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Inleiding
Wijdemeren is een betrekkelijk “rijke” gemeente ten opzichte van de gemiddelden in
Nederland. De meeste inwoners hebben voldoende kansen om te sporten, de gemeente is
groen en ruim waardoor ook in de openbare ruimte voldoende gelegenheid is tot sport en
bewegen.
Toch ligt het gevaar van vergrijzing en eenzaamheid op de loer. De samenleving heeft bij de
gemeente aangegeven dit als concreet risico te zien. Daarnaast stopt jeugd met sporten
tussen de 12 en 18 om daarna maar lastig weer terug te keren bij een sport- of
beweegaanbieder.
Om het sportlandschap van Wijdemeren een boost te geven is gestart met een
sportakkoord. De sportformateur heeft input bij de sport- en beweegaanbieders opgehaald
en samen met een denktank gekeken naar een rode draad in het geheel. Nadat het
sportakkoord is vastgesteld zal de adviseur lokale sport zorgen dat de belangen van de lokale
sport via het sportakkoord worden bewaakt en de services managen. Zie hiervoor het
hoofdstuk over de services.
Gedurende de opzet van het sportakkoord hebben we gekeken in hoeverre het mogelijk is
mensen die op dit moment niet participeren in een beweegaanbod te betrekken bij de
maatschappij waarbij er ook voordelen voor de beweegaanbieders ontstaan. Win-win is
hetgeen we hebben gezocht én gevonden.
Het Sportakkoord in Wijdemeren levert een uitvoeringsbudget op van €20.000 per jaar voor
2020 en 2021. 2022 zal ook een uitvoeringsjaar van het sportakkoord zijn, echter of er extra
budget vrijkomt of dat het slechts de afronding is van de budgetten die nog niet opgemaakt
zijn, is op het moment van dit schrijven nog niet bekend.
Daarnaast zijn er services, een soort waardebonnen, beschikbaar waarmee sport- en
beweegaanbieders op diverse manieren ondersteuning kunnen krijgen bij ambities en
uitdagingen.
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Bijzonderheden over de gemeente & cijfers
Inwoners
Wijdemeren is een gemeente met 24.360
inwoners verdeeld over 7 kernen aan de rand
van het Gooi. Het is een betrekkelijk kleine
gemeente in inwonersaantallen, maar groot
qua oppervlakte. Wijdemeren grenst aan
grotere plaatsten als Hilversum en Weesp waar
schoolgaande jeugd het voorgezet onderwijs
volgt. Jongeren uit Wijdemeren verhuizen
tijdens de studie veelal waardoor de bevolking
van Wijdemeren vergrijst. Voor degene die
graag in Wijdemeren willen blijven wonen is de
woningprijs nagenoeg onhaalbaar.

Het gemiddelde inkomen van de inwoners
van Wijdemeren ligt hoger dan gemiddeld in
Nederland. Toch heeft 15% van de inwoners
van Wijdemeren moeite met rondkomen.
92% van de inwoners geeft aan voldoende
regie te hebben over het eigen leven.
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Sporten en bewegen in Wijdemeren
55% van de inwoners van Wijdemeren is actief aan het sporten bij een beweegaanbieder
(commercieel of vereniging) of in de niet georganiseerde sport. Voor de ouderen in
Wijdemeren is er aanbod op het gebied van sport en bewegen. Dat is voornamelijk ingericht
door semi-zorgaanbieders, op verenigingsgebied is het aanbod mager voor deze doelgroep.
Van de inwoners van Wijdemeren verricht 31% vrijwilligerswerk. Een groot deel van de
vrijwilligerswerkzaamheden wordt bij sportverenigingen
ingezet.
Wijdemeren kent een kleine 100 sport- en
beweegaanbieders, daarvan is meer dan de helft in
verenigingsverband, circa 15% valt onder de
commerciële sport- en beweegaanbieders, circa 15% zijn
zorgpartijen met een beweegaanbod en circa 10% zijn
andersoortige sport- en beweegaanbieders zoals
stichtingen. De afbeelding hiernaast toont een globaal
overzicht van de sport- en beweegaanbieders in
Wijdemeren. Niet alle (zorg)aanbieders zijn hierin
opgenomen.
Het beweegaanbod wordt vooral in de eigen kern beoefend, het openbaar vervoer en de
afstand tussen de kernen nodigt niet uit om een sport te beoefenen in een andere dan de
eigen kern als men niet over eigen vervoer beschikt. Voor ouderen die slecht ter been zijn,
kan dit een van de oorzaken zijn dat zij niet makkelijk aansluiten bij bestaand
beweegaanbod.
Een concreet voorbeeld werd duidelijk bij Suzanne Renkema, een van de
medeondertekenaars van de intentieverklaring, die met haar beweeg initiatief
“Zorg voor Bewegen” een prachtig aanbod heeft gecreëerd op een van de mooie
bosrijke plaatsen in Wijdemeren. Het aanbod is zeer toegankelijk en
gedifferentieerd, iedereen kan op zijn of haar niveau meedoen. Ook voor ouderen
die slecht ter been zijn is dit een passend initiatief. Ouderen bewegen dan meer en
komen ook buiten, de lessen gaan altijd door. De lessen worden gegeven in het bos
en het startpunt van de lessen ligt een op circa een kilometer van een
seniorencomplex waar veel interesse is voor het aanbod. Echter als deze
zelfstandig wonende senioren, vaak niet in het bezit van een auto, met een rollator
een kilometer heen en terug moeten naar het sportaanbod, kunnen ze de
activiteiten van het aanbod al niet meer volgen.
Beter openbaar vervoer past niet in het sportakkoord, samenwerken om mensen op de
plaatsen van het sportaanbod te krijgen of meer gevarieerd aanbod zodat iedereen toegang
heeft tot aanbod past wel in het akkoord.
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Gezondheid en Welzijn in Wijdemeren
Inwoners van Wijdemeren
ervaren over het algemeen dat ze
een goede gezondheid hebben.
Toch heeft 13% van de inwoners
een ernstige vorm van obesitas en
is 30% van de inwoners beperkt
vanwege een aandoening.
43% van de inwoners van
Wijdemeren voelt zich wel eens
eenzaam, 8% voelt zich zelfs zeer
eenzaam!
Diverse zorgaanbieders bieden
naast de reguliere zorg ook
beweegaanbod. Dat wordt door
de gemeente ondersteund en
aangemoedigd, er is niet erg veel samenwerking op dat gebied met de sportverenigingen.
Bron: www.allecijfers.nl en www.gemeentewijzer.nl
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Onderbouwing
De opzet van het sportakkoord zijn we gestart door de intentie-ondertekenaars te spreken,
de media in te zetten, andere sport- en beweegaanbieders te spreken en een collectieve
avond te houden waarbij iedereen zijn of haar ideeën kon delen.
De opgehaalde ideeën zijn gerangschikt per deelakkoord en gedeeld met de aanwezigen op
de avond en degene die wel interesse hadden, maar niet aanwezig konden zijn.

De denktank en het sportplatform
Om, aan de hand van de opgehaalde input, tot een plan te komen is een selecte groep
mensen als denktank bij elkaar gekomen, zij zijn de voorloper van het sportplatform en het
grootste deel van deze mensen heeft aangegeven in het sportplatform te willen blijven. Zij
hebben de opgehaalde info bekeken en op basis daarvan een voorstel gemaakt wat de basis
is voor dit sportakkoord.
Deze voorloper van het uiteindelijke sportplatform kwam met het idee in elke kern van
Wijdemeren een kleine kerngroep van 2 of 3 mensen te vormen. Zij zijn de vraagbaak voor
de inwoners en sportaanbieders in de betreffende kern in Wijdmeren. Tevens zijn zij
onderdeel van het sportplatform Wijdemeren.
De taken van het sportplatform zijn dat zij adviseren en beslissen over de aanvragen van het
sportakkoord. Als vraagbaak en sparringpartner ondersteunen zij de beleidsmedewerker
sport in Wijdemeren.
De deelnemers aan de denktank en het toekomstig sportplatform zijn:
Naam
Sport- of beweegaanbod
kern
Jan-Ernst van Driel
TV de Rading
Loosdrecht
Linda Tuithof
Golf vereniging ‘t Jagerspaadje
s’ Gravenland
Raimon Knip
Bureau Sport
Kortenhoef
Loraine van de Broek
Stoel Yoga
Loosdrecht
Jeanine van Rhenen
Anders Beter
Loosdrecht
Ine Klösters – de Vries
Sportformateur
Nederhorst den Berg
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Iedereen in Wijdemeren beleeft
een leven lang plezier aan
sporten en bewegen.

1. Inclusieve sport

Inclusieve sport heeft een prominente plaats in het sportakkoord van Wijdemeren.
Vooral het sport- en beweegaanbod voor senioren is door veel partijen genoemd.
Veel zorgpartijen bieden al beweeginitiatieven aan, maar lopen ook tegen
uitdagingen aan. Daarbij kun je denken aan:
• Hoe zorgen we ervoor dat de deelnemers de locaties van beweeginitiatieven
kunnen bereiken?
• Hoe houden we de beweeginitiatieven betaalbaar?
• Waar kunnen we het beweegaanbod uitvoeren?
• Hoe vinden en bereiken we de mensen die nu nog niet in beweging zijn?
Oudere inwoners van Wijdemeren gaven zelf aan behoefte te hebben aan
gevarieerder beweegaanbod. Zo is er diverse malen gevraagd om walking football en
grannies football. Ook werden er vormen van volleybal voor senioren gevraagd. Voor
teamsporten ligt hier een schot voor open doel.
Het grote voordeel van dit deelakkoord is dat we de op de loer liggende eenzaamheid
aan kunnen pakken. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat de inwoners van
Wijdemeren zo lang mogelijk gezond
blijven, dat maakt dat mensen langer
zelfstandig kunnen blijven. Daar helpt
sport en bewegen bij!
Team Sportservice pakt middels de
buurtsportcoaches al een groot deel van
het aanbod op voor de ouderen in
Wijdemeren, nu lijken de verenigingen
zich daarbij aan te sluiten. Een mooie
ontwikkeling!

Onderzoeken laten zien dat sporten en bewegen een positief effect heeft op de
beleving van eenzaamheid onder ouderen. Bijvoorbeeld:
•

•
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De Vrije Universiteit Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de relatie
tussen sporten en eenzaamheid. Gebleken is dat oudere mensen die sporten
minder eenzaam zijn. Ook concluderen de onderzoekers dat sporten op korte
termijn een positief effect heeft op eenzaamheidsgevoelens, maar dat die
effecten op lange termijn uitdoven.
Uit onderzoek van het NIVEL naar het Denken en doen-programma blijkt dat
ruim een derde van de deelnemers bij aanvang eenzaam is. Na één jaar
deelname is 88% van de deelnemers erg tevreden met het aantal contacten
en ontmoetingen dat hij/zij had (dit was 72% bij aanvang van het project). Na
een jaar deelname had nog slechts 4% van de deelnemers behoefte om meer
nieuwe mensen te ontmoeten, terwijl dit bij aanvang 20% was.
Sportakkoord Wijdemeren
Sportformateur Ine Klosters

Wijdemeren beschikt over een
goede, functionele en
duurzame sportinfrastructuur

2. Duurzame sport-infrastructuur

Binnen het deelakkoord “Duurzame
sportinfrastructuur” kwamen een
aantal mooie ideeën naar voren,
zoals een skeelerbaan (die in de
winter ingezet kan worden als
schaatsbaan) of een Athletic Skills
Model garden, zoals dat in Almere
wordt gerealiseerd.

Naast concrete nieuwe plannen voor beweegaanbod werd er ook gesproken over het
delen van de accommodaties. Zowel door (zorg)partijen die zelf niet de beschikking
hebben over een accommodatie, als door partijen met een mooi sportpark wat grote
delen van de tijd niet gebruikt wordt. Samenwerking bij het gebruik van
accommodaties is erg duurzaam en past erg goed in het sportakkoord.
Ook werden er wat plannen geopperd die groter waren dan het sportakkoord aan
kan, deze partijen zijn reeds met de gemeente in gesprek over de haalbaarheid van
de plannen.
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3. De vitale beweegaanbieder

Alle aanbieders van sporten bewegen zijn
toekomstbestendig.

Het deelakkoord voor de vitale sport- en beweegaanbieder ging veel over vrijwilligers
en leden. De vrijwilligersproblematiek komt vooral bij de sportverenigingen voor en
is een uitdaging die bekend is in verenigingenland. Via de services
kan er een masterclass vrijwilligersmanagement worden
aangevraagd waarbij een degelijk plan wordt opgezet om tot
vrijwilligersbeleid te komen.
De meeste sport- en beweegaanbieders zijn op zoek naar nieuwe leden of andere
mogelijkheden om hun sportaanbod te
verbreden of inkomsten te genereren. Het
maakt niet uit of dat een vereniging,
commerciële partij of een zorgaanbieder is.
(Uitgezonderd hierop is de tennisvereniging
Nederhorst die na de opening van de nieuwe
tennisaccommodatie het ledenaantal met 50%
binnen een half jaar zag toenemen.) In alle
gevallen zijn het aanbieders die trots op hun
sport(en) zijn. Ze willen dit enthousiasme graag delen en niet-leden kennis laten
maken met hun sport. Om te komen tot meer leden of mogelijk een ander
lidmaatschapsmodel werd onderlinge samenwerking voorgesteld.
Ook was er behoefte aan zichtbaarheid van het sportaanbod in
Wijdemeren. Blijkbaar zijn niet alle sport- en beweegaanbieders
op de hoogte van de mogelijkheid het aanbod via Team Sportservice
te publiceren. Ondanks vermelding hierover, is nog niet alle aanbod
via Team Sportservice zichtbaar. Het is dus aan te bevelen dit regelmatig onder de
aandacht van de sport- en beweegaanbieders te brengen.
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Overal met plezier, veilig,
eerlijk en zorgeloos kunnen
sporten.

4. Positieve sportcultuur

Binnen de positieve sportcultuur werd vooral genoemd dat er samen gewerkt moet
worden aan een mooi sportklimaat. Binnen het sportplatform kwam ook naar voren
dat het samenwerken ook best over de kernen heen moet kunnen. Het voorstel wat
we binnen dit sportakkoord doen, streeft naar veel samenwerking.
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5. Vaardig in bewegen

Meer kinderen voldoen aan de
beweegrichtlijn en de motorische
vaardigheden nemen toe.

Een aantal van de buurtsport coaches van basisscholen in
Wijdemeren heeft een sportdocent aangetrokken om het
beweegonderwijs vorm te geven en de reguliere docenten te
ontlasten. Ook biedt Wijdemeren veel ruimte in de openbare
ruimte om te bewegen en spelen voor jeugd (en ouderen).
Het gevoel leeft dat niet alle sporten bij alle inwoners bekend
zijn, een open dag of kennismakingsdag werd als optie
genoemd. Ook blijkt wederom niet iedereen bekend te zijn
met de activiteiten die Team Sportservice ondernemen om de
jeugd aan het sporten te krijgen.
Een grote uitdaging ligt bij het behoud van jeugd binnen de sport. Zoals overal in
Nederland neemt de sportparticipatie tussen de 12 en 18 jaar af. Studenten die in
Wijdemeren zijn opgegroeid vertrekken naar de stad en gaan daar vaak sporten.
Verenigingen zien maar weinig doorgroei naar de seniorenteams.
De mogelijkheid om sporters (niet alleen jeugd) door middel van een strippenkaart te
laten sporten werd geopperd, evenals een moment, bijv. tijdens de 3 dorpenloop,
waarop verenigingen zich kunnen presenteren.
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6. Topsport inspireert
Deelakkoord “Topsport inspireert” leeft niet echt in Wijdemeren. Op een opmerking
na dat het leuk zou zijn als topsporters clinics zouden geven bij de sportverenigingen
in Wijdemeren is er geen input gekomen op dit deelakkoord.
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Ambities en Afspraken
Afgaande op de input van de sport- en beweegaanbieders van Wijdemeren, de kansen die
sport- en beweegaanbieders zien én de situatie van de inwoners van de gemeente
Wijdemeren gaan we binnen het Wijdemeerse sportakkoord inzetten op de pijlers inclusieve
sport en vitale sport- en beweegaanbieders.
• Inclusief omdat we juist aan de slag gaan om de niet participerende inwoners
van Wijdemeren te bereiken
• Vitaal omdat de partijen in Wijdemeren klaar moeten zijn voor de toekomst
om zo het passende sport- en beweegaanbod te bieden aan de nog niet
participerende (en natuurlijk voor de reeds aanwezige) sporter
Het doel van het sportakkoord in Wijdemeren is mensen, die tot nu toe onvoldoende
bewegen, aanzetten tot meer bewegen. En daarmee dat mensen naast een gezondere
levenshouding ook actiever gaan deelnemen aan de samenleving.
Concreet gaan we dat als volgt doen: We richten sport-cirkels in.
Een sport-cirkel is een verzameling van sport- en beweegaanbieders waar de inwoners
gebruik van kunnen maken om te ontdekken wat het hen brengt op het gebied van bewegen
en sociale contacten.
Een sport- of beweegaanbieder kan aansluiten bij een sportcirkel. Binnen deze sportcirkel
kunnen inwoners van Wijdemeren gebruik maken van het sportaanbod. De cirkel staat voor:
- Vraag en aanbod komen bij elkaar.
- Beweegaanbieders werken samen (verenigingen, zorg en commercieel).
- Inwoners van Wijdemeren kunnen van beweegaanbieder naar beweegaanbieder
gaan.
Hierdoor blijven inwoners van Wijdemeren bewegen, ofwel omdat je lid wordt van een
vereniging naar keuze, ofwel omdat je deelneemt aan het aanbod van een SportCirkel.
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Een sport- en beweegaanbieder kan zich
aansluiten bij een sportcirkel.
Binnen de sportcirkel kan de sport- en
beweegaanbieder een clinic of
evenement aanmelden gericht op de nog
onvoldoende bewegende inwoner van
Wijdemeren.
De intentie van de activiteiten is niet
primair om meer leden te krijgen, maar
om mensen aan het sporten te krijgen.
Mensen kunnen dus van de ene activiteit
naar de andere activiteit “hoppen”.
Vooral om weer te bewegen, maar ook
om enthousiast te worden over bewegen
en om mensen te leren kennen en
daardoor actiever deel te nemen aan het
maatschappelijke proces.
De activiteiten die worden uitgevoerd
binnen de sportcirkel worden (deels) vergoed door het uitvoeringsbudget van het
sportakkoord.
Daar waar mogelijk zal het lokale bedrijfsleven aansluiten om ervoor te zorgen dat de
sportcirkels blijven bestaan, ook na het sportakkoord.
De motivatie om als aanbieder deel te nemen aan een SportCirkel is de wens om
(meer) samen te werken en aanbod te creëren voor mensen die nu nog onvoldoende
bewegen.

Organisatie
Binnen iedere kern van Wijdemeren kunnen sport- en beweegaanbieders zich aanmelden
voor de lokale SportCirkel. Een initiator brengt het aanbod van de sport- en
beweegaanbieders samen met Team Sportservice in kaart. Bij de start kan bijvoorbeeld aan
iedere sport- en beweegaanbieders worden gevraagd één activiteit te bedenken die kan
worden aangeboden. Overkoepelend komen de initiators van de SportCirkels samen met
Team Sportservice en de adviseur lokale sport bij elkaar in het sportplatform van
Wijdemeren. Daarin bespreken ze het aanbod en activiteiten. Daar worden de activiteiten
besproken en afgestemd. Dit platform is aanspreekpunt voor de gemeente Wijdemeren en
zal tevens de afspraken uit het Sportakkoord beoordelen, beheren, bewaken en afhandelen.
Indien één of meerdere van de kernen geen lokale vertegenwoordiging hebben in een
sportcirkel, zal het belang van die kern worden vertegenwoordigd door de anderen in het
sportplatform.
De uitvoering van de activiteiten en het bereiken van de doelgroep ligt bij de sport- en
beweegaanbieder die de activiteit aanbiedt.
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Aanpak
Het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord is € 20.000 en zal worden besteed aan de
incidentele activiteiten van sport- en beweegaanbieders. Per activiteit zal maximaal €500
beschikbaar zijn.
De sport- en beweegaanbieder levert daarvoor de volgende gegevens aan:
- Wat is het aanbod?
- Wie is de doelgroep en hoe wordt die bereikt?
- Welke communicatie en promotiemiddelen worden daarvoor ingezet?
- Welke andere partijen in Wijdemeren kunnen ook aansluiten bij deze activiteit?
- Wat heb je verder nodig om het aanbod te concretiseren? (accommodatie,
ondersteuning van Team Sportservice?)
Ad 1:
Sport- en beweegaanbieders in Wijdemeren (verenigingen, stichtingen, commerciële
partijen, zorg en welzijn en individuele beweeggroepen) kunnen een dag(deel) activiteit
organiseren waarbij ze mensen het beweegaanbod laten ervaren op een laagdrempelige
manier. De focus ligt daarbij op de nog niet (voldoende) bewegende inwoner van
Wijdemeren. Bij de activiteit zal de beweegaanbieder ook aan de zorg- en welzijnspartijen
ruimte bieden om zich hierbij aan te sluiten.
Ad 2:
Mensen aanzetten tot meer bewegen. Binnen deze brede context zijn veel doelgroepen
denkbaar. Bijvoorbeeld: ouderen, pubers, mensen met een beperking, werknemers van een
Versie 1.1
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bedrijf, ouderen uit een zorginstelling, mensen die wel willen bewegen maar niet weten hoe
(wat bij hun past), met wie (contacten) of wanneer (tijd). Voor iedere doelgroep gelden
anderen motieven. Sommige motieven kunnen zo uiteenlopen, dat een bewegingsactiviteit
niet uit meerdere doelgroepen kan bestaan (bijvoorbeeld pubers in combinatie met een 80+
groep). Het is daarom van belang dat er duidelijk wordt gesegmenteerd naar doelgroep.
Daarmee worden negatieve ervaringen voorkomen, het is tenslotte ons doel om mensen
vanaf het begin een positieve, sportieve ervaring mee te geven en te motiveren om ermee
door te gaan.
Ad 3:
Voor het bereiken van de doelgroep zullen diverse middelen ingezet moeten worden. De
lokale huis-aan-huis krant, het regionale dagblad, lokale TV zenders, sociale media
(FaceBook, Instagram), Team Sportservice en/of een website. Aangezien de doelgroep niet
altijd digitaal vaardig is, is een mix van middelen noodzakelijk. Naast bekendheid van de
oprichting van een SportCirkel, zal continue het aanbod onder de aandacht van de
doelgroepen gebracht worden.
Ad 4:
Om clinics of evenementen te kunnen uitoefenen is een locatie nodig, binnen of buiten. Het
gebruiken van een locatie t.b.v. een activiteit uit een sportcirkel kan worden opgenomen in
de begroting voor de activiteit en kan daarmee worden vergoed uit het uitvoeringsbudget.
Het gebruik en de kosten van een locatie zijn echter te allen tijde een middel en nooit een
doel op zich.

Services
Naast het uitvoeringsbudget kunnen er services worden ingezet. Dit zijn een soort
waardebonnen waarmee sport- en beweegaanbieders op diverse manieren ondersteuning
kunnen krijgen bij ambities en uitdagingen. Hierbij kan gedacht worden aan:
- Verduurzamen van de accommodatie (een check op mogelijkheden om meer
duurzaam te kunnen opereren op het sportpark)
- Kaderopleidingen zoals:
o Trainen en coachen van autisme in reguliere groepen
o Beginnerscursussen voor trainers en coaches
o Niveau 2 opleidingen voor trainers en coaches
o Bestuursopleidingen
- Sociale veiligheid op de vereniging (VOG traject)
- Ledenwerving
- Vrijwilligersbeleid
Deze services zijn aan te vragen bij de Adviseur lokale sport. In Wijdemeren is dat Jorrit
Hansen. U kunt de Adviseur lokale sport ook benaderen voor:
– belangenbehartiging namens de gezamenlijke sport bij het proces van het lokale
sportakkoord.
– advies over services op basis van behoeften bij sport- en beweegaanbieders.
– ondersteuning en borging van het proces om de lokale sport- en beweegaanbieders te
versterken.
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De contactgegevens van de adviseur lokale sport in Wijdemeren zijn:

Adviseur lokale sport Wijdemeren
Jorrit Hansen
06 132 88 250
jhansen@teamsportservice.nl
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Team Sportservice
Gemeente Wijdemeren wordt op sportgebied ondersteund door Team Sportservice. In het
proces blijkt dat de rol van Team Sportservice bij de reguliere sport niet goed bekend is.
Teamsportservice kan binnen het sportakkoord voor diverse rollen worden benaderd:
- Promotie van activiteiten binnen het sportakkoord
- Netwerk binnen de sport
- Begeleiding op het gebied van aangepast sporten
- Begeleiding op het gebied van seniorensport
- Begeleiding van evenementen gericht op jeugdsport op scholen en tijdens speciale
thema’s zoals koningsdag of de nationale sportweek.
De contactpersoon bij Team Sportservice in Wijdemeren is

Team Sportservice Wijdemeren
Rosanne Hartman
06 30 63 97 54
rhartman@teamsportservice.nl
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Kritische succesfactoren
Om dit sportakkoord te laten slagen zijn een aantal kritische succesfactoren van belang:

Borging van het sportakkoord
Dit sportakkoord brengt mooie kansen, maar zal niet uit zichtzelf blijven leven, daarvoor is
menskracht nodig. De borging ligt niet bij de gemeente maar bij de gemeenschap. Daarom is
het van belang dat het sportplatform in positie wordt gebracht en daar voldoende energie
en enthousiasme ontstaat. De sport- en beweegaanbieders moeten weten van het
sportakkoord en van het sportplatform. Het is dus zaak dat er voldoende zichtbaarheid
gegenereerd wordt en het sportakkoord levend blijft.

Reservering uitvoeringsgeld
Het uitvoeringsbudget zal met de SPUK-budget van oktober 2020 en mei 2021 (en mogelijk
mei 2022) worden uitgekeerd. Voor verenigingen die onvoldoende reserve hebben om een
activiteit voor te schieten betekent dat dat er pas na deze uitkering geacteerd kan worden.
In de praktijk zal dat betekenen dat het uitvoeringsbudget van 2020 niet volledig opgebruikt
zal kunnen zijn voor einde 2020. Dit is niet omdat er te weinig behoefte is aan het
uitvoeringsbudget, maar doordat de regelgeving het niet anders mogelijk maakt. Voor het
sportakkoord is het essentieel dat de gemeente het uitvoeringsbudget overhevelt naar jaar
2021 waarin dan meer activiteiten kunnen plaatsvinden.

Verantwoording door gemeente
De gemeente is verantwoordelijk gemaakt door de rekenkamer om de verantwoording van
het sportakkoord op zich te nemen. Dat betekent dat verenigingen die gebruik willen maken
van het uitvoeringsbudget de gemeente moeten voorzien van de benodigde informatie over
de gemaakte kosten van de activiteit. Een format hiervoor zal door het sportplatform
worden aangeleverd. De gemeente zal regelmatig inzicht geven in de uitgaven en in de
hoogte van het resterende budget.

Samenwerking
Een hechte samenwerking met elkaar en met de Adviseur lokale sport Wijdemeren en met
Team Sportservice Wijdemeren is essentieel.
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Dit sportakkoord is tot stand gekomen dankzij

https://zwemsnelcursus.nl/

http://www.mensendieck-renkema.nl/
https://vvnederhorst.nl/

http://www.salus-fysiocare.nl/

https://www.ggdgv.nl/
http://www.hallinckveld.nl/

https://www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl/

Stoelyoga https://beppiep.shop/

https://www.massagepraktijkfeel.nl/
https://www.teamsportservice.nl/?loc=nh

https://www.vvnederhorst.org/

https://stichtingburosport.nl/

https://www.odisgym.nl/
https://www.odis.nl/

https://www.svsgraveland.nl/
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https://www.lovoc.nl/
https://www.andersbeter.nl/
https://www.jagerspaadje.nl/

https://www.tvwesterveld.nl/
https://www.wsvdespiegel.nl/
https://www.deappelboom.nl/apl

https://inovum.nl/

http://www.fysiotherapienederhorstdenberg.nl

https://www.svloosdrecht.nl/

https://www.gooisegolfclub.nl/
https://www.proceon.nl/
https://www.facebook.com/
slenderyoustudiokortenhoef

https://hsvhilversum.nl/

https://www.ijsclubloosdrecht.nl/
https://tvloosdrecht.nl/

https://thuiszorgoefentherapie.nl/
http://www.degooiers.com/

https://www.tvnederhorst.nl/
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https://www.dansstudiovanharten.nl/

https://www.bzc13.nl/

http://www.asvankeveen.nl
/handbal/

http://www.agvnederhorst.nl/
https://vuntus.nl/
https://www.thuizbij.nl/

En natuurlijk gemeente Wijdemeren

https://www.sportlokaal.net/
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