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“In Zevenaar hebben we gehoor gegeven aan de oproep om 
te komen tot een lokaal Sportakkoord.

Bij de start van de bijeenkomst, die 27 januari 2020 
plaatsvond, waren vele geïnteresseerden uit de sport, zorg, 
welzijn, onderwijs, kinderopvang en gemeente aanwezig. En 
wel om te horen waarom er een Nationaal Sportakkoord is en 
wat een lokaal sportakkoord inhoudt en kan beteken voor 
hen.

Samen met onze partners sloten we een ambitieus Zevenaars 
sportakkoord. Met dit sportakkoord willen we een impuls 
geven aan de samenwerking tussen verschillende partners 
onder het mom van verbinden, samenwerken en 
kennisdelen. Daarnaast willen we bereiken dat iedereen zich 
kan ontwikkelen en plezier beleven aan sport en bewegen: 
als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. “
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1. Voorbeschouwing
In het Nationaal Sportakkoord werken verschillende
partijen samen om meer mensen een leven lang te laten
genieten van sport en bewegen. De samenwerking vindt
plaats tussen de Rijksoverheid, provincies, gemeenten,
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
In 2018 heeft dit geleid tot het Nationaal Sportakkoord
waarin op zes thema’s ambities zijn geformuleerd,
te weten:

Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan 
sporten en bewegen.

Nederland beschikt over een functionele, goede en 
duurzame sportinfrastructuur.

Alle aanbieders van sport en bewegen zijn 
toekomstbestendig.

Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.

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

Optimaal topsportklimaat en sportprestaties en –
evenementen vormen een cruciale inspiratie voor de 
verenigende waarde van sport.

Lokaal sportakkoord

De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd een 
eigen sportakkoord op te stellen, waarin lokale 
partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en 
bedrijfsleven met elkaar afstemmen welke thema’s zij 
in de gemeente willen oppakken, wie welke bijdrage 
daaraan levert en hoe ze dat willen organiseren. 
Het lokaal sportakkoord verbindt mensen en 
organisaties in de gemeente, zet aan tot lokale 
samenwerking en uitvoering. Daarnaast inspireert het, 
het daagt uit en prikkelt. Bovenal sluit het aan bij 
lokale ambities en daar waar energie aanwezig is dat te 
activeren. 

Het lokaal sportakkoord is vooral geen papieren tijger, 
maar is een concreet document dat richting geeft aan 
de toekomst. Hierin zitten een aantal praktisch 
uitvoerbare projecten. Het sportakkoord is 
ondertekend door partijen die betrokken zijn en zich 
betrokken voelen.



Ook in de gemeente Zevenaar was er behoefte aan een 
Lokaal Sportakkoord. De gemeente heeft, gesteund door 
een betrokken wethouder, samen met enkele 
initiatiefnemers uit de georganiseerde sport een 
intentieverklaring opgesteld en sportformateurs 
aangesteld. Daarop zijn de volgende stappen genomen die 
hebben geleid tot een Zevenaars Sportakkoord.

In Zevenaar betekent dit dat er is gekozen om:

• samen te werken met sportaanbieders, onderwijs, 
zorginstellingen en de gemeente; 

• tegemoet te willen komen aan de vraag van de 
samenleving die vitaler en gezonder in het leven wil 
staan; 

• rekening te houden met maatschappelijke opgaven in 
Zevenaar 

In dit sportakkoord zijn bovenstaande punten als basis voor 
de ambitie en gekozen thema’s en projecten genomen.

Voorbereidingsgesprekken
Met gemeente en initiatiefnemers

okt 2019

Bijeenkomst 1 
inleiding sportakkoord en inventarisering 
thema’s
(40 deelnemers)

27 januari

Bijeenkomst 2
uitwerking doel en beoogd resultaat
(45 deelnemers)

11 februari

Bijeenkomst 3
keuzes thema’s en projecten
(30 deelnemers)

9 maart 2020

Afstemming inhoud lokaal sportakkoord
gesprekken met gemeente, initiatiefnemers
toetsing en interne afstemming bij partners

april 2020

Bijeenkomst 4
vaststelling akkoord en vooruitblikken
(aantal deelnemers)

april-mei

Proces sportakkoord



Zevenaar in cijfers

Inwonersaantal: 43.761
Aantal sportverenigingen: 95

Zevenaar 
(%)

Landelijk 
(%)

Beweegt voldoende 
(volgens beweegnorm)

65,9 63

Overgewicht 54 48,9

Niet-sporters 50,4 48,7

Aangesloten bij 
sportvereniging

25,8 24,9

Eenzaamheid 44,1 42,9

Op 1 februari 2020 telde de gemeente Zevenaar 
43.761 inwoners, een stijging van 265 inwoners ten 
opzichte van 1 februari 2019. De gemeente Zevenaar 
is de afgelopen jaren flink gegroeid en dit heeft alles 
te maken met de gemeentelijk fusies met Angerlo 
(2005) en Rijnwaarden (2018). Ondanks deze groei 
komen de kleine kernen en met name de 
voorzieningen in de kleine kernen onder druk te staan 
door enerzijds ontgroening en anderzijds vergrijzing.

Bevolkingspiramide
Er zijn meer vrouwen dan mannen en het zwaartepunt 
ligt op de oudere leeftijdsklassen. Ruim 23.000 
inwoners zijn 45 jaar en ouder en ongeveer 6.500 
inwoners zijn tussen de 0 en 15 jaar. 



2. Doelstelling
Met het Zevenaars Sportakkoord streven we er naar om
sport en bewegen in de gemeente een impuls te geven
door vanuit verschillende sectoren de handen ineen te
slaan. De gezamenlijke ambitie die daarbij uitgesproken
is, is de volgende:

“Een leven lang plezier in sport en 
bewegen voor alle inwoners van de 
gemeente Zevenaar”

Om de ambitie te verwezenlijken worden er in 2020 
vanuit vier thema’s negen projecten gestart.

Het is een ambitieuze doelstelling waarbij de partners 
zich in beginsel richten op het toegankelijk maken van 
sport en bewegen en het interesseren van de 
doelgroepen in de gemeente waarvan bekend is dat ze 
nu minder sporten (of daartoe de mogelijkheid toe 
hebben): Mensen met een beperking, kwetsbare jeugd, 
sporten in de kleine kern en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.

Er is ook oog voor de toekomst door te investeren in 
sport en bewegen voor peuters. Tevens wordt het 
besef dat vitale sportaanbieders op zowel bestuurlijk 
als technisch vlak noodzakelijk zijn om de ambitie te 
kunnen verwezenlijken. Zij moeten in staat gesteld 
worden om de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
die ze met dit akkoord nemen ook aan te kunnen. Tot 
slot is er aandacht voor het duurzaam omgaan en 
inzetten van de sportfaciliteiten die er in de gemeente 
Zevenaar zijn. 

3. Tactiek

Projecten Zevenaars sportakkoord:

1. Bewegen met fysieke/verstandelijke beperking
2. Sporten met kwetsbare jeugd
3. Sporten in de kleine kern
4. Participatietraject op de sportvereniging
5. Beweegaanbod voor peuters 
6. Meer vrijwilligers in korte tijd
7. Vertrouwenscontactpersoon
8. Bezettingsgraad verhogen
9. Energiescan



4. Uitvoering

1. Inclusief sporten en bewegen

Project 1 Hoe gaan we dat doen? Met wie? Aanvoerder(s)

Bewegen met 
fysieke/verstandelijke beperking

Samenwerking tussen sportvereniging en 
zorgpartijen met als doel een divers 
aanbod voor mensen met een 
fysieke/verstandelijke beperking of 
gedragsproblemen

Inspiratie
* Special Heroes
* Zo kan het ook!
* Grenzeloos Actief

1. De zichtbaarheid van het bestaande aanbod vergroten door het 
aanbod bekend te maken bij de aangesloten projectpartners

2. Invulling geven aan onvervulde sport- en beweegbehoeftes van 
de doelgroep (Eventueel nieuw aanbod)

3. Professionaliseren van aanbod door middel van opleidingen of 
cursussen

Aanbod door

Uniek Sporten 
Budovereniging De Bem

Samenwerking met

Fysio Rijnwaarden
Zorgprofessionals

Uniek Sporten
DCS
DJF Dance Centre
St. de Liemers 
Breedtesport

Waarom?

Omdat sporten en bewegen toegankelijk moet zijn voor iedere inwoner van de gemeente Zevenaar en omdat er al heel veel mooi 
en bestaand aanbod is waar de Zevenaarders gebruik van kunnen maken

Wat hebben we over een jaar bereikt?

Minimaal 5 sportaanbieders doen mee
Er is een bijeenkomst georganiseerd door over dit onderwerp door Uniek Sporten 



Project 2 Hoe gaan we dat doen? Met wie? Aanvoerder(s)

Sporten met kwetsbare 
jeugd

Sport als middel inzetten om kwetsbare 

jongeren mee te laten doen in Zevenaar en 

te laten profiteren van de positieve 

effecten van sporten en bewegen.

Inspiratie
* Sportkanjerclub
* Sport Zorgt
* JUMP-in

1. Toeleiding van jongeren wordt verzorgd door 
(zorg)professionals van zorg- en welzijnsinstanties in 
Zevenaar

2. Goede afstemming met sportverenigingen over het aanbod
3. Bekendheid bij scholen vergroten
4. Een passend sporttraject ontwikkelen met oog voor de 

positieve effecten die sport op jongeren kan hebben

Aanbod door

Caleidoz 
Verenigingen

Samen met

Basisscholen
Voortgezet onderwijs
Zorgprofessionals

Caleidoz
Naschools sporten en 
bewegen
Goochem in Balans
HSV de Breuly
St. de Liemers 
Breedtesport

Waarom?

Omdat sporten en bewegen niet alleen gezond is maar de effecten van sporten en bewegen (omgaan met winnen en verliezen, 
samenwerken, discipline, etc.) je een stap verder kunnen helpen in het leven dat je nog voor je hebt

Wat hebben we over een jaar bereikt?

- Als er in 2021 minimaal 10 jongeren lid zijn geworden van een sportvereniging
- In 2021 vindt er een sportcarrousel plaats met 5 sportaanbieders
- In 2022 vindt het project ook plaats in de kleine kernen 



Project 3 Hoe gaan we dat doen? Met wie? Aanvoerder(s)

Sporten in de kleine kern
Een betere samenwerking tussen 
organisaties in de kleine kernen van de 
gemeente op het gebied van sport en 
bewegen

Inspiratie
* Sportkracht12
* Elke Stap Telt
* Walking Football

1. Verbinden van alle verenigingen en organisaties in de 
kleine kern

2. Gebruik maken van bestaande sport- en 
beweegmogelijkheden

3. Nieuwe initiatieven die uit de samenwerkingen ontstaan

Aanbod door

Dorpsraden
Sportverenigingen

Samenwerking met

Onderwijs
Organisaties in de kleine kern

Dorpsraden
v.v. Angerlo Vooruit
Naschools sporten en 
bewegen
Caleidoz Welzijn
Giesbeekse
Sportvereniging GSV’38

Waarom?

Sociale cohesie en leefbaarheid behouden en verbeteren voor alle inwoners van de kleine kern en omdat de kleine kernen vitaal
moeten blijven 

Wat hebben we over een jaar bereikt?

- In 2021 is er in elke kleine kern een samenwerking tussen minimaal 2 partijen uit de kern
- In 2021 is er een geslaagde pilot gedraaid in Pannerden



Project 4 Hoe gaan we dat doen? Met wie? Aanvoerder(s)

Beschutte werkplekken op de sportvereniging

De sportvereniging als middel inzetten voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

door ze klussen op de club te laten doen en hen 

in beweging te brengen

Inspiratie
* Actief Betrokken Club
* Entreeopleiding ROC van Twente
* Samenwerking met dagbesteding

1. Een klussen schema maken met de sportvereniging
2. Sportverenigingen met een vrijwilligerstekort aan 

laten sluiten
3. De mensen begeleiden op de werkplek

Aanbod door
Zevenaardig
Verenigingen
Vitale aanbieders

Samenwerking met
RSD
Caleidoz

Zevenaardig

Waarom?
Omdat de sportvereniging een mooie werkplek is voor mensen met beperkte inzetbaarheid
Omdat veel verenigingen een vrijwilligerstekort hebben en dus klussen niet gedaan krijgen

Wat hebben we over een jaar bereikt?
In augustus 2021 zijn er structureel 10 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam voor sportverenigingen uit de 
gemeente



4.2 Van jongs af aan vaardig in bewegen

Project 5 Hoe gaan we dat doen? Met wie? Aanvoerder(s)

Beweegaanbod voor peuters
Een gymaanbod voor peuters op de 
peuteropvang die de motorische 
ontwikkeling stimuleert.

Inspiratie
* Nijnte Beweegdiloma
* Kangoeroeclub
* Beweegkriebels

1. Een pilot draaien op een peuteropvang van 4-5 maanden 
en daarna evalueren

2. Leskaarten maken in opvolging van het project
3. Opgeleide professionals inzetten voor de beweeglessen

Aanbod door
THOR Zwaluwen

Samenwerking met 
Humankind

Humankind
SDZZ

Waarom?
Uit onderzoek blijkt dat bewegen op jonge leeftijd grote impact heeft op onze gezamenlijke ambitie ‘’een leven lang sporten en 
bewegen’’

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- Er is een succesvolle pilot gedraaid bij de peuteropvang
- Er zijn passende leskaarten gemaakt die de motorische ontwikkeling van peuters stimuleren
- In september 2021 start een structureel gymaanbod voor peuters op de peuteropvang (op 6 locaties 1x in de 6 weken 

een clinic)



4.3 Vitale aanbieders

Project 6 Hoe gaan we dat doen? Met wie? Aanvoerder(s)

Meer vrijwilligers in korte tijd

Een grote wervingsactie waarin we 

samenwerkingspartners uitnodigen om 

toeleiding van vrijwilligers te verzorgen

Inspiratie

* Meer In Kortere Tijd

1. Door de vrijwilligersbehoefte per vereniging te bepalen
2. Door een voorliggende voorziening als coördinator aan te 

stellen voor zowel vraag als aanbod
3. door vraag en aanbod van sportverenigingen en 

vrijwilligers aan elkaar te verbinden

Aanbod door

Kansrijk Liemers
Zevenaardig

Samenwerking met

Caleidoz
Sportcontact
Sportverenigingen

Zevenaardig

Waarom?

Omdat we op een andere manier willen kijken naar één van de grootste uitdagingen voor verenigingen en omdat er veel 
vrijwilligers nodig zijn om de sport- en beweegcultuur in de gemeente te behouden

Wat hebben we over een jaar bereikt?

- De wervingsactie levert nieuwe vrijwilligers op
- De organisatiestructuur is effectief 



Project 7 Hoe gaan we dat doen? Met wie? Aanvoerder(s)

Vertrouwenscontactpersoon
Een onafhankelijk eerste aanspreekpunt 
voor leden van sportvereniging inzetbaar 
voor de hele gemeente

Inspiratie
* Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

1. De vraag naar een vertrouwenscontactpersoon per 
vereniging in kaart brengen

2. De geschikte persoon werven aan de hand van de 
opgestelde criteria (min. 25 jaar, HBO geschoold, 
achtergrond als professional in het maatschappelijk veld

3. een vertrouwenscontactpersoon die ten aller tijde 
bereikbaar is voor de sportverenigingen 

Aanbod door

Samenwerking met
Verenigingen
Gemeente
Scholen

DCS
Naschools sporten en 
bewegen
ZevenAARDIG
SDZZ

Waarom? 
Omdat er helaas nog veel jongeren stoppen met sporten door een onveilig klimaat op de sportvereniging
Omdat we staan voor een veilig- en positief sportklimaat in de gemeente Zevenaar

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- De vraag naar een vertrouwenscontactpersoon is in kaart gebracht
- Een externe vertrouwenscontactpersoon voor alle verenigingen vanaf januari 2021



4.4 Duurzame accommodaties

Project 8 Hoe gaan we dat doen? Met wie? Aanvoerder(s)

Bezettingsgraad sportaccommodaties 
verhogen
Meer verenigingen/organisaties gebruik 
laten maken van de faciliteiten van 
sportverenigingen in de gemeente

Inspiratie
* Stichting Life Goals

1. Vast aanspreekpunt bij de gemeente m.b.t. bezettingsgraad
2. Verruiming bestemmingsplan sportverenigingen

Aanbod door
Sportverenigingen

Samenwerking met
Kinderopvang
Buurthuizen
Caleidoz/ vrijwilligerscentrale
Kansrijk de Liemers

DCS
St. de Liemers 
Breedtesport
Giesbeekse
Sportvereniging GSV’38
SDZZ

Waarom?
Duurzame inzet en benutting van bestaande accommodaties in de gemeente
Leefbaarheid op sportverenigingen ook overdag vergroten
Spilfunctie van sportverenigingen vergroten

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- De organisaties maken gebruik van elkaars ruimte en faciliteiten
- Een groot deel van de projecten van het Zevenaars Sportakkoord vindt plaats op sportaccommodaties in Zevenaar
- Het bestemmingsplan is verruimd



Project 9 Hoe gaan we dat doen? Met wie? Aanvoerder(s)

Uitvoeren energiescan
Inzicht krijgen in het energieverbruik van 
sportaccommodaties en de mogelijkheden 
die er zijn om dit omlaag te brengen

1. Vraag van sportaccommodaties in kaart brengen
2. Contact leggen met uitvoerders van een dergelijke 

energiescan
3. Gebruik maken van een revolverend fonds

Aanbod door
Green2live

Samenwerking met
Gemeente 
AtaroBV
Sportverenigingen

Tennisvereniging de Rackets
SDZZ

Waarom?
Omdat de sportaccommodaties in Zevenaar duurzamer ingezet kunnen worden
Omdat we het energieverbruik van accommodaties omlaag willen brengen
Omdat het aansluit bij de gemeentelijke ambitie → CO2 neutraal in 2030

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- Een geschikte partij die een energiescan heeft uitgevoerd op de in kaart gebrachte sportverenigingen
- Er is een revolverend fonds gevonden
- Over een jaar weten we of de gemeentelijke ambitie ‘’CO2 neutraal in 2030’’ haalbaar is voor de sport



5. Uitrusting
Om boven geschreven ambitie waar te maken en projecten te realiseren is er naast personele inzet ook budget nodig. De 
volgende budgetten zijn beschikbaar om met het Zevenaars Akkoord aan de slag te kunnen.

Uitvoeringsbudget 
Per gemeenten is vanuit het Nationaal Sportakkoord uitvoeringsbudget ter beschikking gesteld, naar rato van het aantal 
inwoners. Voor de gemeente Zevenaar is dit voor 2020 en 2021 €20.000 per jaar. 

Budget Inclusief Sporten en Bewegen
Per initiatief kan een sportvereniging binnen het thema Inclusief sporten en bewegen eenmalig een budget van €850 
aanvragen Het gaat om het bereiken van mensen uit kwetsbare groepen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten 
en bewegen.

Budget ondersteuning sport 
Om sportverenigingen optimaal bij te kunnen dragen is er via NOC*NSF en de sportbonden voor hen een cursusaanbod, 
themabijeenkomsten, ondersteuning en procesbegeleiding ontwikkeld. De sportverenigingen mogen hiervan kosteloos 
gebruikmaken.

Slimme verbindingen
Indien een activiteit zich daarvoor leent wordt gezocht naar sponsors, om (een deel van) de activiteit te financieren en/of 
een product/dienst te verlenen. Daarvoor wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van het netwerk van de betrokkenen. Er 
wordt ook gezocht naar slimme verbindingen. Door bijv. gratis gebruik te maken van een accommodatie, uitwisseling van 
materialen, flyer verspreiden via maatschappelijke organisaties etc.



Afspraken budgetten 
Zevenaars Sportakkoord
Om de beschikbare budgetten zo optimaal en zo efficiënt mogelijk in te zetten zijn de volgende afspraken tot stand 
gekomen.

1. Het uitvoeringsbudget wordt aangevraagd door de gemeente Zevenaar. 

2. Het bestuur van het Zevenaarse Sportakkoord beheert het uitvoeringsbudget en budget inclusief sporten en 
bewegen en legt verantwoording af aan de beleidsambtenaar Sport. 

3. Aanvragen voor het uitvoeringsbudget kunnen worden gedaan door de aanvoerders van de projecten

4. Het budget ondersteuning sport wordt beheerd door de de lokale sportadviseur. In Zevenaar is dit Laura Metiary-
Volmer (NOC*NSF). 

5. Aanvragen voor het budget ondersteuning sport kunnen tevens worden gedaan door de aanvoerders van de 
projecten

6. De gemeente Zevenaar bekijkt op basis van de projectplannen of er activiteiten zijn die bijdragen aan doelstellingen 
van andere gemeentelijke beleidsterreinen. Waar mogelijk worden financiële middelen ter uitvoering beschikbaar 
gesteld. De gemeente licht de voorwaarden en verplichtingen t.a.v. deze bijdrage bij de beschikking toe.



6. Opstelling

Om succesvol uitvoering te geven aan de ambitie en de projecten zijn de rollen en taken voor de volgende fase verdeeld. 
De opstelling voor het uitrollen van het Zevenaars Sportakkoord en de ruimtes waar ze actief zijn en ze elkaar ontmoeten 
en met elkaar afstemmen is de volgende. 

Bestuur Coach
Aanvoerder 1

Spelers

Aanvoerder 2

Aanvoerder 3

Aanvoerder 4

Aanvoerder 5

Aanvoerder 6

Aanvoerder 7

Aanvoerder 8

Supporters

Aanvoerder 9



Toelichting rollen

Bestuur | Kernteam
Bestaat uit coördinator Zevenaars Sportakkoord, beleidsmedewerker van de gemeente Zevenaar, Afgevaardigde per 
initiatiefnemende partij, één vertegenwoordiger van de sportverenigingen en één vertegenwoordiger van de andere 
sectoren. Bespreken twee keer per jaar de voortgang en maken indien nodig strategische keuzes.

Coach | 1 Coördinator Zevenaars Sportakkoord
Coördineert organisatorisch de uitvoering van het akkoord, bewaakt de procesvoortgang van de projecten, ondersteunt de 
aanvoerders, ‘rapporteert’ binnen bestuur, contactpersoon externe partijen, werkt aan alternatieve financiering en voert 
algemene werkzaamheden t.a.v. sportakkoord uit.

Aanvoerders | 9 projectleiders
Kartrekkers van de projecten: brengen deelnemers bijeen, doen aanvragen voor budget, organiseren de (deel)activiteiten 
en zijn aanspreekpunt voor bestuur en coach.

Spelers | Alle deelnemende partijen van specifieke projecten
Denken mee over projectuitvoering, helpen mee bij organiseren activiteit, zetten eigen netwerk in en verzorgen promotie.

Supporters | Overige betrokkenen
De promoters van het Zevenaars Sportakkoord en de afzonderlijke projecten.



7. Spelregels
Goede afspraken in de voorbereiding zorgen voor 
duidelijkheid in de uitvoering. Eerst is de gezamenlijke ambitie 
geformuleerd, zijn de keuzes voor de thema’s en projecten die 
in 2020 van start gaan toegelicht en zijn de rollen en taken 
voor de uitvoeringsfase verdeeld. Wanneer meerdere partijen 
met een verschillende achtergrond samenwerken, is het 
verstandig om ook afspraken te maken over wat je in de 
samenwerking van elkaar verwacht en hoe ieder dat voor zich 
ziet. 

Voor de deelname aan het Zevenaars Sportakkoord zijn vier
spelregels vastgesteld.

1. Commitment
Voor de periode 2020-2022 committeer je je aan de ambitie 
van het Zevenaars Sportakkoord en de rol die je hebt 
aangegeven op te pakken.

2. Inspanningsverplichting en vertrouwen
Door te tekenen verbind je jouw organisatie aan het Zevenaars 
sportakkoord en beloof je dat je je ten volle inspant om de 
projecten tot een succes te maken. Je kunt erop vertrouwen 
dat je van de andere deelnemers aan het akkoord hetzelfde 
mag verwachten

3. Succes en falen worden gedeeld
Het Zevenaars Sportakkoord is een samenwerking van 
verschillende partijen uit verschillende sectoren. Ieder 
levert naar diens vermogen zijn of haar bijdrage in heeft 
en elke bijdrage hierin (klein of groot) is een bijdrage aan 
de realisatie van successen. Daarom accepteer je elke 
bijdrage aan het geheel en worden behaalde successen 
samen gevierd. Wanneer iets niet lukt of van de grond 
komt, deel je dat ook met elkaar. Van mislukte projecten 
en activiteiten kunnen we leren en andere projecten 
beter maken.

4. Blijven ontmoeten
Vanuit de ambitie van het Zevenaars Sportakkoord ben 
je verbonden met elkaar. Het begon door met elkaar in 
gesprek te gaan en te benoemen wat je belangrijk vindt 
voor sport en bewegen in de gemeente. Je blijft met 
elkaar verbonden door elkaar te blijven ontmoeten, 
zowel online als offline.



Bijlage 1: Uitvoeringsplan 2020
April Voorbereiden organisatie en opstellen profiel coördinator

Aanstellen coördinator
Sportformateur
Gemeente Zevenaar

Mei Samenstellen kernteam Sportformateur
Coördinator/coach

Juni Tekenen Zevenaars Sportakkoord Gemeente Zevenaar
Kernteam/bestuur
Projectleiders/aanvoerders

Juli Samenstellen projectteams, eerste overleg coördinator en projectleiders 
Inventarisatie behoefte ondersteuning sport

Coördinator/coach
Coördinator/coach
Lokaal sportadviseur

Juli Organiseren bijeenkomsten voor uitwerking plan per project
Samenstellen bestuur

Projectleiders/aanvoerders
Coördinator/coach

Juli Persoonlijke rondgang bij aanvoerders Coördinator/coach

September Plenaire bijeenkomst: presentatie voortgang projecten en leren van elkaar
Start projecten: mediamoment (delen wat er gaat gebeuren)

Coördinator/coach, 
projectleiders/aanvoerders
Deelnemers/spelers

September Start van minimaal 3 van de 9 projecten Coördinator/coach
Projectleiders/aanvoerders

November Plenaire bijeenkomst: terugblik eerste maanden Coördinator/coach
Projectleiders/aanvoerders
Deelnemers/spelers



Bijlage 2: Uitvoeringsbudget 
2020/2021

Rubriek Omschrijving Budget Budget

Algemeen Inzet coördinator algemene werkzaamheden
Budget plenaire bijeenkomsten
PR & Communicatie voor 9 projecten
Monitoring (0-meting)

€ 
€ 
€
€

€ 
€ 
€
€

Project 1 | Bewegen met fysieke/verstandelijke 
beperking

Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 
€ 

€ 
€ 

Project 2 | Sporten met kwetsbare jeugd Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 
€ 

€ 
€ 

Project 3 | Sporten in de kleine kern Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 
€ 

€ 
€ 

Project 4 | Beschutte werkplekken op de 
sportvereniging

Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 
€ 

€ 
€ 

Project 5 | Beweegaanbod voor peuters Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 
€ 

€ 
€ 



Bijlage 2: Uitvoeringsbudget 
2020/2021

Rubriek Omschrijving Budget Budget

Project 6 | Meer vrijwilligers in korte tijd Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 
€

€ 
€

Project 7 | Vertrouwenscontactpersoon Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 
€

€ 
€

Project 8 | Bezettingsgraad verhogen Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 
€

€ 
€

Project 9 | Energiescan Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 
€

€ 
€



Bijlage 3. Budget 
ondersteuning sport (1)

Rubriek Geformuleerde behoefte Aanbod sportlijn

Algemeen Marketing en communicatie (alle projecten) geen

Project 1 | Bewegen met 
fysieke/verstandelijke beperking

Goed opgeleide sportbegeleiders Laura

Project 2 | Sporten met 
kwetsbare jeugd

Professionele coördinator 
Goed opgeleide sportbegeleiders

Laura

Project 3 | Sporten in de kleine 
kern

Initiatiefnemers in de dorpen Laura

Project 4 | Beschutte 
werkplekken op de 
sportvereniging

Accommodaties met klussen
Begeleiders op de locatie

Laura

Project 5 | Beweegaanbod voor 
peuters 

Geschikte accommodatie
Nieuwe materialen

Laura



Bijlage 3. Budget 
ondersteuning sport (2)

Rubriek Geformuleerde behoefte Aanbod sportlijn

Project 6 | Meer vrijwilligers in 
korte tijd

Coördinator die vraag en aanbod verbindt Laura

Project 7 | 
Vertrouwenscontactpersoon

Opgeleide vertrouwenscontactpersoon
Onafhankelijke professional uit maatschappelijk veld Zevenaar

Laura

Project 8 | Bezettingsgraad 
verhogen

Vast aanspreekpunt gemeente Zevenaar
Verruiming bestemmingsplan voor sportverenigingen

Laura

Project 9 | Energiescan Revolverend fonds Laura



Ondertekening

Bestuur Zevenaars sportakkoord

Wethouder gemeente Zevenaar

Coördinator Zevenaars sportakkoord

Project 1

Project 2

Project 3

Project 4

Project 5

Project 6

Project 7

Project 8

Project 9

Aanvoerders





SV Babberich

RKPSC

Dorpsraad Pannerden

Pajodos Pannerden

Waterscouting Abel Tasman Giesbeek

Paulusschool Giesbeek

IKC de Tamboerijn Zevenaar

Gymnastiekvereniging THOR-Zwaluwen

De Romei Therapie en training

Basisschool de Sprankel Herwen

Sportbedrijf Ataro B.V.

Dorpsraad Babberich

Kulthurhus de Borg


