeld
worden.
Tennisvereniging Tijnje: de leden aantallen lopen terug. Willen graag meer reuring.

