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Op donderdag 7 oktober vond de 2e thema bijeenkomst Inclusief sporten plaats op het sportpark 
van de Liemers Breedtesport te Zevenaar.  

Doelstelling bijeenkomst 

Het doel van de bijeenkomst was vooral elkaar ontmoeten en inspireren. Maar ook: wat zijn de 
volgende stappen voor het thema Inclusief sporten? Het afgelopen jaar heeft vooral een 
verkennend karakter gehad. We hebben met elkaar gekeken naar wat inclusief sporten voor 
iedereen betekent en geïnventariseerd welke initiatieven er allemaal al zijn. Inclusiviteit in de 
sport leeft. Tegelijkertijd is het ook een erg breed thema waar nog veel in te ontwikkelen valt. 
Denk daarbij aan (domein)versterkende samenwerkingen en de rol, mogelijkheden, 
betrokkenheid en professionalisering van de uitvoerders in het veld. En ook de inclusieve 
toegankelijkheid bij verenigingen, evenementen en op speelplekken. Volgend jaar zetten we dan 
ook in op inhoudelijke bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen. 

Inleiding 

Rosa Holtslag-Roelvink, de nieuwe coördinator van het thema Inclusief Sporten leidde de sessie 
in met een onderlinge kennismaking en terugblik. Vervolgens was het woord aan Henk Beerten, 
voorzitter van de Eurogames2022. Hij gaf een beeld van dit inclusieve event voor de LHBTIQ+ 
community, dat van 27 tot en met 30 juli 2022 plaatsvindt in Nijmegen. De ongeveer 3000 
deelnemers doen mee aan totaal 19 sporten. De gemeente Nijmegen is nauw betrokken. Zo is 
het streven om in de Nijmeegse vierdaagseweek, dit vindt plaatst in de week voor de Eurogames, 
ruim aandacht te vragen voor de Eurogames, inclusie en diversiteit. En er wordt geprobeerd om 
het Zero Flags Project tijdelijk naar Nijmegen te halen. Het monument of visiblity van het Zero 
Flags Project bestaat uit de 71 vlaggen van de landen waar homoseksualiteit nog verboden is. In 
aanloop naar deze Eurogames hebben de Provincie Gelderland, De Gemeente Nijmegen, John 
Blankenstein Foundation en de Gelderse Sport Federatie het Gelderland Loves To Move (GLTM) 
programma gelanceerd. Via ‘Gelderland loves to move’ kunnen sportaanbieders 50% vergoed 
krijgen van een activiteit die de sportclub toegankelijker maakt voor ouderen, mensen met een 
migratieachtergrond en LHBTI+’ers. Er is een handige menukaart met kant-en-klare trainingen, 
workshops, activiteiten en sportcafé’s waar sportaanbieders uit kunnen kiezen. Maar je kunt als 
club of sportorganisatie ook zelf een plan bedenken. Daaraan gekoppeld is ook de 
regenboogvlaggenactie, waarbij de eerste 100 sportclubs een gratis regenboogvlag kunnen 
aanvragen om te laten wapperen op de club. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor het 
feit dat iedereen zich welkom moet kunnen voelen in de sport. Aandacht, bewustwording en 
promotie daarvan is nog heel hard nodig. 

Kennismaken door speeddaten 

In wisselende tweetallen werd er vervolgens gesproken over uiteenlopende inclusieve thema’s en 
stellingen. Aanwezige partners leerden elkaar op deze manier in korte tijd kennen. Uiteraard 
werden ook goede voorbeelden en eigen projecten besproken. Zoals de uitvoering en invulling 
van de open club gedachte, de ontwikkelingen op het gebied van het aangepast sporten en het 
uitnodigen van partners die nog niet zijn aangesloten. Ook was er aandacht voor de Beweegbus, 
een initiatief om iedereen met speciale ondersteuningsbehoeftes ‘op maat’ te kunnen laten 
sporten, op eigen locatie. 



 
 
Hoe nu verder? 

• In 2022 zetten we in op themabijeenkomsten met een inhoudelijk onderwerp. 
Onderwerpen die zijn genoemd zijn: gezondheid en leefstijl, lokale samenwerking in de 
wijk en kennissessies over specifieke groepen. De eerste bijeenkomst begin volgend jaar 
gaat over armoede en sociaal-economische verschillen. 

• Het is belangrijk om samen de onderwerpen van deze themabijeenkomsten te bepalen. 
Heb je een idee over een onderwerp dat je graag wil bespreken? Neem dan contact op 
via de mail met: rosa.holtslag.roelvink@geldersesportfederatie.nl 

 

Hartelijke groet, 

Nico, Timo en Rosa 

Team Inclusief Sporten  
Gelders Sport Akkoord 
 

 


