Sportakkoord

Moerdijk

Thema’s

BEWEEGNORM
150 mi n per week matig
i ntensief bewegen
46%

52%

SPORTVERENIGINGEN
IN MOERDIJK

138

INWONERS LID VAN
SPORTVERENIGING

AANTAL LEDEN
Het a antal l eden bij de
vereni gingen blijft
gel ijk en stijgt

28,8%

Moerdijk Landelijk

2

Deelnemen is belangrijker dan winnen. Deelnemen voor
iedereen met of zonder beperking maar deelname zonder
beperking. Daarom moet het aanbod aansluiten bij de
deelnemers. De sporter centraal. Het aanbod moet dus passen
bij de behoefte en niet andersom.

4

3

SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN:
GEVARIEERD EN PASSEND AANBOD, VOOR IEDEREEN

HET HEBBEN EN HOUDEN VAN
VITALE SPORTAANBIEDERS
Sport kan niet zonder vrijwilligers, maar vrijwilligers kunnen ook
niet zonder sport. Hoe weet je elkaar te vinden en hoe weet je
elkaar te binden. Lukt het je oude waardes te doorbreken en
ruimte te geven aan de mogelijkheden van nu. Doe je dat alleen
of samen met anderen. Binnen de sport maar vooral ook buiten
de sport. Sport wordt steeds belangrijker in onze samenleving,
maar geven we die samenleving ook de ruimte binnen de sport?

SAMEN-WERKEN

*) Topsport binnen dit sportakkoord is overgelaten aan landelijke sportorganisaties onder regie van NOC*NSF
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1.

Voetbal

2.

Tennis

3.

Gol f

4.

Gymna stiek

5.

Atl eti ek

ROOKVRIJE BUITENSPORT
VERENIGINGEN

4

DUURZAAMHEID
Meer da n 20
vereni gingen zijn aan de
s l ag met duurzaamheid

> 20

DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR
Hoe past de accommodatie waar je in sport beter bij jou of je
organisatie. Waar weet je de grenzen te overschrijden (van
gebruiker naar beheerder). Hoe weet je je accommodatie
inventiever te benutten, alleen of samen met anderen. Hoe kun
je de accommodatie duurzamer maken in belang van de
samenleving, maar ook, of vooral, in belang van je organisatie.
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We gaan werken aan samenwerken.
Samen bereik je meer. Daarom
willen we een verbinding maken
tussen de sport- en aanverwante
organisaties binnen de gemeente
Moerdijk. Een gestructureerde
verbinding waar iedereen zich vrij in
voelt. Meedoen mag maar moet niet.
Een verbinding die van alle
deelnemers is en zij dus ook allen
een verantwoordelijkheid in nemen
en dragen. Daarom moeten er ook
bevoegdheden worden
ondergebracht binnen deze
samenwerking.

TOP 5 SPORTEN

5

VEILIG EN GEZOND
Sport moet veilig zijn voor iedereen die er aan deel neemt. Veilig
en daardoor leuk. Er worden grenzen gesteld en die maken we
bespreekbaar. We corrigeren ongewenst gedrag en geven zelf
het goede voorbeeld. We zorgen er voor dat niet alleen de
sportaccommodatie maar ook de omgeving veilig is.
Dat doen we op een gezonden manier door te onderzoeken of
we kunnen samenwerken met JOGG. Sport is zonder roken, met
beperkt alcohol en gezonde voeding.
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SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN

Sport hoort voor iedereen te zijn. De sporter staat centraal
en het aanbod moet daar bij aansluiten

Sport voor mensen
met een beperking zou
(ook) sterk aanwezig
moeten zijn binnen de
verenigingsstructuur

Er is onderzoek nodig
naar de behoefte en
ondersteuning bij het
opzetten daar van

Verenigingen en
commerciële
aanbieders moeten
niet als twee partijen
maar als aanbod in het
verlengde van elkaar
gezien worden

• Maak een plan met de verenigingen over de implementatie van sport voor mensen
met een beperking bij de verenigingen
• Start met een multidisciplinair aanbod onder regie Van Meer Moerdijk en betrek
daarbij verenigingen, sportscholen, zwembaden en fysiopraktijken bij
• Onderzoek samen welke doelgroepen, leeftijdscategorieën, soorten sport en kernen
afwijken van de gemiddelde lijn van sportdeelname binnen de gemeente en ontwikkel
aanbod op maat voor deze groeperingen

HET HEBBEN EN HOUDEN VAN VITALE SPORTAANBIEDERS
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Hoe kunnen we door samenwerking moderne
en goede sportbesturen krijgen

Een sportbrede
-vrijwilligerspool

Sportaanbieders
gezamenlijk aanbod
laten ontwikkelen

3
1

SAMEN-WERKEN

Samenwerken maakt de sport en bewegen sterker en het
aanbod interessanter. Dat gaat echter niet vanzelf

Goede dialoog en
daardoor
samenwerking tussen
sportaanbieders en
andere betrokken
partijen

Transparantie in het
aanbod en de
ondersteuningsmogelijkheden

• We starten een periodiek overleg, waarbij de deelnemers gelijkwaardig aan elkaar zijn
en er een zeker mandaat is om met elkaar keuzes te maken en uit te voeren
• De opzet van een Menukaart met aanbod binnen de gemeente, gekoppeld aan een
duidelijk aanspreekpunt die als spil in het sportnetwerk opereert en de voortgang
bewaakt
• Er dient een promotiecampagne ontwikkeld en gestart te worden die sportdeelname
bij alle aanbieders stimuleert, waarbij MeerMoerdijk het eerste aanspreekpunt is en
helpt de juiste verbindingen te leggen

Helpdesk/vraagbaak
opzetten voor
bestuurlijk complexe
vraagstukken

De verhuur van
accommodaties
digitaliseren en
inzichtelijk maken

Een plan voor
duurzaam
(energie)gebruik van
sportaccommodaties

Partijen binnen het
Sportakkoord
betrekken bij de
ontwikkeling van
sportvoorzieningen in
de openbare ruimte

• De beschikbaarheid/het gebruik van accommodaties (zowel binnen als buiten)
digitaliseren en inzichtelijk maken welke accommodatie men voor welke doelgroep kan
gebruiken
• EnergiekMoerdijk krijgt een stimulerende rol bij het opzetten van een gemeentebreed
sport-duurzaamheidsplan waarbij ook gebruik gemaakt wordt van mogelijkheden
buiten de sport
• Sportvoorzieningen in de openbare ruimte laten aansluiten bij het aanbod van de
sportaanbieders en sportaanbieders inzetten bij effectiever gebruik van die
sportvoorzieningen
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VEILIG EN GEZOND

Wat moeten we met elkaar doen
om sport veilig en gezond te houden

Ontwikkel ‘gezonde’
sportorganisaties
binnen de gemeente

• Ontwikkel met Surplus een sport specifieke vrijwilligerspool en bindt deze mensen
(dmv een lief en leed programma) aan de gezamenlijke deelnemende organisaties
• Betrek jongeren (oa. via hun opleiding) actief bij vrijwilligerswerk binnen de sport en
organiseer actief en (centraal) stage plekken bij (gezamenlijke) sportorganisaties
• Structureer de technische advisering voor sportorganisaties oa met behulp van de
adviseur lokale sport en zet bij MeerMoerdijk een helpdesk/vraagbaak op voor
bestuurlijk complexe vraagstukken
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Voorlichting gericht op
vergroting van de
deelname

DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR

Hoe komen we tot een duurzame sportinfrastructuur in de
accommodaties en de openbare ruimte

Voer een VOG plicht
Zorg voor een veilige
voor alle vrijwilligers in omgeving op, maar
de sport
ook rond de
sportaccommodaties

• Ondersteun de sportorganisaties bij het ontwikkelen van een programma voor
rookvrijesport en een gezonde (sport)kantine en zoek aansluiting bij vergelijkbare
programma’s binnen het onderwijs
• Help sportorganisaties op weg met de invoer van een veilig sportklimaat binnen hun
organisatie, denk daarbij aan gedragsprotocollen, vertrouwens personen en VOG’s
voor alle kaderleden
• Zorg dat routes naar en van de sportaccommodaties veilig zijn (goed verlicht, goed
onderhouden en open benaderbaar) en dat rond de accommodatie voldoende EHBO
voorzieningen zijn
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Samenspel
VAN ONDERTEKENING NAAR UITVOERING
Met de ondertekening van het Sportakkoord is de eerste stap gezet om
de ambities waar te maken. Een organisatie die heeft getekend, werkt
mee aan het realiseren van de ambities. Niet iedereen hoeft overal aan
mee te werken. Ieder doet waar dit past, naar eigen kunnen en draagt
een steentje bij. Samen zetten we de schouders er onder!

STUURGROEP
De stuurgroep is min of meer een afspiegeling van de groep die met
elkaar tot het sportakkoord zijn gekomen. In deze groep zitten
vertegenwoordigers van Meer Moerdijk, Energiek Moerdijk, GGD,
sportaanbieders, inwoners en de gemeente Moerdijk.
De stuurgroep zorgt voor de praktische organisatie en inrichting van het
proces. Daarnaast bewaakt de stuurgroep de voortgang van de
uitvoering van het Sportakkoord en is verantwoordelijk voor de
verdeling van het budget. De stuurgroep ondersteunt de werkgroepen
waar nodig en heeft mandaat om inhoudelijke of financiële keuzes te
maken als de werkgroepen daar zelf niet uit komen.
Ten slotte is de stuurgroep verantwoordelijk voor THEMA 1: Samenwerken, aangezien dit de kern is van het sportakkoord en de andere
thema’s overstijgt.
In het najaar van 2020 maakt de stuurgroep op basis van input van de
werkgroepen een plan voor 2021.

WERKGROEPEN
Niet alle thema’s zijn voor alle betrokkenen even
relevant. Daarom is er gekozen om verder te gaan in
werkgroepen op thema.
Er komen vier werkgroepen voor de overige
4 thema’s:
THEMA 2: Sport en bewegen voor iedereen:
gevarieerd en passend aanbod, voor
iedereen.
THEMA 3: Duurzame sportinfrastructuur
THEMA 4: Het hebben en houden van vitale
sportaanbieders
THEMA 5: Veilig en gezond
Iedere betrokkene of organisatie is vrij om te kiezen aan
welke werkgroep(en) wordt deelgenomen. De
werkgroepen stellen de prioriteiten en maken een plan
van uitvoering, voor zowel de inhoud als de financiering.

FINANCIERING
Voor het waarmaken van de ambities is
er vanuit het ministerie budget
beschikbaar. Voor Moerdijk is dat
€ 20.000 in 2020 en eenzelfde bedrag in
2021. Deze middelen zijn bedoeld als een
impuls om een beweging op gang te
brengen. Het budget wordt in eerste
instantie evenredig verdeeld over de vijf
werkgroepen. Alle werkgroepen hebben
bij de start €4.000 euro budget voor 2020
om gestelde doelen te realiseren. Mocht
er geld over blijven in een bepaalde
werkgroep, dan bepaalt de stuurgroep
hoe dit budget te besteden in 2020 of
mogelijk 2021.

Goed om te melden is dat dit Sportakkoord van de ondertekenaars gezamenlijk is en niet alleen van de gemeente. De gemeente is als ondertekenaar één van de partijen
die wil bijdragen aan het succes en zo veel mogelijk initiatieven van partijen stimuleert en ondersteunt.
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Woord van de wethouder
De afgelopen maanden is onder leiding van een door het ministerie van VWS gefaciliteerde sportformateur door en met
veel sportaanbieders en andere betrokken organisaties gewerkt aan een Moerdijks Sportakkoord.
Waarom is zo’n akkoord eigenlijk nodig?
De verenigingen in de gemeente Moerdijk floreren, er is een ruim sportaanbod voor alle leeftijden, er zijn mogelijkheden
om te sporten voor inwoners met een beperking. De medewerkers van Meer Moerdijk zijn actief om zo veel mogelijk
inwoners in beweging te krijgen.
Het college van Burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad zijn trots op de mooie sportaccommodaties en trots
op en blij met alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat die accommodaties dag in dag uit gebruikt kunnen worden.
Dus…..?
Toch willen we graag een Sportakkoord. Meer dan 60% van de gezondheidsklachten wordt veroorzaakt door de mens zelf.
Roken, alcohol, overgewicht en te weinig bewegen zijn daarbij de grootste factoren. Gezondheid heeft dus veel te maken
met leefstijl. Ik hoef niet uit te leggen dat sporten belangrijk is voor de gezondheid, maar er is meer:
• Sport draagt bij aan levendige kernen.
• Sport helpt om inwoners, jong en oud, maar ook inwoners met een beperking, te laten bewegen.
• Samen sporten helpt in de strijd tegen eenzaamheid.
Als je door de gemeente Moerdijk rijdt kom je in elke kern mooie, goed onderhouden, buitensport accommodaties tegen.
Voetbal, tennis, hockey, korfbal, handbal, tennis, atletiek, honkbal, jeu de boules, het is er allemaal. Wat minder zichtbaar
zijn de binnensport accommodaties, maar uiteraard zijn die er ook. Dat laatste kan en moet nog wel beter.
Onze subsidieregelingen helpen de sportverenigingen om de financiën rond te krijgen, voor kinderen van inwoners die
het financieel moeilijk hebben is er het Jeugdfonds Sport. Op veel manieren proberen we sport toegankelijk te maken
voor iedereen.
Het Sportakkoord is een mooi instrument om duidelijk te maken wat we doen, waar het beter
kan en hoe we zaken samen op kunnen pakken.
Ook een wethouder mag wel eens dromen: hoe mooi zou het zijn als in 2023 al onze
sportaccommodaties rookvrij zouden zijn, dat er veel gezonde sportkantines bij komen en
dat iedereen die dat wil, mee kan doen aan sporten en bewegen.
Hopelijk kan het Sportakkoord daar aan bijdragen.

EEF SCHONEVELD

Wethouder gemeente Moerdijk
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DEELNEMERS BIJEENKOMSTEN
KARATE MOERDIJK

FITNESS CENTRUM LIFESTYLE13

VV KOGELVANGERS

STICHTING ZWEMBAD FIJNAART

SPORTVERENIGINGEN SPIDO

INWONER NOORDHOEK

STICHTING DE WAARDEN / AZTV
ZEVENBERGEN

KNWU DISTRICT ZUIDWEST NEDERLAND

ATLETIEK VERENIGING GROENE STER

DORPSTAFEL FIJNAART

CKV DSO KLUNDERT

ENERGIEK MOERDIJK

MASH

GGD

LR EN PC PRINSES IRENE

OPTISPORT

JEU DE BOULES GROENE STER

DE KIEVITEN FIJNAART

VV SEOLTO

JUDO CLUB ZEVENBERGSCHEN HOEK

MEER MOERDIJK

TV DE LOBBELAER

HOCKEYCLUB ZEVENBERGEN

JUDOVERENIGING ZEVENBERGEN

V.V. KLUNDERT

GEMEENTE MOERDIJK

PALS FITNESS EN FYSIOTHERAPIE

SURPLUS

SPROK KLUNDERT

TENNISVERENIGING NOORDHOEK

VV DE FENDERT
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Meer Moerdijk

Meer Moerdijk is de uitvoeringsorganisatie sport in de gemeente Moerdijk.
De (buurt)sportcoaches richten zich op verschillende doelgroepen: jeugd,
senioren en mensen met een beperking. Er worden bijvoorbeeld sport- en
spelactiviteiten georganiseerd in het onderwijs en bij zorginstellingen.
De verenigingsadviseur is eerste aanspreekpunt voor sportaanbieders en
begeleidt sportaanbieders bij diverse bestuurlijke- en/of verenigingsvraagstukken. Doordat de (sport)medewerkers binnen verschillende takken
van sport actief zijn, hebben zij een verbindende rol tussen de
verschillende sportaanbieders en andere betrokken organisaties in de
gemeente Moerdijk.
Graag pakken we de handschoen op om samen met andere partijen alle
inwoners van de gemeente Moerdijk in beweging te krijgen, van jong tot
oud. Sporten op maat heeft een belangrijk positie ingenomen binnen het
sportakkoord, welke wij uiteraard omarmen. Ook de inactieve doelgroepen
worden meegenomen. Kortom; elke vraag is bij ons welkom!
In de uitvoering van het sportakkoord zien wij een grote rol voor onszelf
weggelegd en wij kijken er dan ook erg naar uit om nog meer met elkaar
aan de slag te gaan. Uit het sportakkoord is namelijk niet alleen naar voren
gekomen wat we met elkaar kunnen verbeteren, maar is er ook meerdere
malen de conclusie getrokken dat we samen al goed op weg zijn.
Samen aan de slag voor een nog sportiever Moerdijk!
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Sportakkoord Moerdijk
Onderstaande partijen hebben bijgedragen aan de inhoud en
afspraken van het akkoord en willen zich inspannen om het
akkoord tot een succes te maken:

