
Kick-off bijeenkomst
Lokale sportakkoorden Zaltbommel & Maasdriel

Bommelerwaard in beweging



Programma kick-off bijeenkomst lokale sportakkoorden

Opening wethouder Van Hoften

Toelichting sportakkoorden & kernteam Sport door Joost

Leden kernteam Sport stellen zich voor 

Stimuleringsregeling en indienen initiatieven door Xander 

Themasessies o.b.v. deelthema’s sportakkoord (break-out rooms)

Manon Zwakenberg (Adviseur lokale sport) stelt zich voor

Workshop: ‘De gezonde sportclub’ door TeamFit en Iriszorg

Afsluiting



Opening Wethouder van Hoften

Kees Zondag (Zaltbommel) Erik van Hoften (Maasdriel)



Toelichting sportakkoorden en kernteam Sport



Leden kernteam Sport stellen zich voor



Stimuleringsregeling en indienen initiatieven

€40.000 stimuleringsbudget per gemeente beschikbaar in 2021, €20.000 
over 2022.

De initiatieven worden op objectieve wijze beoordeeld door de kerngroep

Aanvragen kan je het hele jaar indienen. Echter op vier momenten per 
jaar worden de initiatieven beoordeeld door de kerngroep. Een paar 
weken later hoor je meteen of je aan de slag kan met het initiatief.

Check de voorwaarden voor de stimuleringsregeling op de website: 
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/ of via deze directe link.

Voldoe je aan de voorwaarden? Vul het aanvraagformulier in. De 
eerstvolgende beoordelingsronde is begin mei. Nu al een idee? Dien 
deze in voor 30 april zodat deze meteen beoordeeld kan worden.

Vragen? Het kernteam Sport beantwoord je vragen graag.

Stimuleringsgelden ter aanjaging van lokale sportakkoorden.

https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/storage/cms/website/76/files/stimuleringsregeling_lokaal_sportakkoord_zbm_en_msd__publieksversie_.pdf


Pauze



Themasessies aan de hand van deelthema’s sportakkoord 

Je wordt automatisch in een break-out room ingedeeld aan de 

hand van je opgegeven voorkeur. 

Samen gaan we aan de slag om de ideeën een stap verder te 

brengen. De leden van de kerngroep nemen je mee.

Deelthema 1. Inclusief sporten & bewegen o.l.v. Emma

Deelthema 2. Van jongs af aan vaardig in bewegen o.l.v. Adrien

Deelthema 3. Vitale sport- en beweegaanbieders o.l.v. Jan

Deelthema 4. Positieve sportcultuur o.l.v. Marcel

Deelthema 5. Duurzame sportinfrastructuur o.l.v. Joost



Adviseur lokale sport
ROL EN SERVICES VOOR SPORTVERENIGINGEN



Taken adviseur lokale sport
• Behartigt belangen namens de gezamenlijke sport bij het proces van het lokaal sportakkoord

• Werkt samen met kernteam

• Ondersteuning versterken lokale sport- en beweegaanbieders

• Advies over services op basis van behoeften clubs.
• Ophalen behoefte verenigingen niet direct door adviseur lokale sport

• Actief in de gemeente t/m 2022.



Services adviseur lokale sport
• 200 services beschikbaar voor sportaanbieders

• Gericht op bestuur en trainers

• Hoe ziet een service eruit? 
• Eenmalige sessie (1 uur/dagdeel)

• workshops/opleidingen (2 t/m 4 dagdelen) 

• procesbegeleiding (max. 7,5 dagdeel)

• Per club of met meerdere clubs samen



Budget services
• Geen fysiek bedrag beschikbaar voor verenigingen

• Elke service vertegenwoordigt een bepaalde waarde

• Budget beschikbaar gedurende looptijd lokaal sportakkoord (t/m 2022)

• Ruim voldoende budget in gemeenten Zaltbommel en Maasdriel



Voorbeelden services
• Webinar ‘communicatie: juist nu! Maar hoe?’
• 90 minuten, door NOC*NSF academie voor sportkader

• Voor meerdere sportverenigingen (minimaal 6)

• Vrijwilligersbeleid, werving en behoud
• 4/5 dagdelen, aangeboden door Sportkracht12

• Voor meerdere sportverenigingen (minimaal 4)

• Begeleidingstraject ‘gezonde sportomgeving’
• Traject, aangeboden door Team:Fit

• Voor één vereniging



Hoe aanvragen?
De aanvragen gaan via Patricia de Geus (secretaris/penningmeester Kernteam Sport en 
coördinator buurtsportcoaches). 

Meer informatie?

• Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club? – Clubbase
• Brochure (inclusief meer voorbeelden) en stappenplan

https://clubbase.sport.nl/sportakkoord


Presentatie de gezonde sportclub

Workshop "De gezonde sportclub": De GGD, Teamfit en Iriszorg 

hebben hun krachten gebundeld om uw vereniging nog 

gezonder te maken. In deze interactieve workshop zullen Swer

Elbertsen (buurtsportcoach Teamfit) en Ronald Vissers 

(Preventiewerker Iriszorg) duidelijk maken wat ze te bieden 

hebben om uw sportlocatie gezonder te maken op het gebied 

van voeding, roken en alcohol. Tevens is er de gelegenheid om 

gelijk concrete afspraken te maken.

Swer Elbertsen

Ronald Vissers 



SAMEN VOOR EEN
GEZONDERE 
SPORTOMGEVING



Team:Fit adviseert sportlocaties 
kosteloos met het creëren van een 
gezondere sportomgeving.

GEZONDERE
SPORT-
lOCATIES



1306
GEZONDERE
SPORT-
LOCATIES



We ondersteunen sportlocaties
die zich aanmelden met:

Kostenloos advies

Een starterspakket

Een eigen Mijn Team:Fit
omgeving



VOEDING
BASIS 
CHALLENGES



ALCOHOL
BASIS 
CHALLENGES



ROKEN
BASIS 
CHALLENGES



DE HORECA

Thema’s



DE HORECA

Thema’s



DE HORECA
MET
TEAM:FIT

Thema’s



HOUD JE
FINANCIËN
IN TOP-
CONDITIE

Financiën

GROEI IN OMZET
2016-2018

TEAM:FIT KANTINES HEBBEN

MEER OMZET DAN
NIET-TEAM:FIT KANTINES

10,2%



Advies richting verenigingen op basis 
van de aanpak van de Rookvrije Generatie.  

Thema’s

ROKEN



Advies richting verenigingen (in samenwerking
met NOC*NSF en sportbonden) op het gebied
van verantwoord alcoholbeleid.

Thema’s

ALCOHOL



ZIJ STRIJDEN
SAMEN MET ONS



DOE MEE
MELD JE AAN VIA 
TEAMFIT.NL

Swer Elbertsen

06 46381810

swer.elbertsen@teamfit.nl



Ronald Vissers

Iriszorg

Roken & alcohol



Roken…



• Openbare gebouwen

• Scholen

• Speeltuinen

• Maar ook: sportclubs



Ondersteuning Iriszorg:

• Beleid

• Omgeving

• Handhaving



Alcohol



Scholierenonderzoek (2019):

• Recent alcohol gedronken 39% (NL 27%)

• Recent binge drinken         29% (NL 19%)

• Goedkeuring ouders           26% (NL18%)



Ondersteuning Iriszorg:

1. Beleid

2. Verantwoord alcoholschenken
Instructie Verantwoord Alcoholschenken
voor barvrijwilligers (IVA)

3. Voorkomen rijden onder invloed



Alcohol



Iriszorg

• Informatie
• Advies
• Ondersteuning rookvrij sportterrein
• Ondersteuning alcoholbeleid
• Instructie Verantwoord Alcoholschenken voor 

barvrijwilligers
- gratis
- op locatie
- BOB campagne



Polikliniek Iriszorg 
Rivierenland

Prinses Beatrixlaan 25, 
Tiel

088-6061600
www.iriszorg.nl



Afsluiting

Je kunt altijd contact opnemen met het Kernteam Sport via 

kernteamsport@welzijnbommelerwaard.nl of kijk voor meer info op 

www.bommelerwaardbeweegt.nl/sportakkoord

De eerste deadline voor het indienen van een aanvraag voor het 

stimuleringsbudget is 30 april 2021. 

De Powerpoint presentatie komt op de website te staan en er 

komt een terugkoppeling van deze bijeenkomst middels een 

nieuwsbrief. 

En nu?

mailto:kernteamsport@welzijnbommelerwaard.nl
http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/sportakkoord

