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NIEUWSBRIEF SPORTAKKOORD ZALTBOMMEL EN MAASDRIEL 

1. Kick-Off bijeenkomst Sportakkoorden Zaltbommel en Maasdriel  

Op dinsdag 30 maart vond digitaal de ‘Kick-Off bijeenkomst Sportakkoorden Zaltbommel en 

Maasdriel’ plaats. Na een korte opening van wethouder van Often (wethouder Sport gemeente 

Maasdriel) mede namens wethouder Zondag (wethouder Sport gemeente Zaltbommel) heeft eerst 

Joost (lid van het kernteam sport) kort het sportakkoord toegelicht. Vervolgens hebben alle leden van 

het kernteam sport zichzelf voorgesteld door middel van een filmpje. Na een korte toelichting op de 

stimuleringsregeling door Xander (projectteam sportformateur) zijn we uiteen gegaan in deelthema 

sessies. Deze deelthema sessies waren gebaseerd op de verschillende deelthema’s van het 

sportakkoord en werden begeleid door de trekkers van de deelthema’s. Afsluiten heeft de adviseur 

lokale sport Manon zichzelf voorgesteld en we sloten de avond af met een inhoudelijke presentatie over 

‘De gezonde sportclub’ vanuit Team:Fit en IrisZorg.  

 

Als bijlage vinden jullie de gegeven powerpoint presentatie, mocht je deze terug willen kijken of helaas 

de bijeenkomst hebben gemist. Hieronder geven we een korte terugkoppeling van de deelthema 

sessies en de inhoudelijke workshop.  

Deelthema 1. Inclusief sporten en bewegen  

Emma van Maris & Buurtsportcoach Nick 

 

Tijdens deze deelthema sessie zijn de drempels om te gaan sporten ter sprake gekomen. Bij 

sommige mensen kan schaamte om buiten te sporten spelen of is er een financiële drempel om te 

gaan sporten. Er wordt nagedacht over hoe deze drempels verlaagd kunnen worden, zodat meer 

mensen gaan sporten en bewegen. Verder werd het idee besproken om een groter G-team op te 

stellen die kan wisselen van verenigingen. Deelnemers aan het G-team kunnen dan meerdere 

sporten uitoefenen. Mooie gesprekken die hopelijk leiden tot concrete initiateven! 

 

 

Deelthema 2. Van jongs af aan vaardig in bewegen  

Adrien van Selm & Buurtsportcoach Marloes 

 

In deze deelthema sessie is gestart met een brainstorm. Verschillende ideeën werden geopperd: een 

Nijntje beweegdiploma in samenwerking met het consultatiebureau en breed motorische sport voor 

kinderen van 2-10 jaar in samenwerking met meerdere verenigingen. Ook is het idee geopperd om 

het sport- en beweegaanbod voor kinderen tussen de 2-4 jaar in kaart te brengen, te verbinden met 

elkaar en zo een breed platform creëren. Ook is ‘de schijf van 10’ besproken als methode om vanuit 

te werken. Genoeg ideeën dus! 

 

 

Deelthema 3.Vitale sport- en beweegaanbieders  

Jan Burg & Buurtsportcoach Daan  

 

Na een leuke voorstelronde hebben de deelnemers nagedacht over ideeën rondom dit thema. Er 

werd gedacht aan het aanbieden van clinics overdag voor leden en potentiële nieuwe leden. Tevens 

kwam het onderwerp ter sprake over ondersteuning en opleiding van de verschillende besturen. Ook 

is het voorbeeld van een omnivereniging besproken. Er waren veel positieve geluiden, maar er is 

meer kennis uitwisseling gewenst.  
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Deelthema 4. Positieve sportcultuur  

Marcel Mutsaers & Buurtsportcoach Bram 

 

Marcel opende deze deelthema sessie door zijn visie op een positieve sportcultuur te delen. Hij geeft 

aan dat bij dit thema het vaak gaat over negatieve onderwerpen (zoals misbruik, vervelend publiek 

etc), maar dat het de wens is om dit om te zetten naar positieve zaken. De deelnemers gaven aan bij 

hun verenigingen veel bezig te zijn met dit thema. Het idee werd geopperd om succesverhalen met 

elkaar te delen. De ervaringen die werden uitgewisseld hebben deelnemers tot nadenken gezet en zij 

zouden nog terugkomen bij Marcel of Bram.  

 

 

Deelthema 5. Duurzame sportinfrastructuur 

Joost Claassens & Buurtsportcoach Daan 

 

De aanwezigen in deze deelthema sessie hameren op het belang en de maatschappelijke rol van de 

sportverenigingen voor de inwoners. Het behoud van vitale en duurzame verenigingen staat zwaar 

onder druk. Sommige verenigingen zijn op dit moment een vernieuwde weg ingeslagen en vragen 

zich af welke rol ze kunnen oppakken naast de ‘klassieke verenigingsrol’. Het idee van de ‘open 

sportvereniging’ werd kort gedeeld. Ook zijn er zorgen over de duurzaamheid van de 

sportaccommodaties. De deelnemers van deze sessie willen graag verder met elkaar in gesprek. Dat 

is een mooie volgende stap! 

  

 

Workshop ‘De gezonde sportclub’  

 

Tijdens de Sportakkoord bijeenkomst op 30 maart jl. heb ik jullie informatie gegeven over Team:Fit. Wij 

zetten ons in voor een gezonde sportomgeving op het gebied van Rookvrij, NIX 18 (alcoholbeleid) en 

gezonde sportkantine. Graag plan ik een afspraak in om deze thema`s met jullie te bespreken, dit 

traject wordt geheel kosteloos aangeboden. Meer informatie? Kijk op Team:Fit – samen voor een 

gezondere sport of mail naar swer.elbertsen@teamfit.nl. 

 

Beste sportclubvertegenwoordigers, 

Zoals jullie gemerkt hebben is mijn presentatie vanuit Iriszorg door technische problemen in het water 

gevallen. Via deze weg wil ik u alsnog informeren over ons (kosteloze) aanbod voor uw vereniging. 

Iriszorg biedt ondersteuning in het opstellen en uitvoeren van beleid en handhaving rond het rookvrij 

krijgen van de sportclub. Daarnaast verzorgen wij op locatie de Instructie Verantwoord 

Alcoholschenken voor barvrijwilligers (IVA) en helpen we het voorkomen van rijden onder invloed met 

tips, adviezen en het aanleveren van materialen van de BOB-campagne. Voor meer informatie en/of het 

afnemen van voorgenoemde onderwerpen, kunt u contact opnemen met: Ronald Vissers, Adviseur 

Preventie Iriszorg Rivierenland, r.vissers@iriszorg.nl, 06-31641466 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid bij de presentatie over de gezonde sportomgeving. Heb je vragen over 

of interesse om met een gezonde sportomgeving aan de slag te gaan? Wij kunnen je daar vrijblijvend 

bij helpen. Neem contact op met de gezondheidsmakelaars van GGD Gelderland Zuid 

Zaltbommel: Sharon Cents scents@ggdgelderlandzuid.nl 

Maasdriel Patrick van de Ven pvandeven@ggdgelderlandzuid.nl 

mailto:r.vissers@iriszorg.nl
mailto:scents@ggdgelderlandzuid.nl
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2. Stimuleringsregeling Sportakkoord Zaltbommel en Maasdriel 

Om mede bij te dragen aan een succesvol opvolging van de lokale sportakkoorden heeft het Rijk 

uitvoeringsgelden beschikbaar gesteld. Dit budget zal jaarlijks beschikbaar zijn voor initiatieven die de 

ambities van het lokale sportakkoord nastreven. Partners die zich hebben aangesloten (of gaan 

aansluiten) bij het Sportakkoord, actief bijdragen aan de realisatie van éen of meer doelstellingen uit het 

akkoord én het voortouw nemen bij de uitvoering van hun eigen initiatief kunnen daarvoor een bijdrage 

aanvragen.  

Het doel van het budget is om initiatieven die in lijn liggen met de deelthema’s en ambities van het lokale 

sportakkoord te stimuleren en aan te jagen. De gelden zijn beschikbaar om onze gezamenlijk ambities 

te vertalen in concrete acties die ten goede komen aan het sportlandschap Bommelerwaard. Een subsidie in 

het kader van deze stimuleringsregeling is een éénmalige uitkering.  

 

Om een aanvraag in te dienen vult de aanvrager een aanvraagformulier in. Het aanvraagformulier is te 

vinden op de website van Welzijn Bommelerwaard. Dit aanvraagformulier moet opgestuurd worden naar het 

Kernteam Sport. De contactgegevens staan op de website van Welzijn Bommelerwaard 

(www.bommelerwaardbeweegt.nl/sportakkoord).   

  

Het is in 2021 en 2022 mogelijk om op vier momenten een aanvraag in te dienen voor een initiatief dat ten 

goede komt aan de uitvoering van het lokale sportakkoord. De momenten waarop een aanvraag ingediend 

kan worden, worden gecommuniceerd via het algemene communicatiekanaal van het Kernteam Sport en de 

lokale Sportakkoorden. Voor 2021 zijn de momenten op de volgende data vastgesteld:  

- voor 30 april 2021;  

- voor 30 juni 2021;  

- voor 30 september 2021;  

- voor 30 november 2021.  

  

De aanvragen zullen in de twee weken volgend op de sluitingsdatum worden beoordeeld door het Kernteam 

Sport, zodat zo snel mogelijk duidelijk wordt of de aanvraag goedgekeurd zal worden. 

Inmiddels is de eerste deadline van het indienen van aanvragen 

verstreken. Het kernteam sport wil de partijen die een aanvraag 

hebben gedaan hartelijk bedanken. Het kernteam sport gaat de 

komende twee weken de aanvraag beoordelen en zal de uitslag 

communiceren naar de aanvragers. Heb je de deadline gemist? 

Geen probleem! Op 30 juni sluit de volgende aanvraag termijn. Heb 

je wel een idee, maar weet je niet goed hoe je daarvan een aanvraag 

kan maken? Zoek dan contact met leden van het kernteam sport of 

de buurtsportcoaches. Laten we samen een goede uitvoering geven 

aan het sportakkoord!  

 

Dit was de eerste nieuwsbrief van het sportakkoord van Zaltbommel en Maasdriel. Volgende 

nieuwsbrief geven we een update van de aanvragen en hopen we een leuk initiatief in het zonnetje te 

kunnen zetten! Heb jij ideeën voor het sportakkoord of vragen? Zoek ons dan op via 

www.bommelerwaardbeweegt.nl/sportakkoord. Hopelijk tot snel!  

 

Met sportieve groet, 

HET KERNTEAM SPORT  

http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/sportakkoord
http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/sportakkoord

