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Alblasserdam actief, doen we samen!
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INLEIDING
In 2018 is het Nationaal Sportakkoord
gesloten. Het doel? Sport versterken en
de maatschappelijke kracht van sport
optimaal benutten en iedereen met
plezier te laten sporten en bewegen.
Onder het motto ‘over de grenzen heen’
verenigt Alblasserdam zich in een platform
samenwerking en verbinding. Een
verbinding die breder is dan sport alleen.
Sportverenigingen, commerciële
sportaanbieders, scholen, maatschappelijke
organisaties, zorg en de gemeente zetten
zich samen in voor een gezond sport- en
beweegklimaat in Alblasserdam. Sporten
en bewegen is beschikbaar voor iedereen
ongeacht sociale status, levensfase en
achtergrond. Daar zetten deze partijen
samen de schouders onder.
Het lokale sportakkoord is een actieplan
waaraan 25 partijen zich hebben verbonden
in ALBLASSERDAM ACTIEF, DOEN WE
SAMEN! Doe je ook mee?
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HOOFDSTUK 1:
DOELSTELLING
Het sportakkoord Alblasserdam is een middel om
samen richting te geven aan de gemeenschappelijke
ambities voor een gezond sport- en beweegklimaat
voor de inwoners van Alblasserdam. Het is een
startpunt van een duurzame samenwerking, waarin
sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke
organisaties op basis van de eigen en lokale
behoeften meer mensen met plezier willen laten
sporten en bewegen. Partijen laten zich hierbij
uitdagen om over hun eigen kaders en grenzen
te denken en zo kansen te creëren voor een
aantrekkelijk sport- en beweegaanbod waarin
iedereen mee kan doen!
Deze doelstelling is uitgewerkt
in vijf ambities:
1.
2.

Samenwerking & verbinding
Maatschappelijke waarde
van sport en bewegen
Gezonde leefstijl
Vitale verenigingen
Duurzame sportinfrastructuur

3.
4.
5.

Deze ambities zijn een vertaling uit de ambities van het
Nationaal Sportakkoord naar de lokale behoefte in de
gemeente Alblasserdam.
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HOOFDSTUK 2:
HET PROCES: SAMEN
WERKEN AAN ONS
SPORTAKKOORD
De ambities en acties in het sportakkoord zijn
tot stand gekomen door met elkaar in gesprek te
gaan over wat welke thema’s uit het landelijke
sportakkoord belangrijk zijn voor Alblasserdam.
Alle deelnemende partijen hebben zich verbonden
aan een of meerdere acties uit het sportakkoord.

Aan de uitnodiging werd goed gehoor gegeven en
zo’n 45 deelnemers van 25 organisaties waren
gekomen. Ook de raadsleden van diverse partijen
waren aanwezig. Wethouder Arjan Kraijo deed de
aftrap en in verschillende groepjes werd gesproken
over de kansen en mogelijkheden dit sportakkoord
biedt voor de sport- en beweegaanbieders en de
lokale bevolking in Alblasserdam.
Wat een energie en ideeën! Deze woorden geven een
beeld van de denkrichting en uitgangspunten voor de
invulling van het sportakkoord!
De ideeën zijn geclusterd tot deelthema’s waarop
partijen konden aangeven bij welk thema ze graag
betrokken wilden zijn voor verdere uitwerking in de
themabijeenkomsten.
Kartrekkersgroep
Om het proces mede vorm te geven en als klankbord
mee te denken in het opstellen van het sportakkoord,

Ideeën opdoen bij de kick-off bijeenkomst

regionaal denken
drempels weghalen
bewegen en sociaal

verbindend
samenwerken

Kick-off bijeenkomst
In februari 2020 werd in Cultureel Centrum Landvast
de Kick-Off bijeenkomst gehouden. De uitnodiging
werd visueel door het videofilmpje “Lokaal
Sportakkoord Alblasserdam” Samen brengen we
iedereen in beweging. Denk jij mee?

anders
durven
denken

focus op
meedoen

jong
geleerd,
oud
gedaan
bewegen is
het nieuwe
sporten

richtinggevend
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is er een brede kartrekkersgroep geformeerd. Deze
groep bestaat uit vertegenwoordigers van:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alblasserdamse Tennisvereniging
Gemeente Alblasserdam
GGD ZHZ
Global Fitness
HC Souburgh
Soba-Scholen
Stichting Welzijn Alblasserdam
Het ABC team

Digitale themabijeenkomsten
Het sportakkoord moest worden opgesteld in een
periode waarin face-2-face bijeenkomsten niet
mogelijk waren. Hierdoor hebben we ons niet laten
belemmeren en gekeken naar digitale mogelijkheden
om met elkaar in gesprek te gaan.
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In drie werkbijeenkomsten; “gezonde leefstijl en
maatschappelijke waarde van sport”, “platform
samenwerking en verbinding” en “vitale verenigingen
en duurzame sportinfrastructuur” hebben 18 partijen
samen de ambities verder vormgegeven naar concrete
plannen en acties voor 2020 en 2021. Deze
plannen en acties zijn vervolgens weer gedeeld met
alle betrokken partijen in Alblasserdam, zodat zij bij
deze plannen konden aanhaken.
Verbinding met andere beleidsterreinen
De plannen en doelen van het sportakkoord hebben
raakvlakken met verschillende beleidsterreinen, zoals
preventiebeleid, speeltuinenbeleid, armoedebeleid
en wmo. In de uitvoering wordt voor zover relevant
verbinding gezocht met deze beleidsterreinen en
integraal gekeken naar de uitvoering.
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HOOFDSTUK 3:
ONZE STIP OP DE HORIZON!

Wat hebben we over
drie jaar met elkaar bereikt?


Er is integraal inzicht in het aanbod van alle
sportieve en bewegingsactiviteiten.



Er is een platform sport en bewegen met alle
verenigingen, sportaanbieders, scholen,
kinderopvang, jeugdwerk, welzijn en
maatschappelijke partners, die 2-3 keer per
jaar bij elkaar komt om kennis te delen.
Daarnaast worden de krachten gebundeld
op organisatie, visie en beleid.



Verenigingen werken samen op het gebied
van bestuur- en organisatie, kennis en kosten
verslindende activiteiten zoals inkoop,
energie en onderhoud.



Er zijn verhoudingsgewijs meer mensen gaan
sporten en bewegen (in verenigingsverband
of individueel). Er is inclusief beweegaanbod.
Ook mensen die weinig te besteden hebben
of mensen met een fysieke of geestelijke
beperking.



Meer inwoners kiezen voor een gezonde
leefstijl en inwoners worden actief aangezet
om te sporten en bewegen. De omgeving
draagt bij aan een gezondere leefstijl (bijv.
rookvrije sportclubs, gezonde sportkantine,
kennis over voeding, natuurlijke omgeving).
Er is verbinding met het integraal
preventieplan.
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HOOFDSTUK 4:
AMBITIES EN ACTIES
In dit hoofdstuk worden de vijf ambities beschreven.
Per ambities zijn acties geformuleerd waar diverse
partijen zich aan hebben verbonden om de komende
twee jaar mee aan de slag te gaan.

1. SAMENWERKING & VERBINDING
Wat willen we bereiken?
Over de grenzen van je eigen organisatie 1+1=3.
• Duurzame samenwerking waarin we optimaal
gebruik kunnen maken van elkaars kennis.
• Creatieve samenwerkingen op sport- en
bewegingsvormen in Alblasserdam.
• Goede informatievoorziening, inwoners weten
waar ze terecht kunnen, maar ook verenigingen
weten de doelgroepen te vinden.
• Gezamenlijke werving van leden en vrijwilligers.
• We zoeken samenwerking met omliggende
gemeenten zoals Molenlanden en de
Drechtstreden.
Hoe gaan we dat doen?
Platform sport en bewegen
We organiseren een platform waarbij de verschillende
partijen 2 á 3 maal per jaar bij elkaar komen. Om de
beurt is een andere vereniging of partij gastheer én
organisator waarbij de gemeente van tevoren samen
met de deelnemers de agenda en de thema’s bepaalt.
Op deze manier kan er kennis worden gedeeld en
worden successen besproken. Daarnaast worden de
krachten gebundeld op organisatie, visie en beleid.
Het platform zal het instrument zijn om de borging
van het sportakkoord te realiseren. Gezamenlijk wordt

er gekeken naar de kansen die er liggen binnen
Alblasserdam voor sport en bewegen.
Samenwerking scholen, bso’s, sportaanbieders
De scholen, kinderopvang en geïnteresseerde
sportverenigingen zullen met elkaar in gesprek gaan
om te kijken welke mogelijkheden er zijn om samen te
werken. Het doel is om meer kinderen kennis te laten
maken met de diverse sportfaciliteiten binnen
Alblasserdam en tegelijkertijd de sport BSO’s uit te
breiden.
Centrale informatievoorziening
We zorgen ervoor dat al het sport- en bewegingsaanbod zichtbaar vindbaar is. Ook wordt dit aanbod
actief onder de inwoners gepromoot.
Onze acties
Platform sport en bewegen
Een platform met alle verenigingen, sportaanbieders,
scholen, kinderopvang, jeugdwerk, welzijn en
maatschappelijke partners, dat 2-3 keer per jaar bij
elkaar komt om kennis te delen.
1.1 Verder uitwerken van de doelen en vorm/organisatie van dit
platform.
Voorwaarden: Doe-agenda , samen agenda bepalen en
uitvoeren, in wisselende samenstelling op wisselende locaties!
1.2 Organiseren 1e “themagerichte sportcafé”
Samen met gemeente het organiseren de eerste
bijeenkomst. ATV wil, indien de omstandigheden dit
toelaten, gastheer zijn.

Vervolg op pagina 10
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Scholen, BSO en verenigingen werken meer samen om jeugd
0-12 jaar kennis te laten maken met divers beweegaanbod en
gebruik te maken van elkaars faciliteiten.
1.3 BSO-voorziening op Sportpark Souburgh
Onderzoeken van een sportieve BSO op Park Souburgh, waar diverse
sportieve mogelijkheden zijn. ATV levert hier graag een bijdrage aan
door mee te denken over gebouw of voorzieningen.
1.3.1 BSO biedt meer sportactiviteiten i.s.m. verenigingen.
Concreet: ATV denkt graag mee en biedt actief beweeg- en
tennisactiviteiten voor buitenschoolse opvang aan op het eigen
terrein i.s.m. tennisschool.
1.4 Gebruik sportaccommodaties & faciliteiten
Scholen maken afspraken met gemeente, verenigingen, Stichting
Blokweer en Molenzicht over gebruik van binnen en buitenruimte
voor bewegingsonderwijs.
Concreet: ATV stelt tennisbanen ter beschikbaar voor tennislessen
tijdens bewegingsonderwijs.
1.5 Kinderen maken kennis met divers sport- en beweegaanbod.
Scholen en sportaanbieders bieden kinderen de mogelijkheid om
kennis te maken met het sport- en beweegaanbod o.a. door het
aanbieden van bijvoorbeeld sportclinics. Scholen kunnen hiermee
hun bewegingsonderwijs verbreden.
1.5.1 Inventarisatie uitrol kennismaking met sport- en beweegaanbod.
Inventariseren op welke manier we kinderen/leerlingen kunnen
laten kennismaken met het beweegaanbod binnen Alblasserdam.
Rekening houdend met: jaarplanning diverse partijen, seizoen,
leeftijd/doelgroep, aanbod
1.6 Leergeld sportdag Alblasserdam
Sportmiddag voor alle kinderen van 6-14 jaar. De verschillende
demo’s trainingen en wedstrijden worden verbonden via een route
die door de deelnemers gelopen kan worden. Doel is om meer
kinderen te laten sporten. Dit doen we door de bekendheid van de
verenigingen te vergroten en door speciale aanbiedingen voor alle
kinderen uit gezinnen met lage inkomens in het bijzonder. Ander
doel is het promoten van de “SMS-middelen”*, waardoor alle
kinderen mee kunnen doen en de verenigingen stakeholder
worden van Leergeld Drechtsteden.

1.9 Boekje met informatie voor sport- en beweegactiviteiten voor
ouderen (FITGIDS)
Vanuit het project Alblasserdam Beweegt is er al een FITGIDS. Dit
boekje uitbreiden en aanvullen waar nodig. Deze informatie wordt
ook gekoppeld met de website.
1.10 Beweegactiviteiten in de openbare ruimte
Het bestaande aanbod (o.a. wandelclub, fietsclub, andere lokale
initiatieven) wordt in kaart gebracht en krijgt een plek op website
zodat dit goed vindbaar is voor de inwoners.
1.11 Jaarkalender sport & bewegen Alblasserdam
Er komt een jaarkalender sport & bewegen, die een plek krijgt op
de website en eventueel ook fysiek in de vorm van poster/flyer. Dit
geldt ook voor de kennismakingsactiviteiten voor de jeugd (zie 1.)

* SMS-middelen zijn een vorm van bijzondere bijstand waardoor gezinnen tot 140% van het minimum deel kunnen nemen aan activiteiten
op School, Muziek en Sport.

2. MAATSCHAPIJKE WAARDE
VAN SPORT EN BEWEGEN
Wat willen we bereiken?
Sport en bewegen levert een belangrijke bijdrage
aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen
meedoet. Hoe betrekken we juist ook die doelgroepen
die nu nog niet meedoen. Sporten en bewegen moet
beschikbaar en betaalbaar zijn.
Hoe gaan we dat doen?
We willen dit bereiken door gericht een aantal
doelgroepen te activeren onder andere; sport- en
cultuurstimulering van mensen met een laag
inkomen, ouderen, mensen met een handicap en
jongeren.

Centrale informatievoorziening / profilering
1.7 Aanpassen huidige website
De bestaande website onder de vlag van het ABC-team wordt
aangepast/uitgebreid, zodat al het sport en beweegaanbod van de
gemeente Alblasserdam op staat en te vinden is voor de inwoners
van Alblasserdam.
1.8 Gezamenlijk boekje/flyer voor basisschoolleerlingen
Het bestaande boekje met sportaanbod en kennismakingslessen
ter stimulering sport en bewegen uitbreiden met andere
sportaanbieders. Deze informatie wordt ook gekoppeld met de
website. (zie ook 3.4)

10

Onze acties
Sport- en cultuurstimulering voor mensen
met een laag inkomen
2.1 Doorverwijzing en aanvraag vereenvoudigen
Systeem opzetten waardoor het voor inwoners / penningmeesters
makkelijker wordt om aanvragen te doen. Ook om handelingsverlegenheid ook bij penningmeesters bespreekbaar te maken en
zicht op gezinnen te krijgen.
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2.2 Opzetten Sport (en cultuur)fonds volwassenen Alblasserdam
(structureel).
Doel volwassenen kunnen ook meedoen. Welke
partijen willen hierin meedoen? Hoe kunnen sportaanbieders
hierin participeren.
Er zijn meer ouderen die bewegen en/of sporten
Ouderen meer laten bewegen/sporten door middel van een
ketenaanpak ‘vitaal ouder worden’.
Integrale aanpak waarin er voor ouderen passende vormen van
bewegen/sporten zijn in alle levensfasen. Van zelfstandig bewegen/
sporten, begeleid bewegen/sporten met aandacht voor gezonde
leefstijl en de sociale functie!
2.3 Vitaliteitscoach / bemiddelingsrol tussen zorg- en
beweegaanbieders
Uitwerken van de rol van vitaliteitscoach / wegwijzer/ verbinder
door Stichting Welzijn Alblasserdam. Vanuit Alblasserdam beweegt
ligt er al een basisnetwerk tussen huisartsen (diabetici), fysiotherapeuten, beweegaanbieders.
2.3.1 Aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten
Ouderen kunnen, passend bij de levensfase, gebruik maken van
laagdrempelig beweegaanbod. Vanuit Alblasserdam beweegt is
er al aanbod. Er wordt door SWA en ABC-team gekeken hoe dit
voortgang krijgt.
2.3.2 Aanbieden van valpreventie
Valpreventie ter bevordering van blessures onder ouderen en als
opstapje naar meer (durf ) om te bewegen in de gemeente gaan
aanbieden aan ouderen i.s.m. specialist/beweegpartner.
2.3.2 Aanbod ouderenactiviteiten bij verenigingen (zie 4)
Uniek Sporten / G-sporten
2.5 Overzichtelijk en goed aanbod voor G-sporters
De gemeente Alblasserdam heeft met de gemeente Papendrecht
een convenant ondertekent om het aanbod voor deze doelgroep
inzichtelijk te maken en samen tot goed aanbod voor deze
doelgroep te komen met een regionale uitstraling!
2.6 Behoefte inventarisatie
Behoefte onder inwoners van Alblasserdam inventariseren en onder
verenigingen die hiermee aan de slag willen.
2.7 Kennis delen
Expertise delen door verenigingen met ervaring met deze doelgroepen.
Aandacht voor jongeren, gezondheid en bewegen / hoe houdt
je ze als vereniging vast.
2.8 Meer jongeren bewegen en sporten
Onderzoeken wat daar een goede methode voor is. Bijv. Young
Leaders Project; Sportstimulering jongeren door jongeren als
rolmodellen in te zetten in hun eigen omgeving. Peer-2-Peer
werving / beïnvloeding.

3. GEZONDE LEEFSTIJL
Wat willen we bereiken?
Aandacht en bewustwording voor een gezonde
leefstijl van 0-100 jaar. Sport en bewegen dragen bij
aan een gezonde leefstijl en daarmee aan de gezondheid, maar ook aan de verbinding tussen mensen,
dagbesteding en zingeving (vrijetijdsbesteding).
Sporten en bewegen zitten mensen letterlijk beter
‘in hun vel’.
Sportverenigingen kunnen bijdragen aan een
gezonde leefstijl & gezond sportklimaat door o.a.
rookvrije sportverenigingen, gezonde voeding en
minder alcoholgebruik in de sportkantine.

Hoe gaan we dat doen?
Een gezonde leefstijl actief onder de aandacht brengen bij inwoners van Alblasserdam via de scholen en
verenigingen.

Onze acties
3.1 Gezond Sportklimaat bij sportverenigingen
Hoe kunnen we de (leden van) verenigingen verleiden om na te
denken over, en te werken aan een gezond sportklimaat op de
vereniging (o.a. alcohol, roken, gezonde sportkantine). Verenigingen
gaan elkaar hierbij ondersteunen. HC Souburgh is al rookvrij. CKC,
Blokweer, Molenzicht hebben erkenning gezonde sportkantine.
3.2 Ontwikkelen en monitoren van de beweegvaardigheid binnen
de gemeente Alblasserdam
Onderzoeken of het Athletic Skills Model (ASM) toegepast kan
worden in Alblasserdam als breed instrument om de
beweegvaardigheid binnen de gemeente te ontwikkelen en
monitoren. Bekijk het Athletic Skills Model
3.3 Thema lessen gezonde leefstijl op scholen
Organiseren van lessen/programma op scholen gericht op
bewustwording van een gezonde leefstijl. Belangrijk om hierin ook
de ouders mee te nemen. Zou gekoppeld kunnen worden aan
nationale sportweek of andere bestaande themaweek/activiteiten.
3.4 Voorlichting ouders / kinderen
Het bestaande boekje met sportaanbod en kennismakingslessen ter
stimulering sport en bewegen aanvullen met informatie over o.a.
gezonde leefstijl en voorlichting voor ouders. Deze informatie wordt
ook gekoppeld met de website. (zie ook 1.8)
3.5 Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
Onderzoeken of Alblasserdam de ambitie heeft om JOGG-gemeente
te worden.
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4. VITALE VERENIGINGEN
Wat willen we bereiken?
Werken aan stevige basis voor verenigingen door in te
zetten op:
• Vrijwilligers inzet
• Kwaliteit en scholing van bestuurders/trainers en
andere vrijwilligers
• Inspelen op maatschappelijke trends / flexibel
aanbod / ledendiversiteit.
Hoe gaan we dat doen?
We willen kijken hoe we vraag en aanbod van
vrijwilligers beter kunnen matchen, zodat
verenigingen voldoende vrijwilligers hebben om
het sportaanbod te kunnen aanbieden. Daarnaast is
het belangrijk dat deze vrijwilligers de juiste kennis
en vaardigheden hebben om deze taken te kunnen
uitvoeren. Met elkaar wordt gekeken hoe we deze
expertise die er al is kunnen delen en aangevuld met
andere scholingsmogelijkheden.
Tenslotte willen we kijken hoe het sport- en
beweegaanbod voor de 50+ doelgroep kan worden
uitgebreid op basis van de behoeften van de
inwoners.

Onze acties
Er zijn voldoende vrijwilligers om de taken te kunnen doen
4.1 Behoefte inventarisatie
Behoefte inventarisatie wat er nodig is op het gebied van
vrijwilligers bij de verenigingen. Op basis van deze behoefte kan een
strategie worden uitgezet bijvoorbeeld koppelen aan services vanuit
sportakkoord.
4.2 Kennis uitwisselen vrijwilligersbeleid & werving
Organiseren van bijeenkomst t.b.v. uitwisselen van kennis en/of
aanbieden van themagerichte services vanuit NOC*NSF/TeamNL
door lokaal adviseur sport aan te vragen op basis van bovenstaande
behoefte inventarisatie.
4.3 Centrale vrijwilligersbank
Goede afstemming met huidige vrijwilligersbank en behoeften vanuit verenigingen. Vooral gericht op werven van vrijwilligers die geen
lid zijn, maar wel affiniteit hebben met vrijwilligerswerk in de sport.
Scholing en ontwikkeling vrijwillig kader/trainers
Deze scholing kan plaatsvinden door het organiseren van cursussen,
maar ook door te leren van elkaar door actief kennis en successen
uit te wisselen.
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4.4 Behoefte inventarisatie
Er wordt geïnventariseerd welke behoefte er is aan scholing voor
vrijwillig kader en besturen. Op basis hiervan wordt een
scholingsprogramma gemaakt (waar mogelijk gekoppeld aan
platform samenwerking en verbinding voor kennisdeling).
Thema’s die o.a. genoemd zijn: strategie en beleid, sponsoring,
ledenbinding, communicatie, vrijwilligers (zie 4.1), pedagogische
kennis (zie 4.5).
4.5 Pedagogische ontwikkeling trainers/begeleiders/coaches
Als het gaat om generieke thema’s die sport overschrijdend zijn, dan
kunnen trainers/begeleiders/coaches van elkaar en met elkaar leren.
Bijvoorbeeld positief coachen, veilig leerklimaat, omgaan met
kinderen. Speciaal voor deze doelgroep wordt er scholing
aangeboden passend bij de behoefte.
4.6 Scholingsvouchers NOC*NSF
Inzetten scholingsvouchers vanuit de services naar behoefte
Aanbod sport- en beweegaanbod voor ouderen
Het bieden van passend aanbod voor de 50+ inwoners biedt
verschillende kansen voor de sportverenigingen. Enerzijds een groei
van het ledenbestand, anderzijds kan het ook extra vrijwilligers
opleveren.
4.7 Behoeftenonderzoek 50+ inwoners t.a.v. bewegen/sporten
Door de gemeente Alblasserdam wordt gekeken welke behoefte
50+ inwoners hebben. Welke cijfers zijn er al beschikbaar?
4.8 In kaart brengen ouderenaanbod
Het bestaande aanbod bij de verenigingen en andere sport en
beweegaanbieders wordt in kaart gebracht en gekoppeld aan de
informatievoorziening (1.7 & 1.9)
4.9 Extra sport- en beweegaanbod ouderen?
Welke verenigingen/sportaanbieders willen het aanbod voor de
oudere doelgroep uitbreiden? Denk aan Oldstars sporten.
4.10 Opvang ouderen in je vereniging
Verenigingen hebben aandacht voor ouderen “warm welkom”. ATV
wil hierin als voorbeeld fungeren.

5. DUURZAME INFRASTRUCTUUR
Wat willen we bereiken?
Optimaal en gebruik van sportaccommodaties en de
buitenruimte door meerdere doelgroepen.
Buitenruimte nodigt uit om op een laagdrempelige
manier te sporten en bewegen. Hierbij verbinden met
het nieuwe speeltuin beleidsplan.
Hoe gaan we dat doen?
Samen met de gemeente kijken naar de behoefte van
de inwoners en de ruimte in het speeltuinen- en
accommodatiebeleid. Wat willen en kunnen we
toevoegen aan de huidige mogelijkheden.
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Onze acties
Onderzoeken van de mogelijkheden om de buitenruimte /
bestaande sportaccommodaties in te richten voor andere
beweegvormen of uitbreiding verbetering van bestaande
mogelijkheden.
5.1 Beachveld bij sportpark Molenzicht
5.2 Kennis uitwisselen vrijwilligersbeleid & werving
5.3 Wandel en fietsmogelijkheden
5.4 Aanleg padelbanen op Souburgh
De wens van ATV is om in te spelen op deze laagdrempelige,
innovatieve nieuwe balsport. ATV gaat graag in gesprek met
gemeente en financierders om te kijken of dit haalbaar is.
Verduurzaming en optimaal gebruik accommodaties
5.5 Delen kennis en expertise over verduurzaming
accommodaties
ATV wil graag expertise op dit vlak delen.
5.6 Gebruik maken van elkaars accommodaties
Kijken naar de mogelijkheid om het gebruik van accommodaties
beter af te stemmen bijvoorbeeld zaterdag en zondag gebruik, maar
ook gebruik door bijvoorbeeld scholen.
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HOOFDSTUK 5:
BORGING, MONITORING
EN EVALUATIE
1. Stuurgroep
Het sportakkoord is een akkoord van alle partijen. Om
de acties die in het sportakkoord zijn opgenomen te
monitoren en evalueren, wordt er een stuurgroep
opgezet. Deze stuurgroep zal ervoor voor zorgen
dat de partijen met elkaar in gesprek blijven om de
behoeften op elkaar af te stemmen. Hoe deze
stuurgroep eruit komt te zien, moet nog verder
worden uitgewerkt. In elk geval is een diverse
vertegenwoordiging van de verschillende partijen
van belang. Uitgangspunt is om een langdurige
samenwerking aan te gaan en jaarlijks de doelen te
evalueren, successen te vieren, bij te sturen en nieuwe
afspraken te maken.
2. Rol van de gemeente
De gemeente is erg enthousiast wat betreft de inzet
en input vanuit de verschillende partijen en wil er dan
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ook voor zorgen dat dit enthousiasme wordt
vastgehouden. Dit doet zij door een actieve rol
aan te nemen en het proces van de actiepunten
en doelstellingen te monitoren. Daarnaast stelt de
gemeente inzet van de beleidsadviseur sport
beschikbaar en de inzet van de buurtsportcoaches.
De buurtsportcoaches van het ABC team zijn een
onmisbare schakel tussen beleid en uitvoering en
zullen actief worden betrokken bij het proces.
3. Adviseur lokale sport
De adviseur lokale sport zal gebruik maken van haar
kennis en expertise en aanbod. Het is belangrijk dat
de adviseur aangehaakt blijft bij wat er speelt binnen
Alblasserdam en het sportakkoord om ervoor te
zorgen dat ze constant de link kan leggen tussen
vraag en aanbod.
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HOOFDSTUK 6:
FINANCIËN
Vanuit het ministerie is er een uitvoeringsbudget
beschikbaar om de activiteiten vanuit het
sportakkoord mogelijk te maken. Voor de gemeente
Alblasserdam is er € 20.000 euro beschikbaar in 2020
en eenzelfde budget voor 2021. Door de stuurgroep
wordt een planning en begroting gemaakt voor de
besteding van dit budget.
Extra financieringsmogelijkheden, in de vorm van
inzet van partners van het sportakkoord of andere
gelden wordt verder onderzocht.
Scholingsvouchers NOC*NSF/TeamNL
Daarnaast zijn via de lokale adviseur sport extra
scholingsvouchers beschikbaar voor het versterken
van de lokale sportverenigingen. Deze worden in
overleg met de stuurgroep aangevraagd op basis van
de scholingsbehoefte.
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DE ONDERTEKENAARS
VAN HET SPORTAKKOORD:

Stichting Openbaar
Basisonderwijs Alblasserdam

16

Sportakkoord Alblasserdam | 2020

17

Sportakkoord Alblasserdam | 2020

18

