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Sport is belangrijk voor de maatschappij. Sport verbindt, en zorgt voor vitale inwoners, sociale betrokkenheid, leefbare kernen en mooie evenementen. Ook 
in Brummen zien we die kracht van sport. Om deze kracht optimaal in te zetten, is samenwerking essentieel. In de gemeente is daarom in 2018 de Stichting 
Sportkompas opgericht, waarin de gemeentelijke uitvoerende krachten worden gebundeld. Het uitgangspunt is om sport, bewegen en gezondheid in de  
gemeente Brummen te stimuleren en op die manier de leefbaarheid in alle dorpen en kernen in onze gemeenschap te vergroten. 

In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten, waarin landelijke organisaties samen afspraken zich op zes thema’s in te zetten voor sport en bewegen.  
Dit Nationaal Sportakkoord stimuleert het afsluiten van lokale sportakkoorden, met concrete acties dichtbij de mensen waar het om gaat. Het Nationaal  
Sportakkoord en de lokale sportakkoorden zetten in op brede samenwerking. Dat betekent dat naast sport- en beweegaanbieders ook onderwijs, zorg en  
de gemeente meedoen. Zo kunnen we de kracht van sport benutten voor de hele maatschappij. 

Voor Brummen is het lokaal sportakkoord een goede gelegenheid om te kijken waar nog mooie kansen liggen door samen te werken. Het sportakkoord  
verbindt, waardoor we kunnen leren van elkaars ervaringen, beter benutten wat er al is en samen verder komen. Het lokaal sportakkoord zoals het er nu ligt 
is een startpunt, op basis van de ideeën van de ondertekenende partners. Nieuwe organisaties kunnen aansluiten, en nieuwe suggesties blijven welkom.  
Want een gezond Brummen, daar blijven we samen aan werken!

DIT SPORT- EN BEWEEGAKKOORD HEEFT ALS DOEL DAT IEDEREEN IN DE GEMEENTE BRUMMEN EEN LEVEN LANG MET PLEZIER  
KAN SPORTEN EN BEWEGEN. NU EN IN DE TOEKOMST. ONGEHINDERD, IN EEN VEILIGE EN GEZONDE OMGEVING.  
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04VOORBEREIDING
ROL VAN DE GEMEENTE 
 
De gemeente is als partner betrokken bij de totstandkoming van dit sportakkoord en niet als regisseur. Net als de andere partners kiest de gemeente thema’s 
uit het sportakkoord waar zij een bijdrage aan kan en wil leveren.  

DE VOORBEREIDING 

In het kader van het Nationaal Sportakkoord en de bijbehorende financiering is in juni 2019 een sportformateur aangesteld. Deze begeleidde het hele proces 
om te komen tot een lokaal sportakkoord en verbindt partijen. De sportformateur heeft een kerngroep geformeerd met vertegenwoordigers van verschillende 
partijen: 

• Volleybalvereniging Bruvoc

• Voetbalvereniging Sportclub Brummen

• Zaalvoetbalvereniging FC Andarinyo 

• Zwemvereniging De Spreng 

• Initiatiefgroep MFC Eerbeek

• RKBS St. Pancratius  

 (namens OBS Het P@rk, Oecumenische Basisschool, CBS Expeditie 24/7 in Brummen, RKBS C. van Leeuwen, OBS De sprankel, OBS Kindcentrum  

 Sterrenbeek, PCBO De Enk en PCBO De Triangel in Eerbeek, OBS De Rietgors in Leuvenheim, OBS J.H. Isings in Empe en OBS De Vossestaart in Hall)

• Gemeente Brummen, beleidsmedewerker Sport en Cultuur

• Verenigingsondersteuner Sportkompas

• Manager Sportkompas 

• NOC*NSF, Adviseur Lokale Sport 

In de kerngroep zijn belangrijke sectoren (overheid, sportaanbieders, onderwijs) vertegenwoordigd. Daarmee is de kerngroep een klankbord voor de  
sportformateur. De leden van de kerngroep treden op als verbinder en vertegenwoordiger richting de achterban. De kerngroep is nauw betrokken geweest  
bij het totstandkomingsproces, de inhoud en de uiteindelijke opzet van dit sportakkoord.



Op 23 september 2019 is een eerste Sportcafé georganiseerd, waar via het Sportakkoordenspel de basis voor dit akkoord is gelegd. Vervolgens zijn de  
plannen en doelstellingen van Stichting Sportkompas vergeleken met de basis vanuit het Sportcafé en is gekeken welke daarvan aansloten bij de  
geformuleerde ambities. De door NOC*NSF aangestelde Adviseur Lokale Sport, heeft samen met de verenigingsondersteuner van Stichting Sportkompas  
besproken welke zaken er leven bij de Brummense sportaanbieders die aansluiten bij het sportakkoord en daar aanbod op samengesteld. De kerngroep  
heeft daarna alle input verwerkt en meerdere partijen enthousiast gemaakt om aan te sluiten bij de vervolgbijeenkomst op 2 december 2019. Tijdens deze 
avond is er aan thematafels verder gepraat over de opgestelde ambities én zijn acties concreet gemaakt. Het Brummense sportakkoord is samengesteld uit 
alle hierboven genoemde input.

BUDGET 

Door ondertekening van dit sportakkoord komt er voor de jaren 2020 en 2021 uitvoeringsbudget beschikbaar vanuit het ministerie van VWS. Dit budget  
bedraagt € 20.000 euro per jaar. De kerngroep bepaalt met elkaar op welke acties dit budget ingezet gaat worden. 
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06VERBINDEN
ADVISEUR LOKALE SPORT 

Voor sport- en beweegaanbieders is er in 2020 en 2021, buiten het uitvoeringsbudget, extra ondersteuning beschikbaar. Te denken valt aan workshops,  
bijscholingen of trainingen. Er zijn in totaal meer dan 200 vormen van ondersteuning voor alle soorten kader. 
 
Deze ondersteuning wordt gecoördineerd door de Adviseur Lokale Sport, die is aangesteld door NOC*NSF. De adviseur blijft ook na ondertekening van het 
sportakkoord beschikbaar in 2020 en 2021. Het inzetten van de ondersteuning gebeurt vanzelfsprekend in nauwe samenspraak met de kerngroep, waar de 
Adviseur Lokale Sport deel vanuit maakt. 

FEITEN EN CIJFERS 

Brummen ligt in het hart van de provincie Gelderland, midden in de natuur, tussen bossen en de rivier. Brummen bestaat uit de dorpen Brummen, Eerbeek, 
Empe, Hall, Leuvenheim, Oeken en buurtschappen Rhienderense Broek, Cortenoever, Tonden, Voorstonden, Coldenhove en Rhienderen. De gemeente heeft 
ruim 20.000 inwoners. Er zijn ruim veertig sportverenigingen en verschillende (gemeentelijke) sportterreinen en binnensportaccommodaties.

SPORT IN BRUMMEN 

Brummen presteert gemiddeld op sportgebied. Op sommige punten scoren we iets hoger, zoals het percentage mensen dat is aangesloten bij een 
sportvereniging, op andere net iets minder. In grote lijnen is er zeker nog ruimte om te groeien.



07THEMA’S
AAN DE SLAG 

Aan de hand van de pijlers van het Nationaal Sportakkoord zijn er op vijf thema’s ambities geformuleerd: 

1. Van jongs af aan vaardig in bewegen

2. Duurzame sportomgeving

3. Inclusief sporten, sport en bewegen voor iedereen

4. Positieve sportcultuur

5. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Bij elk van de ambities hebben we concrete acties geformuleerd, en aangegeven welke partners erbij betrokken zijn. Waar dit al duidelijk is, staat ook de 
eerste stap al vermeld. Zo weten we zeker dat dit sportakkoord zorgt voor beweging. Natuurlijk vragen sommige acties en ambities om goed onderzoek en/of 
meer financiering, of kan het zijn dat ambities of acties niet (meer) aansluiten bij de eerdere behoefte. De planning en inhoud kunnen dus in de loop van de tijd 
veranderen. Het sportakkoord is geen vaststaand plan waar niets meer aan veranderd kan worden. Het is een groeidocument.

“Ons doel is om het sporten en bewegen in onze gemeente (nog) beter op de kaart te zetten. 

Sporten en bewegen moet voor een ieder toegankelijk en veilig zijn. 

Plezierig sporten en bewegen draagt bij aan de gezondheidswinst van een ieder.

1+1=3”

- Kerngroeplid Vivian Tromp, manager Sportkompas - 



VAN JONGS AF AAN 
VAARDIG IN BEWEGEN

Ambitie 

08

In 2023 voldoen meer 
kinderen aan de  

beweegrichtlijnen 

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN

Jong geleerd is oud gedaan. Hoe jonger kinderen 
bewegen, hoe meer profijt ze daarvan lichamelijk 
in hun latere leven hebben. Bovendien is sporten 
leuk en kan het een positieve invloed op de leer-
prestaties hebben. Kinderen inspireren om (meer) 
te bewegen is een taak van ons allemaal. Onderwijs 
en opvang hebben een voortrekkersrol, maar ook 
de inzet van ouders, gemeente en sportaanbieders 
is onmisbaar.

Het ministerie van VWS geeft op basis van  
onderzoek het advies om kinderen van 4-18 jaar 
élke dag ten minste een uur matig intensief te 
laten bewegen. Denk bijvoorbeeld aan fietsen of 
trampolinespringen. Daarnaast is drie keer per 
week spier- en botversterkend bewegen aan te 
raden. Dat zijn activiteiten waarbij de kracht en het 
uithoudingsvermogen van de spieren verbeteren, 
zoals voetballen, tennissen of dansen. Ook voor 
kinderen jonger dan 4 jaar is bewegen belangrijk, 
er is alleen nog geen vastgesteld onderzoek naar 
de beste manier om dat te doen. Voor hen is het 
belangrijkste dat ze gevarieerd bewegen en  
motorische vaardigheden aanleren.
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ACTIES 10

We introduceren een app die kinderen stimuleert 
te bewegen via een ludiek beloningssysteem.  
Een mogelijkheid is aansluiten bij Happy Life. 

Meer kinderen van 2,5 tot 4 jaar stimuleren om t 
e bewegen. Bijvoorbeeld met het nijntje  
Beweegdiploma en ouder/kind gymnastiek.

Elke school in Brummen kan zich inschrijven 
voor een ‘natte’ gymles in het zwembad. In plaats 
van de reguliere gymles volgen alle  
klassen gedurende zes weken één gymles per 
week in het zwembad. Het gaat hierbij vooral om 
het vasthouden van vaardigheid  
(naar voorbeeld van Swim to Play in Ede).

We testen jaarlijks de motorische vaardigheid  
van kinderen in groep 3 en 7.  

Eerste stap: formeren werkgroep.

Eerste stap: training voor  
pedagogisch medewerkers  
kinderdagverblijven en BSO’s.

Eerste stap: inventarisatie van  
de kosten.

Eerste stap: inventarisatie van 
het geschikte instrument en de 
kosten.

In 2023 voldoen meer kinderen aan de beweegrichtlijnen

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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11ACTIES

We ontwikkelen schoolsportarrangementen 
waarin we naast de bewegingslessen, naschoolse 
activiteiten aanbieden. Sportverenigingen, ROC’s 
en combinatiefunctionarissen kunnen een  
waaier aan verschillende, terugkerende  
activiteiten ontwikkelen.

Sportaanbieders organiseren ieder jaar 2 kennis-
makingsactiviteiten voor kinderen, op minimaal 3 
scholen en BSO’s. Dit kan ook tijdens de reguliere 
gymlessen zijn.

We organiseren jaarlijks minimaal 40 activiteiten 
in het kader van Sport on Wheels, een laag- 
drempelige manier om kinderen kennis te laten  
maken met beweegactiviteiten. De activiteiten  
bieden daarbij ook een aanknopingspunt voor 
vroegtijdige signalering van motorische  
achterstanden en overgewicht.

Eerste stap: uitvoeren van pilot-
plan dat al voor basisschool P@rk 
gemaakt is.

Eerste stap: inventariseren  
aanbod van verenigingen en  
vervolgens planning opstellen.

Eerste stap: loopt al. 

In 2023 voldoen meer kinderen aan de beweegrichtlijnen

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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12

We starten een project voor kinderen met  
overgewicht en hun ouders (‘Gezond Groeien’).  

Organisatie van (sport) evenementen.  
Naschoolse sport en beweegaanbod zoals  
kennismaking clinics en school/sporttoernooien.

Vakantieactiviteiten. Het organiseren van sport en 
beweegactiviteiten in de vakantieperiode waarbij 
ontmoeting en beweging centraal staan.

Eerste stap: nulmeting  
(in combinatie met de test 
 motorische vaardigheden).

ACTIES In 2023 voldoen meer kinderen aan de beweegrichtlijnen

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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13
Waarom doe jij mee aan het lokaal sportakkoord?

“Ik doe mee omdat ik, vanuit mijn onderwijsachtergrond, vind dat kinderen vanuit alle scholen en verenigingen  
zoveel mogelijk met elkaar moeten kunnen sporten in Brummen. Samen in beweging!”

 
Wat is jouw wens voor sport en bewegen in de gemeente Brummen?

“Ik wens iedereen van jong tot oud in Brummen veel sportiviteit toe. Sport verbindt.  
Ik hoop dat sport alle inwoners in de gemeente verbindt!”

 
Wat is jouw oproep aan anderen in de gemeente Brummen?

“Ik hoop dat sport voor iedereen op de kaart komt te staan in de gemeente Brummen.”

- Per Theeuwes, directeur BS St. Pancratius - 



DUURZAME 
SPORTOMGEVING

14

Sportlocaties moeten  
inzetten op multifunctioneel 

en duurzamer gebruik

De openbare ruimte  
moet meer uitdagen tot 

sport en bewegen

Ambitie 1 

Ambitie 2 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST 

Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten 
en bewegen, is een functionele, goede en duurzame 
sportinfrastructuur nodig. Sportvelden, zwembaden, 
sporthallen en clubhuizen moeten functioneel en 
duurzaam zijn en zo efficiënt mogelijk worden  
ingezet, zodat zoveel mogelijk mensen er gebruik 
van kunnen maken. 

Ook de buitenruimte, zoals parken, trapveldjes, 
pleinen en bossen moeten uitdagen om te sporten 
en bewegen. Dit kunnen we alleen bereiken als we 
het samen doen. We zoeken de verbinding tussen 
aanbieders, locaties en inwoners en bedenken met 
lef en enthousiasme nieuwe manieren van  
samenwerking voor een win-winsituatie.
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16

We brengen voor gebruikers in beeld wanneer 
sportaccommodaties nog vrij zijn. Dit gebeurt  
via de website van Sportkompas.

Het beachcourt van Rhienderoord moet  
efficiënter en multifunctioneler ingezet worden. 

We inventariseren aan welke sport- en  
beweegactiviteiten behoefte is die er nu nog niet 
zijn, via een stage-opdracht voor een student.

Eerste stap: uitwerken opzet voor 
een helder overzicht (ook met  
verdeling binnen- en buitensport).

 
Eerste stap: beachcourt onder 
de aandacht brengen van andere 
sportverenigingen, onderwijs en 
Coldenhove Eerbeek.

Eerste stap: stage-opdracht  
formuleren en uitzetten.

ACTIES
Sportlocaties moeten inzetten op multifunctioneel  
en duurzamer gebruik

Ambitie 1 

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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17

Iedereen in Brummen moet snel en makkelijk 
kunnen zien welke sport- en beweegmogelijk-
heden er zijn. Sportaccommodaties, maar ook 
schoolpleinen en veldjes, toestellen en sport-
plekken in de openbare ruimte. We ontwikkelen 
hiervoor een landkaart op de website van  
Sportkompas, die ook afgedrukt kan worden. 
Deze landkaart kan vervolgens ook ingezet  
worden voor andere ambities in dit sportakkoord.

Verlichten van openbare speel- en  
beweegplekken zodat deze ook in de winter  
te gebruiken zijn. 

We onderzoeken de mogelijkheid om een  
obstakel parcours te realiseren. Dit daagt  
inwoners uit om te bewegen en is interessant 
voor toerisme. Het obstakel parcours zou een  
gezamenlijk participatietraject moeten worden 
met inwoners, scholen, sportclubs en toerisme.

Eerste stap: contact met  
gemeente Oldebroek over de  
door hun ontwikkelde  
Buitenspeelkaart.

Eerste stap: inventariseren van de 
te verlichten plekken naar  
aanleiding van de bovengenoemde 
landkaart.

 
 
Eerste stap: initiëren eerste  
overleg.

ACTIES
Ambitie 2 

De openbare ruimte moet meer uitdagen tot sport en bewegen

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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18ACTIES

Het verbeteren van veiligheid, herkenbaarheid en 
bereikbaarheid van sport en beweeglocaties  
vanuit de dorpskernen. Denk aan verlichting, 
route aanduiding, hufterproof en voor elke  
inwoner.

Eerste stap: initiëren eerste  
overleg.

De openbare ruimte moet meer uitdagen tot sport en bewegen

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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Waarom doe jij mee aan het lokaal sportakkoord?

“De vraag is eerder waarom zou je niet meedoen. Beweging is essentieel voor jong en oud en moeten we  
altijd faciliteren en stimuleren. Daarom dus.”

 
Wat is jouw wens voor sport en bewegen in de gemeente Brummen?

“Betere samenwerking en afstemming onderling zodat we er gezamenlijk meer uit halen.”
 

Wat is jouw oproep aan anderen in de gemeente Brummen?
“Wees betrokken en doe mee aan een mooi sportklimaat!”  

- Kerngroeplid Dries Krens, FC Andranyio  - 



20INCLUSIEF
SPORTEN EN BEWEGEN

De sportdeelname onder 
kwetsbare doelgroepen  
moet worden verhoogd

Er moet meer samen- 
werking zijn tussen  

sportaanbieders en andere 
maatschappelijke partijen

Er komt extra sport- 
aanbod voor specifieke 

doelgroepen en bestaand 
aanbod wordt gewaarborgd

Ambitie 1 

Ambitie 2 

Ambitie 3 

SPORTEN EN BEWEGEN  
VOOR IEDEREEN 

Iedereen in Brummen kan een leven lang 
plezier beleven aan sport en bewegen. 
Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke  
of geestelijke conditie, culturele  
achtergrond, seksuele voorkeur of  
sociale positie. We zetten ons in om  
belemmeringen weg te nemen voor  
mensen die willen sporten.  
 
En we proberen mensen die sport en 
bewegen nog niet op het netvlies hebben 
te inspireren om te beginnen.
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22ACTIES

Trainers en begeleiders van sport- en beweeg-
aanbieders krijgen ondersteuning bij het 
begeleiden van specifieke doelgroepen. 
 

Regelingen voor sporten en bewegen voor  
inwoners met een smalle beurs moeten  
breder bekend zijn bij de gebruikers én de  
aanbieders. We starten hiervoor een  
communicatiecampagne, gericht op de kansen  
en mogelijkheden van sportdeelname voor  
gebruikers en aanbieders. 

Eerste stap: behoeftes ophalen bij 
verenigingen (al gestart),  
eerste scholing organiseren.
Volgende stappen: Voorlichting 
aan trainers, verspreiden handige 
materialen zoals lijst met tips  
hoe te reageren op bepaalde  
situaties, oudergesprekken  
voeren bij incidenten.

Eerste stap: inventariseren van 
doelgroep/aanbieders, opstellen 
communicatiemateriaal.

Ambitie 1 

De sportdeelname onder kwetsbare doelgroepen
moet worden verhoogd

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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23

Een werkgroep brengt in kaart welke  
belemmeringen er zijn in bereikbaarheid van  
beweegactiviteiten (vervoer, nabijheid, zelfstandig 
bereikbaar) en doet aanbevelingen voor  
verbeteringen. Hierbij wordt ook gekeken naar 
de duurzaamheid van oplossingen (bijvoorbeeld 
duurzaam vervoer via Cleantech).

(Nieuwe) initiatieven stimuleren vanuit de 1e  
lijnszorg en beweegaanbieders, die ertoe  
bijdragen dat kwetsbare doelgroepen begeleid 
worden door een (activering) programma.  
(voorbeelden zijn de Diabetes Challenge, FitStap 
en andere programma’s met als doel lifestyle  
verbetering).

Eerste stap: vorming werkgroep 
en behoeftenonderzoek op  
plaatsen waar veel mensen uit de 
doelgroep komen, bijvoorbeeld 
kapper, kerk, bibliotheek.

Eerste stap: inventariseren van 
lopende initiatieven en  
programma, waar is behoefte 
aan?

ACTIES
De sportdeelname onder kwetsbare doelgroepen
moet worden verhoogd

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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24ACTIES Er moet meer samenwerking zijn tussen  
sportaanbieders en andere maatschappelijke partijen

Ambitie 2 

Er komt een actieplan vanuit sport- en  
beweegaanbieders om gestructureerd/beter  
contact te krijgen met zorgorganisaties.

We organiseren minimaal 1x per jaar een  
bijeenkomst voor zorg- én beweegaanbieders,  
met als thema ‘Verbinding en doorverwijzing’.  
Hier kunnen we zorgorganisaties meer bewust 
maken van het positieve effect van sport en  
bewegen voor hun cliënten en in gesprek gaan 
over de beste manier om dit te realiseren en 
onder de aandacht te brengen. Zorgprofessionals 
spelen een belangrijke rol om de behoefte van  
cliënten te inventariseren. Sport- en beweeg- 
aanbieders moeten de vertaalslag maken om  
aansluiting te vinden bij het opvangen,  
begeleiden en borgen van de cliënten.

Eerste stap: we formeren een 
werkgroep en sluiten aan bij  
bestaande netwerken zoals VPZ 
en huisartsenoverleg .

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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26ACTIES

We organiseren jaarlijks de ‘Happy Day’, een 
sportdag voor mensen met een verstandelijke 
beperking.

We organiseren zwemactiviteiten voor  
specifieke doelgroepen:
• Aqua Vitaal voor revalidatie en herstel na ziekte
• Zwemles als middel om elkaar te ontmoeten 

(nieuwkomers, ouderen)
• Participatie (mannenzwemmen,  

vrouwenzwemmen)
• G-zwemmen
• Zwemmen voor groepen waarbij er specifiek 

aandacht is voor gerelateerde beperkingen in het 
kader van leer, gedrag, cognitie, motoriek, fysieke 
en organische beperkingen

Activeren en bekendmaken van een Beweegloket. 
Waar inwoners, (sport) verenigingen en zorgaan-
bieders terecht kunnen voor hun vragen als het 
gaat om leefstijlbevordering en gezondheidswinst.  
Het beweegloket zorgt voor opvang, begeleiding 
en borging van de juiste vraag / behoefte.

Eerste stap: is al in gang gezet.

Ambitie 3 

Er komt extra sportaanbod voor specifieke doelgroepen en
bestaand aanbod wordt gewaarborgd

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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ACTIES 27

We organiseren overdag op senioren gerichte 
sportactiviteiten zoals ‘wandelend voetbal’ en 
‘wandelend handbal’ en volleybal voor senioren. 
Dit biedt senioren de gelegenheid elkaar  
ongedwongen te ontmoeten en zorgt voor  
betere benutting van accommodaties. 

Een compleet regionaal beweegaanbod bieden 
aan mensen met een beperking. Mensen met 
een beperking mogen geen belemmering hebben 
om plezier in het sporten te ervaren. Vanuit de  
regionale samenwerking in de Stedendriehoek, 
wordt een inzichtelijk aanbod van (beweeg)  
activiteiten gecreëerd, door het digitale  
platform van Uniek Sporten.

Eerste stap: project bij handbal-
vereniging Brummen en volleybal-
vereniging Bruvoc opzetten aan 
de hand van de ervaringen van 
Sportclub Brummen,  
daarnaast borging van het  
‘wandelend voetbal’ in Eerbeek.

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!

Er komt extra sportaanbod voor specifieke doelgroepen en
bestaand aanbod wordt gewaarborgd
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28POSITIEVE
SPORTCULTUUR

SPORT EN BEWEGEN IS EERLIJK, VEILIG EN LEUK 

Plezier in sport is de basis voor een leven lang 
sporten. Winnen en verliezen horen bij sport en 
kunnen spanningen geven. Aanbieders van sport en 
bewegen streven naar een veilig sportklimaat en 
een positieve sportcultuur.

Kinderen moeten meer plezier  
hebben in bewegen en minder  

met prestaties bezig zijn.  
Sport- en beweegaanbieders  

moeten hiervoor goed toegerust 
zijn.
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30ACTIESACTIES

We zetten een cursus op over positief coachen 
voor kader van de sportaanbieders. Dit doen we 
volgens het ‘train de trainer’- principe: per  
vereniging volgt een persoon de cursus en die 
traint vervolgens de overige vrijwilligers. Op deze 
manier moet het onderwerp structurele aandacht 
krijgen binnen sportaanbieders.

We bieden trainers methodieken aan om  
kinderen binnen de al aangeboden activiteiten 
meer en effectiever te laten bewegen. Daarbij  
ligt de focus op het overbrengen en stimuleren 
van spelplezier, en pas in tweede instantie  
techniek.

We stellen een gezamenlijke vertrouwens- 
persoon in waar iedereen uit Brummen  
terecht kan voor informatie over en hulp bij 
grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld.

 

 

Kinderen moeten meer plezier hebben in bewegen en minder met
prestaties bezig zijn. Sport- en beweegaanbieders moeten hiervoor
goed toegerust zijn

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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31ACTIESACTIES

Er komt verenigingsoverstijgende pedagogische 
ondersteuning. Dit stimuleert ook de  
samenwerking tussen sportaanbieders, omdat  
ze tips en geleerde lessen kunnen delen. 

Ieder jaar bij de start van het seizoen  
organiseren we een voorlichtingsavond voor  
ouders en trainers. 

 

Eerste stap: trainen van een  
ClubKaderCoach die de  
verenigingen hierbij gaat  
ondersteunen.
 

Kinderen moeten meer plezier hebben in bewegen en minder met
prestaties bezig zijn. Sport- en beweegaanbieders moeten hiervoor
goed toegerust zijn

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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32VITALE SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDERS

We ondersteunen 
verenigingen en sport- 

aanbieders bij het werven en 
behouden van vrijwlligers

We stimuleren de  
(bestuurlijke)  

samenwerking tussen  
alle sport- en beweeg- 

aanbieders 

Ambitie 1 

Ambitie 2 

Ambitie 3 

VOLOP KEUZE VOOR IEDEREEN 

Als we een heel leven lang met plezier 
willen sporten en bewegen, moeten 
sportaanbieders toekomstbestendig  
zijn. Iedereen, van de traditionele  
vereniging tot de moderne sportschool, 
moet kunnen inspelen op trends als  
digitalisering, vergrijzing en  
individualisering. Daarmee kunnen sport 
en bewegen ook een belangrijke rol  
spelen in de maatschappij, op het gebied 
van eenzaamheid, participatie en  
leefbaarheid. Kennis delen en  
samenwerken is hierbij essentieel. 

Sportaanbieders zetten  
zich in voor een  
gezonde leefstijl
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34ACTIES

We bieden verenigingen professionele  
ondersteuning in de vrijwilligerswerving door:
• Deelname mogelijk te maken aan cursussen  

zoals ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’
• Financieren van het inschakelen van externe  

begeleiders
• Inzet van de verenigingsondersteuner als  

vraagbaak voor alle Brummense verenigingen.

Er komt vanaf 2021 een tweejaarlijks festival 
voor alle vrijwilligers in de gemeente, waaronder 
sportvrijwilligers. Het evenement is een bedankje 
voor vrijwilligers, nodigt uit tot netwerken en kan 
mogelijk ook ingezet worden om nieuwe  
vrijwilligers te werven.

We starten een pilot om mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt als vrijwilliger aan de slag te 
laten gaan bij sportverenigingen, bijvoorbeeld in
onderhoud, administratie of barwerkzaamheden.

Eerste stap: behoefte en  
bestaand aanbod inventariseren 
en daarmee ook de  
samenwerking tussen  
verschillende partijen stroomlij-
nen.

Eerste stap: initiëren eerste  
overleg om te kijken naar de  
(on)mogelijkheden.

 

Ambitie 1 

We ondersteunen verenigingen en sportaanbieders bij het
werven en behouden van vrijwilligers

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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35ACTIESACTIES

Drie keer per jaar is er een sportcafé/netwerk-
bijeenkomst met een maatschappelijk of actueel 
thema, voor het hele netwerk.

Vier keer per jaar is er een nieuwsbrief met  
informatie over de thema’s in dit sportakkoord.

We brengen sportaanbieders bij elkaar om goede 
voorbeelden te delen. Dit kan via netwerk- 
bijeenkomsten maar zeker ook 1 op 1 of in een 
klein gezelschap van sportaanbieders die  
dezelfde uitdaging op een bepaald thema hebben. 

We stellen een gezamenlijke onafhankelijke  
‘subsidieschrijver’ aan voor sportaanbieders.  
Deze ondersteunt sportaanbieders bij het  
indienen van subsidieaanvragen voor  
vernieuwend en passend beweegaanbod op  
regionaal, landelijk, en/of Europees niveau. 

We starten, met verenigingen die interesse  
hebben, met het traject naar een Open Club.  
Een bestaande sportclub stelt zich open als  
een sociale ontmoetingsplek, waar allerlei  
activiteiten en mensen samenkomen. 

 

Eerste stap: Inventariseren  
kosten

Ambitie 2 

We stimuleren de (bestuurlijke) samenwerking tussen alle
sport- en beweegaanbieders
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36ACTIES

In 2022 zijn zoveel mogelijk sport- 
accommodaties rookvrij. We zoeken hiervoor 
contact met Rookvrije Generatie en delen de  
goede voorbeelden van Sportkompas,  
Sportclub Brummen en v.v. Oeken.

Sportaanbieders breiden het aanbod van  
gezonde voeding in de kantine uit en gaan  
voor het certificaat van de Gezonde Sportkantine.

We ondersteunen sportaanbieders bij het  
omgaan met alcohol- en drugsgebruik.

Eerste stap: organiseren  
bijeenkomst.

 

Ambitie 3 

Sportaanbieders zetten zich in voor een gezonde leefstijl

De tijdslijn is een advies om daadkracht en de gezamenlijke ambitie te blijven 
stimuleren. De projectgroep maakt een projectplan en een realistisch tijdspad. 
Tip: begin met laaghangend fruit in 2020!
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37
Waarom doe jij mee aan het lokaal sportakkoord?

“Iedere Brummenees die niet sport is er één teveel.”
 

Wat is jouw wens voor sport en bewegen in de gemeente Brummen?
“Het percentage dat de norm haalt voor wat betreft sport en bewegen in Brummen van 67,3 naar 75.”

 
Wat is jouw oproep aan anderen in de gemeente Brummen?

“Kijk om je heen en maak een ander ook enthousiast om mee te sporten. 
Als jij ook meedoet wordt sporten zoveel leuker!”

- Kerngroeplid Marinus van Tent Beking, Sportclub Brummen  - 



TOT SLOT 38

STARTPUNT

Dit Lokaal Sportakkoord is een startpunt. Nieuwe partners die de visie van het akkoord of één van de thema’s onderschrijven kunnen zich aansluiten.  
Het Lokaal Sportakkoord is een breed gedragen beweging waarin iedereen die de kracht van sport en bewegen wil inzetten, zijn steentje kan bijdragen, of  
dit nu klein of groot is. Alle partners die tekenen zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan.

De kerngroep draagt na ondertekening gezamenlijk zorg voor het beheer en de uitvoering van het sportakkoord en de verdeling van de financiële middelen 
vanuit het Rijk en komt hiertoe op regelmatige basis bij elkaar. De kerngroep voert dus niet zelf alle acties uit, maar heeft een coördinerende rol. De partners 
die tekenen voor een actie, zijn met elkaar verantwoordelijk voor het uitvoeren van die actie.

Sportkompas treedt binnen de kerngroep op als de partij die de algehele uitvoering van het sportakkoord coördineert en verantwoordelijk is voor de  
communicatie. Daarnaast beheert Sportkompas het uitvoeringsbudget en is verantwoordelijk voor de organisatie van een jaarlijkse bijeenkomst die in het 
teken staat van het sportakkoord . Tijdens deze bijeenkomst wordt met alle partners teruggekeken en besproken of er ambities/acties moeten worden  
toegevoegd aan, of worden verwijderd uit het Sportakkoord.

DIT LOKAAL SPORTAKKOORD IS ONDERTEKEND DOOR DE VOLGENDE PARTIJEN. ZIJ VERKLAREN MET HUN ONDERTEKENING DAT ZE BIJDRAGEN  
AAN DE REALISATIE VAN DE AMBITIES IN DIT LOKAAL SPORTAKKOORD.
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