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In Culemborg beweegt iedereen met plezier!

Beweeg mee met het Culemborgs sportakkoord
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Gelukt! Culemborg heeft een lokaal sportakkoord!

Dankzij de bijdragen en inbreng van veel organisaties, verenigingen, bedrijven en actieve
mensen uit Culemborg. Ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen hebben
vele van hen een handtekening gezet onder het sportakkoord. Daarin staat de ambitie om
meer te doen met bewegen, sporten en gezondheid.
Het enthousiasme, de betrokkenheid en de bereidheid van zoveel partijen om actief mee te
doen, laten zien dat bewegen en sporten leeft binnen de samenleving. Zeker in de afgelopen
periode is duidelijk geworden welke invloed bewegen en sporten heeft op je gezondheid en
weerstand. Wat waren er velen blij dat ze in de afgelopen weken weer hun favoriete sport
konden oppakken! En wat is het mooi om te zien dat vele sportbedrijven inmiddels weer een
volledig programma kunnen draaien, binnen en buiten!
Dank voor de mensen en organisaties uit de sport, het onderwijs, de zorg, het welzijnswerk
en het bedrijfsleven! Het resultaat van de samenwerking is meer dan een Sportakkoord; het
zijn ook de eerste stappen om samen met elkaar als partners meer invulling te geven aan de
ambities en concrete acties. Daaruit blijkt de maatschappelijke waarde van sport en
bewegen die samengevat is in het Culemborgse Sportakkoord.
Met de ondertekening van het sportakkoord sluit de sportformateur het proces af dat heeft
geleid tot nieuwe verbindingen tussen partijen. Met ambities voor Culemborg waar energie
voor leeft bij betrokken mensen. In het komende jaar zal gestart worden met het oppakken
en uitvoeren van concrete acties. Inzet is om tijdens de Nationale Sportweek (18 tot 27
september) met de eerste acties te beginnen.

Wilbert Janssen
Sportformateur
14 juli 2020
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INLEIDING
Het sport- en beweegakkoord van Culemborg! De lokale vertaling van het Nationaal
Sportakkoord dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF).
Het Culemborgse akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met lokale sport- en
beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente. Bij
aanvang gestart met 50 organisaties waarbij zich meer en meer organisaties hebben
aangesloten. Tijdens interactieve bijeenkomsten en werksessies in de periode van januari tot
en met april 2020 zijn ambities en doelen ingebracht die leven in onze maatschappij. We zijn
aan de slag gegaan met die actiepunten die leefden bij de deelnemers. Dat betekent ook dat
we in 2020 met de partners nog niet op alle landelijke ambities komen tot actiepunten. Het
sportakkoord is het beginpunt waarmee we samen hopen een goede start te maken en in
goede samenwerking de ambities kunnen vergroten en realiseren.

Sport en bewegen verbindt. Bewegen, sporten en spelen zorgt voor ontmoeting, draagt bij
aan integratie en houdt mensen fit en gezond. Dat is de verbindende kracht van ons samen.
Samen hebben we ambities benoemd die ertoe moeten leiden dat meer inwoners gaan
bewegen voor een gezonder en prettiger leven. Daarvoor gaan betrokken partners meer en
slimmer samenwerken. In het uitvoeringsprogramma zijn plannen opgenomen waar de
gezamenlijke partners aan willen gaan werken. Voor concrete acties waar één (of meerdere)
partners zich aan hebben verbonden kan gebruik gemaakt worden van het uitvoeringsbudget
2020 en 2021 vanuit het Rijk.

GEZAMENLIJKE AMBITIE
✓ Met plezier bewegen voor iedereen staat voorop
✓ Meer Culemborgers gaan deelnemen aan een voor hen passend aanbod.
✓ Denk groot, start klein!
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SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN IN CULEMBORG

De ambitie is dat iedere Culemborger een leven lang
plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
Veilig, eerlijk en zorgeloos.
Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend, net
zoals een positieve sportcultuur. Belemmeringen
vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid,
etnische achtergrond, sekse, geaardheid of sociale
positie nemen we weg.

De partners die samenwerken aan inclusief sporten en veilige sportcultuur willen:
✓ In de komende jaren wordt het sport- en beweegaanbod inzichtelijk en toegankelijk voor
alle inwoners met behulp van een sportmakelaar en/of sportloket voor begeleiding en
bemiddeling naar een passend aanbod.
✓ Sport en bewegen is een belangrijk middel om doelstellingen op het gebied van zorg,
welzijn, gezondheid en leefbaarheid te behalen. We versterken de samenwerking tussen
sport en welzijn om te komen tot meer bewegen en sporten en ondersteunen
gecombineerde leefstijl interventies.
✓

Vitale sport en beweegaanbieders beschikken over deskundigheid en mogelijkheden om
kwetsbare doelgroepen mee te laten doen. Daarvoor gaan vitale sportaanbieders de
onderlinge samenwerking versterken.

✓ Vitale aanbieders, trainers en bestuurders zijn zich bewust van en worden getraind in
omgang met gedragsregels. Trainers en begeleiders stellen het plezier en welzijn van de
deelnemer boven de prestatie en winst. Ouders, begeleiders en verzorgers zijn positieve
supporters.

UITVOERINGSPROGRAMMA 2020-2022:
✓ Deelnemers aan een GLI kunnen in 2020 en 2021 kennis maken met gevarieerde
aanbod van lokale partijen en stromen door naar een reguliere lokale aanbieder.
✓ In 2020 en 2021 starten we met kleinschalig passend aanbod van beweeg- en
sportactiviteiten door samenwerking tussen partijen uit zorg, welzijn, sport en bewegen.
✓ In 2021 starten we met een eerste opzet van de beweegmakelaar voor het
samenbrengen van vraag en aanbod naar sport en bewegen.
✓ Alle trainers beschikken over een VOG
✓ Alle trainers hebben de gedragscode NOC/NSF ondertekend
✓ Alle trainers en begeleiders nemen deel aan de training “herkennen en voorkomen van
grensoverschrijdend gedrag”
✓ Aanbieders die aan voorwaarden voldoen ontvangen het Culemborg Keurmerk Veilig
Sporten
✓ Alle aanbieders beschikken over een vertrouwenscontactpersoon
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KINDEREN EN JONGEREN BEWEGEN VAKER EN BETER

In Culemborg willen we dat zoveel mogelijk
kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) tenminste
voldoen aan de beweegrichtlijn. Inzet is daarbij om
dagelijks één uur te bewegen.

De partners die samenwerken aan vaardig in bewegen willen:
✓ Het plezier bij bewegen en sporten vergroten door te investeren in de kwaliteit van het
aanbod. Bij aanbieders en scholen worden de sport- en beweegactiviteiten de komende
jaren meer verzorgd door een sportdocent, combinatiefunctionaris en/of ander deskundig
kader.
✓ De motorische vaardigheden binnen het basisonderwijs vergroten door vitale aanbieders
meer in te zetten binnen schooltijd.
✓ De deelname aan beweeg- en sportactiviteiten vergroten in samenwerking met vitale
aanbieders en/of in de openbare ruimte.
✓ Het bewustzijn van belang van bewegen in relatie tot gezondheid vergroten. Ouders,
verzorgers, scholen en aanbieders zijn hierbij actief betrokken.

UITVOERINGSPROGRAMMA 2020-2022:
✓ Er komt een sportmarkt in 2021.
✓ In 2021 starten we met een eerste opzet van de beweegmakelaar voor het
samenbrengen van vraag en aanbod naar sport en bewegen.
✓ We bekijken de mogelijkheden samen met scholen en vitale aanbieders om de inzet
binnen schooltijd van sportdocenten, combinatiefunctionarissen en deskundige trainers te
optimaliseren in een passend aanbod.
✓ We leiden een tweetal club kader coaches op die trainers/begeleiders kunnen adviseren
op het vlak van pedagogische vaardigheden.
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DE CULEMBORGSE SPORTERS EN EVENEMENTEN VORMEN
EEN INSPIRATIE VOOR DE SAMENLEVING EN DE VERBINDENDE
WAARDE VAN SPORT EN BEWEGEN

Culemborgs hart klopt! Een stad met evenementen en
inwoners die bijzondere prestaties leveren. Zowel in de
breedtesport als topsport!
Sport- en bewegen is daarmee ook een inspiratie voor
anderen.

De partners die samenwerken aan topsport en
evenementen willen:
✓ We starten met de voorbereiding om te komen tot een gezamenlijke programmering, PR,
communicatie en activiteiten.
✓ Beweegprestaties en topsporters komen meer in beeld en dragen actief bij aan
sportbeleving in Culemborg.

UITVOERINGSPROGRAMMA 2020-2022:
✓ In 2021 organiseren we een sportgala/sportcafé.
✓ We onderzoeken en bouwen een meldings- en beloningssysteem voor bijzondere
prestaties in zowel breedte- als topsport.
✓ We gaan een website maken met en bijhouden.
✓ We onderzoeken de mogelijkheden om een “Leefstijl, gezond en bewegen markt” te
kunnen organiseren in samenwerking met reeds bestaande evenementen.
✓ In 2020 starten we met het opstellen van een evenementenagenda.
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DE ORGANISATIE EN FINANCIËN VAN VITALE AANBIEDERS
ZIJN TOEKOMSTBESTENDIG EN VOORZIENINGEN ZIJN
DUURZAAM EN FUNCTIONEEL

In Culemborg zijn tal van sportverenigingen en
sportbedrijven actief die er samen voor zorgen dat
inwoners met plezier en enthousiasme kunnen sporten en
bewegen. Alle betrokken vrijwilligers en proffessionals
zorgen voor een breed en gevarieerd aanbod.
Verenigingen en bedrijven bieden een plek waar mensen
graag komen, om te bewegen en elkaar te ontmoeten.
Een plek waar het gezellig is en een gevoel van
verbondenheid.

De partners die samenwerken aan vitale aanbieders en duurzame infrastructuur willen:
✓ Een toekomstvisie voor de verenigingen met daarin een aanzet tot marketing richting
ledenwerving (doelgroepen), verhoging van diversiteit en het aantal vrijwilligers.
✓ Een toename van de kwaliteit in de scholing van het kader (trainers/begeleiders).
✓ Continuïteit in het flexibel aanbod zodat dit zoveel mogelijk passend is op de vraag.
✓ Organiseren van lokale verenigingsondersteuning.
✓ Stappen zetten om de accommodaties verder te verduurzamen. Dit door een
inventarisatie naar beschikbaarheid van accommodaties, behoefte aan verduurzaming en
eventuele wensen (schoon en veilig, verbouw/nieuwbouw) te doen.

UITVOERINGSPROGRAMMA 2020-2022:
✓ De sportservices via de adviseur lokale sport worden prominent onder de aandacht
gebracht ter ondersteuning van onder andere bestuurders, kader, trainers en vrijwilligers
van de verenigingen (gericht op onder andere visie en uitvoering)
✓ Onderzoek naar een organisatie vorm (sportservice Culemborg) en vorm waarin de
verenigingen actief te helpen en ondersteunen kan plaatsvinden. Daarvoor gaan partners
de samenwerking aanjagen en onderzoeken van mogelijkheden (bestuurlijke) taken te
bundelen.
✓ Inventarisatie van beschikbare sportaccommodaties en vraag vanuit de aanbieders. Door
een beter beeld te krijgen van vraag en aanbod willen we komen tot een goede verdeling
van de beschikbare ruimten.
✓ Inventarisatie van behoefte van verduurzaming van sportaccommodaties. Via de
adviseur lokale sport en een ambassadeur verduurzaming komen tot de inzet van de
“Groene club”.
✓ Inventarisatie van wensen op het vlak van schoon, veilig, gezond enerzijds en behoefte
aan ver- en nieuwbouw anderzijds.
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DE PARTNERS VAN HET SPORTAKKOORD!
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