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Sportliefhebbers,
Sporten is voor ieder mens gezond, leuk en ontspannend. Vanwege die kwaliteiten is sport
tegelijkertijd maatschappelijk onmisbaar. Als deze coronaperiode iets bewijst, dan is het wel
dat beweging en een gezonde leefstijl bijdragen aan een vitale samenleving, zowel geestelijk
als fysiek.
Bovenstaande maakt dit sportakkoord dat voor u ligt tot veel meer dan een bundeling
afspraken tussen (sport)instellingen. Het geeft het belang aan van een goede samenwerking
en bundeling van krachten tussen diverse verenigingen en clubs, sport- en beweeg
aanbieders en maatschappelijke instellingen. Waarmee sport een steeds belangrijker en
fundamentelere plaats kan innemen in onze maatschappij.
Inclusieve sportbeoefening, duurzame sportinfrastructuur, vaardig bewegen van jongs af
aan, een positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders; deze uitgangspunten
van het sportakkoord leiden naar mijn mening tot positieve ontwikkelingen die gaan reiken
tot ver buiten de lijnen van de sportvelden. Instellingen en bedrijven kunnen hieraan
bijdragen, maar zullen er in de (nabije) toekomst ook van kunnen profiteren.
Aalsmeer en Kudelstaart zijn gezegend met vitale sportclubs en verenigingen en succesvolle
gedreven individuele sporters. De coronaperiode zet sportbeoefening weliswaar op dit
moment onder druk en voor clubs en verenigingen is het moeilijker om vrijwilligers te
vinden en leden te behouden, maar juist in deze periode is het sluiten van het lokale
sportakkoord Aalsmeer een overwinning voor alle betrokkenen.
Bij vitale sport hoort een vitaal pakket aan afspraken. Dat is dit sportakkoord; een levend
document waar ik als wethouder sport warm voor loop.

Bart Kabout
Wethouder sport.
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Van de sportformateur
Meer Aalsmeerders een leven lang laten genieten van sporten en bewegen. Dat was het
uitgangspunt toen werd begonnen om het sportakkoord tot stand te brengen. Na een
voortvarende start met twee bijeenkomsten is het proces enige tijd stil komen te liggen.
Door een wisseling van sportformateur en het coronavirus (vooral dat laatste) trad
vertraging op en was het bijna niet meer mogelijk om fysiek af te spreken.
Het proces om te komen tot het sportakkoord heeft echter op zichzelf al meerwaarde.
Partijen die elkaar in het verleden niet of nauwelijks zagen (vooral de partijen die
doorgaans niet zoveel contact hebben met sport- en beweegaanbieders) werden nu met
elkaar in contact gebracht of brachten mensen ertoe om op zijn minst breder na te denken
over sporten en bewegen. Ondanks dat we op een andere en minder intensieve manier
met elkaar konden samenwerken is het gelukt om een mooi resultaat neer te zetten.
Ik kijk terug op een prettige periode waarin ik (vooral online) veel enthousiasme
heb ervaren om in Aalsmeer iets moois neer te zetten. Aalsmeer beschikt over een
aantal sterke sportaanbieders en stevige maatschappelijke partners. Die slaan met dit
sportakkoord de handen ineen om meer mensen te laten sporten en bewegen.
Er wordt doorgepakt, waardoor sommige actiepunten uit het sportakkoord zelfs al in
uitvoering zijn. That’s the spirit! Het beste recept tegen corona is immers een gezonde
leefstijl en daar levert dit Aalsmeerder sportakkoord een bijdrage aan!

Wouter de Groot
Sportformateur Aalsmeer
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Inleiding
Aalsmeer is een gemeente met een hoog voorzieningenniveau en veel water. Op het gebied van sport en
bewegen heeft de gemeente Aalsmeer veel uitvoerende taken belegd bij ESA (Exploitatie
Sportaccommodaties Aalsmeer) en Team Sportservice. Beide organisaties staan midden in de samenleving
en hebben daardoor al veel contacten met andere maatschappelijke partners zoals welzijns- en
cultuurorganisaties, zorgaanbieders en maatschappelijke partners zoals scholen en buitenschoolse opvang
(BSO). Hoewel het best goed gaat in Aalsmeer, willen de betrokkenen bij het sportakkoord zich inzetten
om nog meer inwoners blijvend te laten genieten van sport en bewegen!

Proces
Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden (16
december 2019 en 28 januari 2020) en als gevolg van
de uitbraak van de coronapandemie heeft er in april
nog een digitale rondgang plaatsgevonden.
Tijdens de fysieke bijeenkomsten is ingezet op
kennismaking en participatie. Vanuit een brede
brainstorm is toegewerkt naar het formuleren van
concrete actiepunten die bij wijze van spreken
morgen in uitvoering kunnen worden genomen. Bij de
verschillende actiepunten zijn zoveel mogelijk partijen
verzocht om aan te sluiten. Vanwege de opgelopen
vertraging is in eerste instantie in juni 2020 een
conceptsportakkoord ingediend. Dat was noodzakelijk
om voor het uitvoeringsbudget in aanmerking te
komen. Na de zomer is het proces verder opgepakt
en is er nog één fysieke bijeenkomst georganiseerd
op 3 september. Hierdoor is een volgende stap in
het proces gezet. Vervolgens zijn de deelakkoorden
verder uitgewerkt. Het belangrijkste was om, naast
het benoemen van de activiteiten, aan te geven welke
personen bij de activiteiten betrokken zijn, wie de

kartrekker is en welke middelen (mensen/materialen/
accommodaties/geld) er nodig zijn. Tegelijkertijd is
gewerkt aan het opzetten van de structuur om het
sportakkoord te organiseren, zodat er straks ook
daadwerkelijk actie kan worden ondernomen om meer
mensen te laten genieten van sporten en bewegen.
Op die manier is het sportakkoord geborgd.
Leeswijzer
Na een korte inleiding over de ambities van het
Nationale Sportakkoord is achtereenvolgens te lezen
met welke actiepunten of deelakkoorden Aalsmeer
aan de slag gaat. Er is gekozen voor Inclusief sporten
en bewegen (drie activiteiten), Vitale sport- en
beweegaanbieders (drie activiteiten), Van jongs af
aan vaardig in bewegen (één activiteit), Duurzame
sportinfrastructuur (twee activiteiten) en Positieve
sportcultuur (één activiteit). Afgesloten wordt met
de manier waarop het sportakkoord in Aalsmeer is
georganiseerd en op welke wijze de financiering van
het sportakkoord is vormgegeven.
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Ambities van het Nationaal Sportakkoord
In 2018 is het Nationale Sportakkoord ondertekend. Daarin staan afspraken tussen het rijk, de
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF en tal van maatschappelijke organisaties over het
versterken van de sport en het optimaal benutten van de maatschappelijke kracht. Ultieme doel is om alle
inwoners van Nederland met plezier een leven lang te laten genieten van sporten en bewegen. Ongehinderd
en in een veilige en gezonde omgeving. In het Nationale Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd:
1. Inclusief sporten en bewegen
De ambitie is dat iedere Nederlander een leven
lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
Om met zijn allen een leven lang te kunnen
sporten en bewegen, is een functionele, goede en
duurzame sportinfrastructuur nodig.
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
We willen aanbieders van sport en bewegen
toekomstbestendig maken zodat sport en
bewegen vooriedereen toegankelijk en
bereikbaar blijft.
4. Positieve sportcultuur
Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en
zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor.
Plezier in sport is het fundament voor een leven
lang sporten.
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Een leven lang sporten en bewegen begint bij de
jeugd. We zien dat kinderen steeds minder
bewegen en dat hun motorische vaardigheid
steeds verder achteruit gaat.
6. Topsport die inspireert
Nederlandse topsportprestaties en
topevenementen vormen een cruciale inspiratie
voor de verenigende waarde van sport.
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De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd
een eigen Lokaal Sportakkoord op te stellen. Een
lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen
lokale sport- en beweegaanbieders, welzijns- en
gezondheidsorganisaties en maatschappelijke
partners zoals scholen, de gemeente en de
buitenschoolse opvang (bso). Zij zetten gezamenlijk
de schouders onder een lokaal sportakkoord in
Aalsmeer. Een lokaal sportakkoord verbindt vooral
mensen en organisaties en zet aan tot samenwerken
en uitvoering. Het moet inspireren, prikkelen en
uitdagen en aansluiten bij lokale ambities. Inzetten
op datgene waar lokaal de energie aanwezig is.
Geen papieren tijger, maar een concreet document,
ondertekend door betrokken partijen, met een
richtinggevend toekomstbeeld.
Maar vooral ook met een aantal praktisch
uitvoerbare maatregelen. Aalsmeer heeft daar ook
gehoor aan gegeven. In Aalsmeer is gekozen voor de
volgende vijf deel akkoorden:
1. Inclusief sporten en bewegen (drie activiteiten);
2. Vitale sport- en beweegaanbieders (drie
activiteiten);
3. Van jongs af aan vaardig in bewegen (één activiteit);
4. Duurzame sportinfrastructuur (twee activiteiten);
5. Positieve sportcultuur (één activiteit).

Hoe omschrijf je het project dat
jij/jouw organisatie zou willen oppakken?
Bewegingsaanbod en -vraag met een online platform in kaart brengen om zo
in te spelen op de individualisering van de samenleving en het sportaanbod
voor specifieke doelgroepen. Dit laatste is handig voor zorgaanbieders die
deze doelgroepen zo kunnen doorverwijzen naar passend aanbod. Ook
accommodaties kunnen hierdoor beter worden gebruikt. Team Sportservice
introduceerde hiervoor recent de website www.noordhollandactief.nl.

Inclusief sporten en
bewegen 1 De ambitie is
dat iedere Nederlander
een leven lang plezier
kan beleven aan sporten
en bewegen

Waarom wil je met dit project aan de slag?

Duur van het project: wanneer is het afgerond?

De website www.noordhollandactief.nl is hét
sportplatform in Aalsmeer en Kudelstaart. Alle
sportaanbieders (ook Team Sportservice en ESA)
kunnen hierop hun sportaanbod plaatsen. Hierdoor is
het complete sportaanbod in Aalsmeer en Kudelstaart
eenvoudig en overzichtelijk te vinden voor alle inwoners
van 0-100 jaar. Het werkt eenvoudig en is laagdrempelig.
Tot de mogelijkheden behoren ook inschrijven voor
(schoolsport)toernooien en fittesten. Tevens is een
enquêtemogelijkheid ingebouwd waar inwoners en
sportaanbieders hun mening kunnen geven over aanbod
en ervaringen. Verder is het eenvoudig om een overzicht
te maken van alle sportaanbieders en hun activiteiten,
deelnemers (per leeftijdscategorie), van welke scholen
(en uit welke klassen) deelnemers komen. Bij het
aanmaken van een account geven inwoners aan of ze
lid zijn van een vereniging of waarom niet. Kortom een
mooi moment voor een campagne voor het sportaanbod
in Aalsmeer en Kudelstaart.

Continu proces, maar in deze fase de introductie van
dit platform in Aalsmeer en Kudelstaart aan alle
sportaanbieders en inwoners.

Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.
Wanneer al het sportaanbod in Aalsmeer en
Kudelstaart op de website staat en wanneer inwoners
dit weten te vinden en gebruiken. Daarnaast is het
doel dat deze website voor elke levensfase voldoende
sportaanbod biedt.

Wat heb je nodig om te slagen?
Inzet en samenwerking van gemeente, ESA,
Team Sportservice, sportaanbieders, onderwijs,
zorgaanbieders, maatschappelijke en publiek-private
partners om alle inwoners te bereiken.

Samenwerkingspartners
Gemeente, ESA, Team Sportservice, sportaanbieders,
onderwijs, zorgaanbieders, maatschappelijke en
publiek-private partners.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)
Team Sportservice.

Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)
Promotieactiviteiten € 2.500.
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Hoe omschrijf je het project dat jij/
jouw organisatie zou willen oppakken?
Citytrainers. Is een bestaand project waarbij jongeren tussen de 12-18 jaar aan hun zelfvertrouwen
kunnen werken. Dit programma leent zich goed om sport en bewegen te combineren met cultuur. Dit
actiepunt leent zich ook om kader op te leiden voor de verenigingen. Dit is een mogelijke vervolgstap
voor de jongeren die meedoen aan het project citytrainers. (Meer informatie: https://www.
citytrainersdenbosch.nl/landelijk/).

Inclusief sporten en
bewegen 2 De ambitie is
dat iedere Nederlander
een leven lang plezier
kan beleven aan sporten
en bewegen
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Waarom wil je met dit project aan de slag?

Wat heb je nodig om te slagen?

Dit project zorgt ervoor dat kinderen en jongeren
tools krijgen om eigen activiteiten te organiseren.
Zelfvertrouwen wordt verder op- en uitgebouwd.
Ook kunnen de deelnemers, met ondersteuning
van Buurtwerk, een netwerk opbouwen waar
zij later veel profijt van kunnen hebben. Met dit
project worden verschillende doelgroepen met
elkaar in contact gebracht.

Gemotiveerde kinderen en jongeren. Organisaties
die de deelnemers ruimte geven om hun eigen
activiteiten te organiseren, al dan niet in
samenwerking met hen.

Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)

Jaarlijks zijn er 12 jongeren opgeleid als
citytrainers en die organiseren 40 activiteiten
per jaar voor en in de buurt of op hun vereniging.

Dit is allemaal aanwezig bij Buurtwerk. Dit project
staat beschreven in de prestatieafspraken met de
gemeente (subsidieverstrekker).

Duur van het project:
wanneer is het afgerond?

Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)

Het project duurt per deelnemersgroep
(ongeveer 10 jongeren) 8 weken.

Dit is allemaal aanwezig bij Buurtwerk.

Samenwerkingspartners
Buurtwerk, Gemeente, Team Sportservice,
sportverenigingen, Cultuurpunt, ESA.

Hoe omschrijf je het project dat
jij/jouw organisatie zou willen oppakken?
Inclusief sporten en
bewegen 3 De ambitie is
dat iedere Nederlander
een leven lang plezier
kan beleven aan sporten
en bewegen

Bewegen brengt kleur in je leven. Projecten voor specifieke doelgroepen
(laagopgeleiden, mensen met een migratieachtergrond, kinderen/
volwassenen met overgewicht, mensen met een lichamelijke (o.a. diabetici)
of verstandelijke beperking, etc.). Hier kunnen uiteraard afzonderlijke
deelakkoorden van gemaakt worden. Projecten die specifiek gericht zijn
op het van jongs af aan ontwikkelen van lichamelijke vaardigheden zijn
ondergebracht onder Vaardig in bewegen. Opbrengst tot nu toe
(soms generiek, soms voor doelgroepen):

Rollator-/(diabetes)wandelen

G-sporten (zwemmen,
triatlon, waterpolo, …)

Multifit (div. sportaanbieders
voor mensen die meerdere
sporten willen beoefenen)

Freerunnen

GLi

Gedrag (G)een probleem!

Zeilen

Activiteiten voor de
verslavingszorg

Training voor ouderen; fietsen
met zijwieltjes

Start2Beach (geschikt voor
vele doelgroepen; veel
sportmogelijkheden)

Bestrijden van eenzaamheid
onder ouderen

Leren fietsen voor
statushouders

Duatlon Oceanus voor
scholieren

Waarom wil je met dit project aan de slag?

Wat heb je nodig om te slagen?

Om het beweegaanbod van Aalsmeer compleet
te maken en structureel aan de vraag te laten
voldoen. Om de drempel tot bewegen te verlagen
en Aalsmeer structureel meer en veelzijdiger in
beweging te krijgen.

Tijd en geld om projecten op te starten.

Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)

Als in 3 jaar tijd minimaal 5 projecten voor
verschillende (kwetsbare) doelgroepen duurzaam
aan het aanbod zijn toegevoegd. Duurzaam
houdt in dat ze kostendekkend kunnen worden
georganiseerd.

Stuurgroep.

Duur van het project:
wanneer is het afgerond?
Drie jaar.

Samenwerkingspartners
Team Sportservice, ESA, sportaanbieders,
zorg, fysio, Buurtwerk, Gemeente.

Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)
Plannen indienen en ter beoordeling voorleggen
aan de stuurgroep. Max. € 2.500 jaarlijks
beschikbaar voor projecten. Voor de Oceanus
Duathlon voor scholieren is jaarlijks € 3.500
nodig (als volgt opgebouwd: 2 dagen, 6-8 weken
aanlooptrainingen, veiligheid € 1.500, huur
zwembad € 1.500, overig € 500).
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Vitale sport- en
beweegaanbieders 1
We willen aanbieders
van sport en bewegen
toekomstbestendig maken
zodat sport en bewegen
voor iedereen toegankelijk
blijft.

Hoe omschrijf je het project dat
jij/jouw organisatie zou willen oppakken?
Versterken (technisch) sportkader, vooral leiders en trainers voor de jeugd.

Waarom wil je met dit project aan de slag?
Oceanus is in 2019 gestart om de eigen jeugdtrainers
(jonge zwemmers van 16-18 jaar en ouders) op te
leiden op de club. De scholing wordt verzorgd door
zowel interne ervaren trainers als ingehuurde experts/
docenten van de KNZB en de Triatlonbond. Dit model
kan wellicht breder getrokken worden voor meerdere
sporten. RKDES is ook bezig met het verbeteren van de
jeugdopleiding door jeugdtrainers en ouders beter te
ondersteunen. Er wordt actief gestuurd op een leerlijn
die zich onderscheidt op tactische vorming – beheersen
van het spel -, technische vorming – beheersen van
handelingen -, fysieke vorming, ontwikkelen van
het lichaam, mentale vorming –ontwikkeling van de
geest – en teamvorming (ontwikkelen) als teamspeler.
Daarnaast is men bezig om trainers en begeleiders
op te leiden om bij kinderen gedragsproblematiek te
leren herkennen als gevolg van – in het uiterste geval
– misbruik en verwaarlozing en gericht hulp te vragen
bij professionals in het zorgnetwerk. Dit als onderdeel
van de mentale vorming van het kind. Bovendien wordt
ook uitvoering gegeven aan het programma Veilig
Thuis, van de gemeente Aalsmeer (zie ook Positieve
sportcultuur 1).

Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.
Het project heeft meerwaarde als meerdere
sportaanbieders van het aanbod gebruik maken.
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Duur van het project: wanneer is het afgerond?
Na 6 maanden moeten er al resultaten zijn. Begin
is nog niet vastgesteld. Aantallen ook nog niet.

Wat heb je nodig om te slagen?
Medewerking van de technische staf van
sportaanbieders – is er – en ESA/gemeente om
deze cursus breder onder de aandacht te brengen.

Samenwerkingspartners
Sportbonden en partners van het sociaal adviesteam
gemeente Aalsmeer.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)
Bestuurslid fungeert als aanspreekpunt richting ESA.
Binnen de vereniging wordt een commissie gevormd
die dit traject bewaakt en aanstuurt (inclusief KNVBkennis). De Adviseur Lokale Sport
wordt betrokken bij dit actiepunt.

Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)
Voor versterking van het kader wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van budget dat via de Adviseur
lokale sport kan worden verkregen. Voor het overige
kan een beroep op het uitvoeringsbudget van het
sportakkoord worden gedaan.

Hoe omschrijf je het project dat
jij/jouw organisatie zou willen oppakken?

Vitale sport- en
beweegaanbieders 2
We willen aanbieders
van sport en bewegen
toekomstbestendig maken
zodat sport en bewegen
voor iedereen
toegankelijk
blijft.

Taakie. Bewegingsaanbod voor elke levensfase vraagt om toekomstbestendige sportverenigingen, waarbij
vrijwilligerstekorten geen terugkerend probleem is. Het nieuw ontwikkelde online platform Taakie
ondersteunt hierbij.

Waarom wil je met dit project aan de slag?

Wat heb je nodig om te slagen?

Bewegingsaanbod voor elke levensfase vraagt om
toekomstbestendige sportverenigingen, waarbij
vrijwilligerstekorten geen terugkerend probleem
zijn. Het nieuw ontwikkelde online platform Taakie
ondersteunt hierbij.

Inzet en samenwerking van gemeente, ESA, Team
Sportservice om alle sportverenigingen te bereiken.

Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)

Taakie brengt inzicht in het ledenbestand en
openstaande taken en maakt het vinden van
een vrijwilliger eenvoudiger en sneller. Door het
uploaden van de ledenlijst, openstaande taken en
functies toe te voegen en met een korte vragenlijst
de interesses en talenten van de potentiële
vrijwilligers te inventariseren krijgt de vereniging
inzicht. Op basis hiervan worden leden gericht
benaderd voor een openstaande taak of functie.

Beheer van het platform is onderdeel van
dienstverlening van Team Sportservice.

Samenwerkingspartners
Gemeente, ESA, Team Sportservice en sportaanbieders.

Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)
Promotieactiviteiten € 1.000. Voor het gebruik
van Taakie moet een bedrag betaald worden. Het
programma is echter nu nog in ontwikkeling en de
oplevering ervan wordt verwacht in januari 2021.

Duur van het project: wanneer is het afgerond?
Continu proces, maar in deze fase de introductie
van dit platform in Aalsmeer en Kudelstaart aan alle
sportaanbieders.
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Vitale sport- en
beweegaanbieders 3
We willen aanbieders
van sport en bewegen
toekomstbestendig maken
zodat sport en bewegen
voor iedereen
toegankelijk blijft.

Hoe omschrijf je het project dat
jij/jouw organisatie zou willen oppakken?
Gezonde sportkantine. Gezonde levensstijl voor elke levensfase vraagt om een gezonde omgeving
met gezonde (sport)kantine op de sportvereniging en/of in de sporthal.

Waarom wil je met dit project aan de slag?

Wat heb je nodig om te slagen?

Een gezonde omgeving hoort juist ook bij de
sportkantine. Wanneer in de sportkantine de gezonde
keuze aanwezig is, zullen ouders (en kinderen) deze
keus ook sneller maken.

Middelen om kantines eenmalige extra te stimuleren
om over te gaan naar een (nog) gezondere kantine of
indien gouden certificaat te behouden.

Samenwerkingspartners
Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.
Wanneer alle sportkantines minimaal het bronzen
certificaat van Team Fit behalen. Daarnaast behaalt
minimaal 1 sportkantine het gouden certificaat, met als
doel dit voor het jaar daarna te verdubbelen.

Duur van het project: wanneer is het afgerond?
Continu proces, waarbij elk jaar de certificaten opnieuw
worden uitgegeven.

12

Team Fit, Team Sportservice, sportverenigingen
en sportbedrijven.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)
Team Sportservice.

Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)
Eenmalige stimulans inrichting / uitbreiding
gezonde kantine: € 750.

Van jongs af aan
vaardig in bewegen 1
Een leven lang sporten en
bewegen begint bij de jeugd.
We zien dat kinderen steeds
minder bewegen en dat hun
motorische vaardigheid
steeds verder achteruit
gaat.

Hoe omschrijf je het project dat
jij/jouw organisatie zou willen oppakken?
Projecten die bijdragen aan de lichamelijke ontwikkeling van kinderen t/m 18 jaar. Ook de inrichting van
openbare ruimte behoort hiertoe (bijvoorbeeld beweegparken voor kinderen, parken die zijn vormgegeven
op basis van het Athletic Skills Model, etc.) Zie hiervoor ook onder Duurzame sportinfrastructuur.
Opbrengst tot nu toe:
• Nijntje beweegdiploma, Babypret, baby- en peuterzwemmen, waterspeeltuin
• Activiteiten voor peuters en kleuters.

Waarom wil je met dit project aan de slag?
Het nijntje beweegdiploma is een beweegaanbod
voor kinderen van 2-6 jaar. Het doel is kinderen en
hun ouders in beweging te krijgen en te houden
met focus op kinderen met bewegingsachterstand,
bewegingsarmoede en ongezond gewicht. Ouders
worden in dit proces nauw betrokken, zodat zij
zich beter bewust zijn van het belang van gezonde
voeding en voldoende beweging voor hun kind.
Door middel van het aanbod en het behalen van
het diploma zullen meer kinderen het motorische
niveau passend bij de leeftijd behalen en leren
plezier te hebben in bewegen. Bewegen stimuleert
ook de ontwikkeling van de hersenen.

Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.

verduurzamen bij bijvoorbeeld een vereniging,
zelfstandige of een andere partij.

Wat heb je nodig om te slagen?
Een zaalruimte, een lesgever, promotiemiddelen en
deelnemers.

Samenwerkingspartners
Team Sportservice, ESA, Angela van Westen,
sportaanbieders, consultatiebureau, GGD/GGZ,
Kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE, bibliotheek
Aalsmeer, gemeente Aalsmeer, SEZO, JOGG
Aalsmeer, vakleerkrachten PO.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)
SV Omnia (Tamara Kleijberg).

Wanneer het Nijntje beweegdiploma structureel
onderdeel uitmaakt van het sportaanbod in
Aalsmeer en Kudelstaart.

Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)

Duur van het project: wanneer is het afgerond?

Huur gymzaal, inhuur en opleiding docent,
materiaalkosten flyers en posters: € 1.500.

We moeten dit helpen opstarten en daarna
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Hoe omschrijf je het project dat
jij/jouw organisatie zou willen oppakken?
Bewegen in de buitenruimte bevorderen:
1. Bij Sportcentrum De Waterlelie wordt door ESA samen met
sportverenigingen SV Omnia, FC Aalsmeer en Oceanus en een aantal
specifiekere sportaanbieders (het gaat om een skate- en free run-/
calisthenics-/bootcamp gelegenheid) sportaanbod voor specifieke
doelgroepen ontwikkeld. Hier wordt een kalender voor ontwikkeld.
2. In 2021 wordt bij sporthal de Bloemhof een ‘beweegpark’ gerealiseerd en
ook daar zal een beweegprogramma voor ontwikkeld moeten worden.

Waarom wil je met dit project aan de slag?
Om door goede introductie van de mogelijkheden in
nieuwe omgevingen, duurzaam en intensief gebruik
realiseren. Door omwonenden, sportaanbieders
en niet vanzelfsprekende gebruikers/ (kwetsbare)
doelgroepen.

Duurzame
sportinfrastructuur 1
Om met zijn allen een
leven lang te kunnen
sporten en bewegen,
is een functionele,
goede en duurzame
sportinfrastructuur
nodig.

Duur van het project:
wanneer is het afgerond?
Belangrijk in dit continue proces wordt de
verbinding tussen de betrokken partijen (m.n.
scholen).

Wat heb je nodig om te slagen?
Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.
Als in 2026 meer dan 62,1% (2016) van de inwoners
van Aalsmeer van 18 jaar of ouder voldoet aan de
Nationale Beweegnorm.
Tussendoelen:
• Binnen een jaar na opening vinden er wekelijks
minimaal 3 georganiseerde activiteiten plaats;
• Minimaal 5 sportaanbieders organiseren
regelmatig activiteiten voor leden en niet-leden;
• Minimaal 2 wekelijkse activiteiten gericht op
ouderen vinden plaats;
• Realisatie van de beweegkalender die jaarlijks
wordt opgesteld;
• 21 juni start van de zomer moet een vaste
dag vol van activiteiten worden. Een dag met
inzet van ESA, Ons Tweede Thuis, Participe,
Buurtwerk, scholen, GES, Team Sportservice en
sportaanbieders.
• 4x ouderendagen (2x 60+/2x 70+) organiseren in
het park i.s.m. GEZ; doel >50 deelnemers.
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Budget € 5.000. Activiteiten worden zoveel mogelijk
structureel en kostendekkend. Koppeling aan
project citytrainers van Buurtwerk.

Samenwerkingspartners
ESA, Ons Tweede Thuis, Participe, Buurtwerk,
scholen, GES, Team Sportservice en
sportaanbieders.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)
ESA coördineert. Jaarlijks terugkerende
evenementen en vaste activiteiten.

Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)
Financiële middelen, grotendeels eenmalig, voor
beperkt deel structureel. € 5.000 is nodig voor
demonstraties, promotie en beveiliging.

Duurzame
sportinfrastructuur 2
Om met zijn allen een leven
lang te kunnen sporten en
bewegen, is een functionele,
goede en duurzame
sportinfrastructuur
nodig.

Hoe omschrijf je het project dat
jij/jouw organisatie zou willen oppakken?
Het in kaart brengen van speeltuinen.

Waarom wil je met dit project aan de slag?

Wat heb je nodig om te slagen?

Speeltuinen zijn een laagdrempelige manier om
kinderen en jongeren te laten bewegen,
zie bijvoorbeeld skatepark bij Triade.

Contact met de gemeente om de speeltuinen goed
in kaart te hebben.

Samenwerkingspartners
Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.

Gemeente, GGD, wijkraden en Team Sportservice.

Door de bestaande speeltuinen in Aalsmeer en
Kudelstaart in kaart te brengen en aan alle (ouders
van) kinderen een plattegrond hiervan uit te reiken
op specifieke momenten, bijvoorbeeld tijdens
één van de vastgestelde bezoeken aan het
consultatiebureau (14 maanden, 18 maanden, 2 jaar,
3 jaar en 3 jaar en 10 maanden) of als (ouders van)
kinderen zich inschrijven bij de gemeente.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)
Team Sportservice.

Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)
Ontwikkelkosten/promotieactiviteiten € 1.000.

Duur van het project:
wanneer is het afgerond?
Continu proces, maar in deze fase de introductie
van deze plattegrond in Aalsmeer en Kudelstaart
aan alle kinderen van 2 jaar.
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Hoe omschrijf je het project dat
jij/jouw organisatie zou willen oppakken?
Project om een sociaal-veilige sportomgeving te creëren. Dit gebeurt door
middel van het aanbieden van een drietal trainingen aan vrijwilligers/
coaches van RKDES. Thema’s die besproken worden zijn pedagogische tools,
ouderbetrokkenheid en signaleren van ‘probleem’ gedrag. Als het project
positief wordt ontvangen door de deelnemers, zullen we hem uitrollen naar
andere verenigingen waarbij de training op maat kan worden gemaakt op
behoefte bij de desbetreffende vereniging.

Waarom wil je met dit project aan de slag?
De sportvereniging is een belangrijke plaats om te
signaleren. Veel trainers staan vrijwillig op het veld,
omdat er passie is voor de sport. Deze twee aspecten
willen we graag samenbrengen. Een verbinding tussen
thuis, school, straat en de sportvereniging maakt
het beeld rondom een kind compleet. Zo kunnen we
mogelijk ontsporing en dus hulpverlening voorkomen.
Gezamenlijk willen we er voor zorgen dat een kind zich
kan ontwikkelen op de sportvereniging, maar ook veilig
kan opgroeien.

Wanneer is het project een succes?
Beschrijf het minimale resultaat.
Het project is een succes als alle coaches de filmpjes
hebben gezien en er binnen de vereniging over
wordt gesproken met elkaar.

Positieve sportcultuur 1
Sporten moet leuk zijn,
veilig, eerlijk en zorgeloos.
Daar zorgen we met elkaar
voor. Plezier in sport is
het fundament voor een
leven lang sporten.

training is afgerond als alle filmpjes zijn verspreid
onder de coaches van RKDES.

Wat heb je nodig om te slagen?
Coaches/Vrijwilligers die open staan om over de
thema’s te leren t.b.v. de ontwikkeling van de kinderen.

Samenwerkingspartners
Buurtwerk, Sportservice en RKDES. Andere partners
worden in een later stadium betrokken. Er zal binnen
RKDES een pilot worden gedraaid om te onderzoeken
of hiermee het beoogde effect bereikt wordt.

Wie is de kartrekker?
(Man/vrouw en paard noemen)
Binnen Buurtwerk is dit project geborgd
binnen een prestatieafspraak met de gemeente
(subsidieverstrekker).

Duur van het project: wanneer is het afgerond?
Door de tijd waarin we leven en de maatregelen
waar we rekening mee moeten houden, zal de eerste
training in de vorm van een opgenomen filmpresentatie
plaatsvinden. Het filmpje duurt maximaal 20 minuten
en zal breed onder de coaches verspreid worden. De
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Middelen (mensen, materialen,
locatie/accommodatie, financiën)
De presentatoren zijn al bekend bij RKDES, Sportservice
en Buurtwerk. Materialen zijn aanwezig bij Buurtwerk.

Organisatie
Er is een stuurgroep opgericht om de regie van het sportakkoord ter hand te
nemen. Dit betekent dat de stuurgroep de betrokken partijen enthousiasmeert,
aanjaagt waar nodig en besluiten neemt over de financiën. Hiertoe
organiseert de stuurgroep op gezette tijden bijeenkomsten. De stuurgroep is
verantwoordelijk voor de communicatie rondom het sportakkoord. Jaarlijks
stuurt de stuurgroep een verslag naar de gemeente Aalsmeer, zodat voldaan
kan worden aan de verantwoordingsplicht richting het ministerie van VWS.
Dit moment dient afgestemd te worden met de betrokken waarnemer vanuit
de gemeente Aalsmeer. De stuurgroep bestaat uit een voorzitter en vijf leden.
De stuurgroep is zo samengesteld dat er vertegenwoordigers inzitten van alle
organisaties die bij de activiteiten uit de deelakkoorden betrokken zijn.

Stuurgroep
Marten van Maastrigt
Ilja Snik 		
Anniek Jong 		
Danielle Klijnsma
Tjipke Bokma 		
Adrie Berk 		

(ESA, voorzitter)
(GEZ, Geïntegreerde Eerstelijns Zorg)
(Buurtwerk)
(Team Sportservice)
(Gemeente Aalsmeer)
(namens de sportverenigingen)

Werkgroepen deelakkoorden
Om de activiteiten uit de deelakkoorden uit te voeren gaan werkgroepen
aan de slag. Per activiteit staat een kartrekker genoemd. Een kartrekker is
de organisatie die verantwoordelijk is voor het stimuleren van de betrokken
partners bij die activiteit om de activiteit te realiseren. Zoals hierboven al
gemeld zijn vertegenwoordigers van de organisaties die zitting hebben in
de stuurgroep betrokken bij alle deelakkoorden. Hierdoor kan actief op de
uitvoering worden gestuurd.
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Opzet financiën sportakkoord Aalsmeer
Wat is er beschikbaar?
Er zijn verschillende aanvullende budgetten
beschikbaar. Het belangrijkste budget is het
uitvoeringsbudget. Voor Aalsmeer bedraagt dit €
20.000 per jaar, gedurende 2020, 2021 en 2022.
Verder is er van de zogenaamde Sportlijn geld
beschikbaar. Dit wordt beschikbaar gesteld in de
vorm van gratis diensten. Via de Adviseur Lokale
Sport zijn deze diensten te verkrijgen. Deze diensten
vertegenwoordigen wel een waarde, maar hoeven
dus niet afgerekend te worden (en gaan dus niet ten
koste van het uitvoeringsbudget). Verder zijn er nog
vouchers van ZonMw/Sportinnovator beschikbaar
(https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/
openstaandesubsidieoproepen/detail/item/
sportinnovator-vouchers-2020/), maar daarvoor
moet een apart subsidietraject worden doorlopen.
Te allen tijde wordt in eerste instantie geprobeerd
om de benodigde middelen (mensen, materialen,
accommodaties, financiën) te zoeken binnen de
bestaande kaders/opdrachten van de bij de activiteit
betrokken partijen. Zij hebben immers budgetten
beschikbaar om hun eigen beleidsdoelstellingen te
realiseren. Wanneer die kunnen worden gerealiseerd
door aan het sportakkoord mee te doen, snijdt het
mes aan twee kanten. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan beschikbare budgetten voor
het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen die
worden ingezet bij activiteiten die in het kader van
het sportakkoord worden georganiseerd. Op die
manier kunnen budgetten worden gestapeld en is er
meer mogelijk.

Welke activiteiten komen in aanmerking?
Het belangrijkste is dat er (zoveel mogelijk
duurzame) samenwerking wordt gerealiseerd tussen
verschillende partijen (sportaanbieders, onderwijs,
zorg, gezondheid, welzijn, senioren, jongeren,
etc.) om meer mensen te laten genieten van sport
en bewegen die dat op dit moment nog niet of
onvoldoende doen. Het gaat dus om het organiseren
van activiteiten en niet van beleid. Daarbij gaat
kwaliteit voor kwantiteit. Betrokken partijen zijn
intrinsiek gemotiveerd. Er wordt zoveel mogelijk

18

georganiseerd binnen bestaande budgetten (zie
ook onder Wat is er beschikbaar?). Daar waar
nodig worden aanvullende middelen uit o.a. het
uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld.

Welke uitgangspunten voor het verdelen
van de beschikbare middelen worden
gehanteerd?
Het is van belang dat de middelen die beschikbaar
zijn voor het sportakkoord in Aalsmeer op een
democratische en transparante manier worden
verdeeld zodat aan alle betrokkenen bij het
sportakkoord kan worden uitgelegd waarom welke
middelen aan welke activiteit worden toegekend.
De stuurgroep bestaat daarom bij voorkeur uit een
oneven aantal personen. Mocht de stuurgroep uit
een even aantal leden bestaan, dan staat het de
stuurgroep vrij om een manier te vinden om tot een
beslissing te komen.
Verder gelden de volgende uitgangspunten:
• Een uitgewerkte activiteit dient onder de
aandacht van de stuurgroep te worden gebracht.
Uitgewerkt betekent in dit geval dat het format
van de activiteiten van het sportakkoord is
ingevuld.
• De samenwerking bestaat altijd uit minstens
twee verschillende partijen en aansluiting door
andere partijen moet mogelijk zijn.
• Het doel van de activiteit moet zijn om
meer mensen te laten genieten van sporten
en bewegen die dat op dit moment niet of
onvoldoende doen óf een bijdrage leveren aan
het bereiken van één van de ambities van het
Nationale Sportakkoord (1. Inclusief sporten en
bewegen, 2. Duurzame sportinfrastructuur, 3.
Vitale sport- en beweegaanbieders, 4. Positieve
sportcultuur, 5. Van jongs af aan vaardig in
bewegen en 6. Topsport die inspireert).
• Er wordt bij voorkeur geïnvesteerd in middelen
die meerjarig meegaan. Trainers en instructeurs
worden betaald voor het begeleiden van
activiteiten wanneer dit niet tot hun betaalde
werkzaamheden behoort. Een vakdocent of een

buurtsportcoach die activiteiten begeleidt hoeft
niet te worden betaald, een vrijwillige trainer van
een sportaanbieder wel. Tenzij die persoon daar
geen gebruik van wil maken uiteraard.
• Er moet te allen tijde ruimte blijven voor nieuwe
initiatieven.
• Initiatieven die nog niet volledig uitgewerkt
waren ten tijde van de presentatie van het
sportakkoord, kunnen in een later stadium
alsnog worden toegevoegd. Het sportakkoord is
een zogenaamd ‘levend document’.
• Er wordt niet gewerkt met een vaste
verdeelsleutel voor de verdeling van de
beschikbare middelen. Het staat de stuurgroep
vrij om hier naar welbevinden mee om te gaan.
Keuzes dienen uiteraard wel gemotiveerd te
worden.

• De stuurgroep heeft als doelstelling het aantal
betrokken partijen bij het sportakkoord van
Aalsmeer verder uit te breiden, waardoor de kans
op meer activiteiten verder wordt vergroot.
• Hiertoe organiseert de stuurgroep op gezette
tijden bijeenkomsten.
• De stuurgroep is verantwoordelijk voor de
communicatie rondom het sportakkoord.
• Jaarlijks stuurt de stuurgroep een verslag
naar de gemeente Aalsmeer, zodat voldaan
kan worden aan de financiële en inhoudelijke
verantwoordingsplicht richting het ministerie
van VWS. Dit moment dient afgestemd te
worden met de betrokken waarnemer vanuit de
gemeente Aalsmeer.
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En nu …
AAN DE SLAG!
Mocht u in de toekomst een bijdrage willen leveren
aan het sportakkoord van Aalsmeer door mee te
doen met activiteiten of goede ideeën aan te dragen
waardoor nóg meer inwoners van de gemeente
Aalsmeer kunnen genieten van sporten en bewegen,
aarzel dan niet om contact op te nemen met de
organisatie. Dat kan door een berichtje te sturen
naar Mattijs Mensinga, m.mensinga@esaaalsmeer.nl.
Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact
opnemen met een van de leden van
de stuurgroep.

