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1. Lokaal Sportakkoord

1.1 Inleiding
Met het Nationale Sportakkoord willen het VWS, de VSG/VNG en het NOC*NSF bereiken dat
iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een
veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.
VWS, VSG/VNG en NOC*NSF spannen zich daarom in om te bevorderen dat lokale en regionale
partijen het Nationale Sportakkoord vertalen naar de lokale en sport specifieke context en te
komen tot lokale en/of regionale akkoorden. De maatregelen in het Nationaal Sportakkoord
laten ruimte voor lokale en/of sport specifieke invulling. Daarmee doet het akkoord recht aan de
grote diversiteit en wint het aan kracht.
Na het insturen van een ondertekende intentieverklaring is de gemeente Hellendoorn aan de
slag gegaan met een Lokaal Sportakkoord. De deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord
sluiten naadloos aan bij de sport en beweegvisie van de gemeente Hellendoorn en de regionale
visie van de 14 Twentse gemeenten.
De deelakkoorden van het Nationaal Landelijk sportakkoord zijn vertaald naar de context van de
gemeente Hellendoorn en als uitgangspunten meegenomen bij de totstandkoming van het
Lokaal Sportakkoord. Het doel is duurzame verbindingen en netwerken tot stand te brengen
tussen de sport, zorg, onderwijs, welzijn, bedrijfsleven en andere relevante partijen.
De uitgangspunten voor het Lokaal Sportakkoord in de gemeente Hellendoorn zijn de Sport- en
beweegnota ‘’Samen in beweging’’, de Twente visie ‘’Regionale samenwerking is Noaberschap
vanuit Eigen kracht’’ en de ambities van het Nationaal Sportakkoord.
1.2 Visie gemeente Hellendoorn
De Sport- & beweegnota ‘’Samen in beweging’’ geeft richting aan het sport- en beweegbeleid
in de gemeente Hellendoorn. De BLOS heeft zich het volgende ten doel gesteld: ‘’De gemeente
Hellendoorn maakt het mogelijk en bevordert dat elke inwoner, uit oogpunt van gezondheid,
vorming en ontplooiing en op een verantwoorde wijze, aan enige vorm van sportbeoefening
doet.’’ Om de hoofddoelstelling te realiseren zijn drie speerpunten en subdoelen vastgesteld:
➢

Sport en Bewegen en Gezondheid
o Stimuleren, continueren en optimaliseren van de sport- en
beweegmogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn.

➢

Sportvoorzieningen
o Voorzien in een kwalitatief goede basisinfrastructuur van sport- en
beweegaccommodaties en voorzieningen om het sporten en bewegen voor alle
inwoners van Hellendoorn zo goed mogelijk te faciliteren.

➢

Vitale sportverenigingen
o Ondersteunen van de sportverenigingen bij organisatorische en bestuurlijke
vraagstukken en stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

1.3 Twentse visie Regionale samenwerking is Noaberschap vanuit Eigen kracht
Sport en bewegen is een bindend element in de Twentse samenleving en belangrijk voor vitale
en gezonde inwoners De 14 Twentse gemeenten staan voor een leven lang sport en bewegen
en zorgen ervoor dat er voor iedereen in elke levensfase een passend kwalitatief goed sport en
beweegaanbod in Twente is.
Speerpunten en subdoelen:
➢ Meedoen door kwetsbare groepen / gehandicaptensport
o Verkenning mogelijkheden voor een regiocoach aangepast sporten en de
organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen.
➢

Talentherkenning, - ontwikkeling en - ondersteuning
o Aanstellen topsportregisseur en buurtsportcoach talentherkenning.

➢

Evenementen
o Inventarisatie evenementen, opstellen gezamenlijke kalender en verbeteren
samenwerking.

➢

Bovenlokale sportaccommodaties
o Inventarisatie naar voorwaarden en gebruik, gezamenlijke inkoop en verhuur.

➢

Sport en bewegen voor een gezonde en vitale samenleving
o Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs, extra aandacht voor senioren, initiatieven
voor een beweegvriendelijke omgeving en stimuleren sport en bewegen in het
sociale domein.

1.4 De ambities van het Nationaal Sportakkoord vertaald naar de Hellendoornse context.
1. Inclusief Sporten & Bewegen
Op dit moment voldoet ongeveer de helft van alle Nederlanders aan de beweegrichtlijn en 57
procent van de Nederlanders sport wekelijks. Maar als we kijken naar mensen met een
beperking, een laag inkomen of met een migratieachtergrond, dan liggen deze percentages veel
lager. De richtlijn voor kinderen is minstens 1 uur per dag bewegen. Voor volwassenen in ieder
geval 2,5 uur per week.

De ambitie is dat iedere inwoner van gemeente Hellendoorn een leven lang plezier kan beleven
aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen
vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of
sociale positie nemen we weg.
Lokaal zetten we in op:
o
o
o

Sportre-integratietrajecten: ‘’Sporten ’t Werkt!'‘ en ‘’Fit aan ’t Werk!’’;
Zwemlessen en Sport & Bewegen voor statushouders;
Jeugdfonds Sport & Cultuur;

2. Duurzame sportinfrastructuur
We willen in Nederland kunnen beschikken over een goed werkende en duurzame
sportinfrastructuur. Het gaat niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en
clubhuizen, maar ook om het stadspark en het trapveldje in de wijk. Overal waar mensen
sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn.

De ambitie is om gemeente Hellendoorn te voorzien van een functionele, goede en duurzame
sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare
ruimte
wordt
beweegvriendelijk
ingericht
en
alle
sportaccommodaties
zijn straks duurzaam.
Sportvoorzieningen vormen een basisvoorwaarde om te kunnen sporten en bewegen. Door de
toenemende populariteit van sportieve recreatie is ook de openbare ruimte een belangrijke
sportvoorziening. De gemeente Hellendoorn zet zich in op het behouden van het goede
kwaliteitsniveau van haar accommodaties. Beslissingen met betrekking tot eventueel nieuwe
sportvoorzieningen worden genomen op basis van noodzaak, behoefte en (financiële)
mogelijkheden.
Lokaal zetten we in op:
o
o
o
o

In stand houden van sportvoorzieningen.
Stimuleren van een optimale bezetting van sportvoorzieningen.
Bevorderen van multifunctionele inzet van sportvoorzieningen.
Voor iedereen fysiek toegankelijke sportvoorzieningen

3. Vitale aanbieders
We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen
voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Niet iedere sportaanbieder weet nu in te spelen
op ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en digitalisering. Mede hierdoor heeft een
kwart van alle verenigingen de afgelopen jaren met een dalend ledenaantal te maken gehad. En
veel verenigingen kampen met een tekort aan trainers.
We willen alle aanbieders klaar maken voor de toekomst. Verenigingen kunnen sterker worden
door hun sport en beweegaanbod te verbreden. Door zich ondernemender te gedragen.
Commerciële sportaanbieders kunnen zich versterken door meer maatschappelijk betrokken te
zijn.

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De
financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen
richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.
Lokaal zetten we in op:
o
o
o

Verenigingsondersteuning;
Themabijeenkomsten;
Sport- & Cultuurfestival.

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. De afgelopen jaren heeft bijna 60 procent
van alle sportverenigingen gewerkt aan een plezierig en veilig sportklimaat. We willen ervoor
zorgen dat alle sportclubs aandacht hebben voor een positieve sportcultuur. Dat trainers,
leraren en instructeurs het welzijn van het kind belangrijker vinden dan winnen en dat ouders
en verzorgers langs de lijn positieve supporters zijn.

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt
aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en
verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.
Lokaal zetten we in op:
o
o
o

Verenigingsondersteuning;
Themabijeenkomsten;
Vertrouwenscontactpersoon.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen.
Onderzoekers stelden in 2016 vast dat de meeste kinderen van 4 tot 11 jaar maar drie tot zeven
uur per week buiten spelen en dat de bewegingsvaardigheid van kinderen minder is dan in
2006. De oorzaken daarvan zijn legio: digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige
speelplekken. Maar ook de terughoudende en voorzichtige houding van veel ouders en
verzorgers bij het buitenspelen speelt een rol.
Wij willen dat meer kinderen voldoen aan de beweegnorm en dat de motorische vaardigheden
toenemen. We richten ons vooral op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Want als kinderen
op jonge leeftijd weinig bewegen, ontwikkelen ze zich motorisch minder goed en hebben ze een
grotere kans op overgewicht. En door overgewicht heb je een grotere kans op chronische
aandoeningen.

De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de
neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren
naar boven toe om te buigen.
Lokaal zetten we in op:
o
o
o

Impuls bewegingsonderwijs in de vorm van extra inzet vakleerkracht
bewegingsonderwijs;
Impuls bewegingsonderwijs in de vorm van verbetering lesmethode en een beweegtest;
Sport & Bewegen rondom school, de Daily Mile, SportFUNdamentals, Kennismaken
Met Sporten, Schoolsportkalender activiteiten, etc.

6. Topsport die inspireert
Sportbonden, gemeenten, provincies, bedrijfsleven, rijksoverheid, media en maatschappelijke
organisaties slaan de handen ineen om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren door
topsport.
Daarmee creëren we meer maatschappelijke impact én wordt het aantrekkelijker om (als
individu, overheid, school of bedrijfsleven) te investeren in topsport. Een belangrijke pijler is de
inspirerende kracht van topsport. Daarmee bedoelen we de wijze waarop topsport mensen
weet te raken. Door topsportevenementen te organiseren met een zo groot mogelijke
maatschappelijk impact. En evenementen zó op elkaar af te stemmen dat ze elkaar aanvullen en
elk afzonderlijk onderdeel volledig tot zijn recht komt.

De ambitie is om de inspirerende kracht van topsport beter te benutten en te verbinden met de
breedtesport zodat er een klimaat ontstaat waar iedereen het beste uit zich zelf kan halen.
Lokaal zetten we in op:
o
o
o

Huldiging van kampioenen;
Regionale inzet van buurtsportcoaches Talentontwikkeling en Talentherkenning.
Stichting Sportevenementen Hellendoorn-Nijverdal

1.5 Intentieverklaring
De volgende aanbieders hebben, naast de gemeente Hellendoorn, met de ondertekening op 8
april 2019 vooraleerst te kennen gegeven dat zij een bijdrage willen leveren aan de
totstandkoming van het Lokale sportakkoord:
Ondertekenaars:
a. Stichting De Welle
Voor gemeente Hellendoorn is De Welle de eerst aangewezen partner om het welzijn vorm te
geven. Zo is zij verantwoordelijk voor het ouderenwerk, jongerenwerk, vrijwilligerswerk,
vluchtelingenwerk en sportbuurtwerk.
b. Lijfstijl Nijverdal
Lijfstijl Nijverdal biedt zowel fysieke als mentale training en coaching ter verbetering van de
leefstijl en met het oog op duurzame gedragsverandering. In samenspraak met de klant worden
gezondheidsdoelen bepaald. Lijfstijl Nijverdal is actief op het snijvlak van sport, bewegen en
zorg. Lijfstijl Nijverdal verzorgt o.a. de uitvoering van het sportre-integratietraject ‘’Fit aan ’t
Werk!’’ voor gemeente Hellendoorn.
c. Coördinatiecommissie Scholierensport
In de vorm van de Coördinatiecommissie Scholierensport is er al jaren (>30 jaar) sprake van
samenwerking en afstemming tussen het onderwijs en de sport. Deze commissie bestaat sinds
2019 uit basisschooldirecteuren van alle lokale schoolbesturen, een unitleider van
scholengemeenschap Reggesteyn en de coördinator Sport & Bewegen van gemeente
Hellendoorn. Door team Sport van de gemeente Hellendoorn wordt in samenwerking met het
onderwijs invulling gegeven aan diverse projecten en activiteiten.
Andere stakeholders:
Bestuurscommissie Lichamelijk opvoeding en Sport
De Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport, BLOS neemt op
sportgebied de taken van het college van burgemeester en wethouders over. De BLOS
heeft onder meer tot taak het tot stand brengen en beheren van sportvoorzieningen.
Zorgorganisaties
Welzijnsorganisaties
Maatschappelijke organisaties
Bedrijfsleven
Sport- en beweegaanbieders
Anders- en ongeorganiseerde sporters

2. Speerpunten Lokaal Sportakkoord gemeente Hellendoorn
Op verschillende deelakkoorden wordt er in Hellendoorn en de regio Twente al geïnvesteerd.
De drie meest kansrijke zijn met behulp van een tweetal (inspiratie)bijeenkomsten op 13 januari
en 3 februari 2020 met organisaties, verenigingen en inwoners verder uitgewerkt.
-

Inclusief sporten en bewegen
Is de allesomvattende ambitie van het sportakkoord, dit deelakkoord sluit naadloos aan
bij de ambitie van de gemeente Hellendoorn ‘Met plezier in beweging’.

-

Vitale Sport- & Beweegaanbieders
Vitale sport en beweegaanbieders vormen de basis voor een gevarieerd en kwalitatief
bestendig aanbod dat aansluit op de wensen en mogelijkheden van de inwoners van
Hellendoorn.

-

Van jongs af aan vaardig in bewegen
Is een grondbeginsel voor een leven lang bewegen. Je moet vaardig genoeg zijn om
met plezier en verantwoord deel te kunnen nemen aan bewegen. Je kunt hier niet vroeg
genoeg mee beginnen (dicens mens sana in corpore sano).

De resterende deelakkoorden worden meegenomen vanuit het reguliere gemeentelijke beleid,
en de regionale samenwerking.
-

Veilig sportklimaat wordt waar nodig meegenomen bij Vitale aanbieders.
Topsport inspireert wordt opgepakt in het kader van de Twentse sport en beweegvisie.
Duurzame sportinfrastructuur is een belangrijk onderdeel van het lokale sportbeleid.

Het thema Evenementen is in de regionale visie als apart thema opgenomen.

Evenementen
- Gemeente
- regio Twente
- Provincie
Sportvoorziening
-en

Sport, bewegen
en gezondheid

Sportinfrastructu
ur

Vaardig in
bewegen

- Gemeente
- regio Twente

Topsport
inspireert

Samen in
beweging
Inclusief sporten
& bewegen

- Gemeente
- regio Twente
Veilig
sportklimaat
- Gemeente
- VCP

Vitale
sportvereniging
en
Vitale
aanbieders

2.1 Inclusief sporten & bewegen
Visie gemeente Hellendoorn:
De gemeente Hellendoorn maakt het mogelijk en bevordert dat elke inwoner, uit oogpunt van
gezondheid, vorming en ontplooiing en op een verantwoorde wijze, aan enige vorm van
sportbeoefening doet.
Lokaal Sportakkoord:
We willen dat iedere inwoner van de gemeente Hellendoorn een leven lang met plezier kan
deelnemen aan bewegen en sporten. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend.
Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond,
seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg. We willen ons daarbij vooral ook richten
op doelgroepen die relatief minder bewegen en sporten.

✓

Doelstellingen:
We willen vraag en aanbod meer bij elkaar brengen, beter op elkaar aan laten sluiten en
inzichtelijker maken.
Huidige inzet
Wie:
- Jeugd en jongeren
- Ouderen en statushouders
- Lage SES
- Gehandicapten
- Bijstandsgerechtigden
- Sportverenigingen

Door:
- De Welle / Onderwijs
- De Welle
- Gemeente
- Gemeente / regio Twente
- Lijfstijl

Hoe

Door wie

Digitaal platform inrichten met overzichtelijk aanbod per
doelgroep en 1-2 per jaar een netwerkbijeenkomst / beursvloer
organiseren waarbij vraag en aanbod bij elkaar kan worden
gebracht en het aanbod nader op elkaar kan worden afgestemd.

RIBW, FTP, NKC’51, BLOS
en De Haere.

Netwerk en gezamenlijk overleg sociaal domein, zorgaanbieders,
(jeugd)agenten, sport- en beweegaanbieders.
Ont-schotten afdelingen gemeente en bevorderen samenwerking.

Gemeente Hellendoorn,
zorgaanbieders,
(jeugd)agenten, sport- en
beweegaanbieders.

Gecombineerde leefstijl interventies ontwikkelen en aanbieden.
Te denken valt daarbij aan combinaties tussen bewegen en
gezonde leefstijl, overgewicht, eenzaamheid, e.d.

Sport – en zorgaanbieders,
zorgaanbieders,
bedrijfsleven.

Clinics verzorgen bij de zorginstellingen.
Ouderen in contact brengen met kleuters en kinderen door met
klassen op bezoek te gaan bij zorginstelling.

Sportaanbieders,
onderwijs en
zorginstellingen.

‘’Fit aan ’t Werk!’’ continueren

Gemeente Hellendoorn,
Lijfstijl Nijverdal.

Sport en bewegen voor senioren dicht bij woonomgeving
aanbieden.

Sport- en
beweegaanbieders

2.2 Vitale sport- en beweegaanbieders
Visie gemeente Hellendoorn:
Ondersteunen van de sportverenigingen bij organisatorische en bestuurlijke vraagstukken en
stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.
Lokaal Sportakkoord:
Om sport en bewegen in de toekomst voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te houden,
moeten alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig zijn, zodat ze hun vizier
kunnen richten op een kwalitatief goed passend aanbod en bindingsvormen.

✓

Doelstellingen:
We willen de (pedagogische) kwaliteit van het kader van de sport- en beweegaanbieders
verbeteren en stimuleren dat door samenwerking er een breder aanbod ontstaat.
Huidige inzet
Wie:
- Sportverenigingen

Door:
- BLOS/Gemeente Hellendoorn
Hoe

Door Wie

Organiseren van workshops t.b.v. (vroeg-)signalering.

I.s.m. adviseur lokale sport.

Bijeenkomst / workshop vertrouwenscontactpersoon
organiseren en een sluitend netwerk inrichten.

I.s.m. adviseur lokale sport
Sportaanbieders, onderwijs en
maatschappelijk werk.

Combilidmaatschappen ontwikkelen en aanbieden.

Sport- en beweegaanbieders,
BLOS/gemeente Hellendoorn.

Te denken valt aan seizoensgebonden en ouder/ kindcombinaties.

Gezamenlijk G-sport aanbod organiseren.

Zorg, sport- en beweegaanbieders.

Themabijeenkomsten voor het gebruik van social media
en mobiele telefoons binnen onderwijs en sport.

Sport- en beweegaanbieders,
onderwijs, Stichting De Welle.

2.3 Vaardig in bewegen (gem: Sport, bewegen en gezondheid)
Visie gemeente Hellendoorn:
Stimuleren, continueren en optimaliseren van de sport- en beweegmogelijkheden voor alle
inwoners van de gemeente Hellendoorn. Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen.
Lokaal Sportakkoord:
De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de
neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven
toe om te buigen.

✓

Doelstellingen:
We willen een impuls geven aan kwaliteit van het bewegingsonderwijs en bevorderen dat
kinderen gezond opgroeien door meer aandacht voor de beweegnorm.
Huidige inzet
Wie:
- Onderwijs
- Regio Twente
- Sportverenigingen
Hoe

Door Wie

Stimuleren van bewegend leren in het B.O. door promotie tijdens
bijeenkomsten en overleggen. (BLOS, bestuurs- en directieoverleg).

BLOS/Gemeente
Hellendoorn, onderwijs.

Leerlingvolgsysteem introduceren in afstemming met de
verkenning van de motorische testen die regionaal zullen worden
toegepast.

Regionale
Buurtsportcoach
Talentherkenning,
onderwijs.

(Extra) beweegmomenten creëren/uitbreiden voor kinderen met een
motorische achterstand, bijvoorbeeld in de vorm van Motorische
Remedial Teaching (MRT), Level Up of Club Extra. Deze activiteiten
richten zich op het ontwikkelen van de grondvormen van bewegen,
zelfvertrouwen en plezier. Wanneer kind faalangstig is, een
motorische achterstand heeft of sociaal minder vaardig is, komt
hij/zij hiervoor in aanmerking.

BLOS/ Gemeente,
onderwijs, sport- en
beweegaanbieders

Beweegmomenten creëren voor talentvolle kinderen, bijvoorbeeld
in de vorm van ‘’Move It’’. Move It is een extra beweegmoment
waar kinderen die talentvol blijken in de reguliere lessen
bewegingsonderwijs de mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden
nog verder te ontwikkelen..

BLOS/ Gemeente,
onderwijs, sport- en
beweegaanbieders

Clinics sportaanbieders koppelen aan schoolsportkalender en ten
behoeve van werkdrukvermindering inzetten.

Sport- en
beweegaanbieders,
onderwijs
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3.1 Werkgroepen
Naast de kerngroep ‘’Lokaal Sportakkoord’’, die bestaat uit gemeente Hellendoorn, Stichting De
Welle, de Coördinatiecommissie Scholierensport en Lijfstijl Nijverdal, wordt aan elk
deelakkoord een werkgroep gekoppeld die verder vorm en inhoud gaat geven aan de
verschillende acties.
Leden van de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport en de partners (Stichting
De Welle, Coördinatiecommissie Scholierensport en Lijfstijl Nijverdal) zullen in principe als
trekkers van deze werkgroepen gaan fungeren en de voortgang bewaken en rapporteren naar
het bestuur van de BLOS. Zij worden daarbij ondersteund door een combinatiefunctionaris
en/of gemeente Hellendoorn.
Algemene kerngroep ‘’Lokaal Sportakkoord’’
BLOS
Gemeente Hellendoorn
Stichting De Welle
Coördinatiecommissie Scholierensport
Lijfstijl Nijverdal
Frequentie:
1x per half jaar bijeenkomst
Werkgroep ‘’Inclusief sporten en bewegen’’
BLOS
Gemeente Hellendoorn
Stichting De Welle
Lijfstijl Nijverdal
RIBW, FTP, NKC ’51 en De Haere
Frequentie:
1x per kwartaal bijeenkomst
Thema’s:
Fit aan ’t Werk (2020-2021), Vraag en aanbod bij elkaar brengen (d.m.v. digitaal platform,
fysieke bijeenkomsten/ontmoetingen (thema en doelgroep)), Gecombineerde Leefstijl
Interventie, levende netwerken.
Werkgroep ‘’Vitale sport- en beweegaanbieders’’
BLOS
Gemeente Hellendoorn
NOC*NSF/NL Actief - Adviseur Lokale Sport
Frequentie
1x per kwartaal bijeenkomst
Thema’s
Pedagogisch sportklimaat versterken. Vroegsignalering op sportverenigingen, Bijeenkomst
Vertrouwenscontactpersonen, Combilidmaatschappen, Aandacht voor G-sporten/diverse
doelgroepen, Inzet Adviseur Lokale Sport.

Werkgroep ‘’Van jongs af aan vaardig in bewegen’’
BLOS
Gemeente Hellendoorn
Coördinatiecommissie Scholierensport
Combinatiefunctionaris/Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Regiocoach Talentherkenning
Frequentie
1x per kwartaal bijeenkomst
Thema’s
Talentherkenning en talentontwikkeling, lesmethode bewegingsonderwijs, binnen- en
buitenschools sportaanbod.
3.2 Planning 2020
Datum
13 januari 2020
3 februari 2020
5 – 13 februari 2020
13 februari 2020
14 februari 2020
17 februari 2020
17 februari 2020
17/20 februari 2020
26 februari 2020
6 maart 2020
16 maart 2020
20 maart 2020
30 maart 2020
30 maart 2020
30 maart 2020
8 april 2020
Mei 2020
September 2020
September 2020
September 2020
8 november 2020

Actie
Startbijeenkomst sportverenigingen en stakeholders
Bijeenkomst sportverenigingen en stakeholders met parallelsessies per
thema
Opstellen Lokaal Sportakkoord Hellendoorn
Bijeenkomst ondertekenende partijen t.b.v. Sportakkoord Hellendoorn
Verzending Concept Lokaal Sportakkoord naar PFO
PFO Sport – Behandelen Concept Lokaal Sportakkoord
Terugkoppeling naar betrokken partijen
Verzending Concept Lokaal Sportakkoord naar DB BLOS
Lokaal Sportakkoord in DB BLOS
Verzending Concept Lokaal Sportakkoord naar AB BLOS
Lokaal Sportakkoord in AB BLOS
Einde (digitaal) inspreekrecht
Definitieve besluitvorming BLOS
Ondertekening Lokaal Sportakkoord
Terugkoppeling naar betrokken partijen
Intentieverklaring en sportakkoord t.b.v. uitvoeringsbudget 2020
Meicirculaire: Regeling Lokale Sportakkoorden - Uitvoeringsbudget
Startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord
Bijeenkomst kerngroep Lokaal Sportakkoord
Bijeenkomsten werkgroepen
Intentieverklaring en sportakkoord t.b.v. uitvoeringsbudget 2021

3.3 Financiën
Om het uitvoeringsbudget in 2020 in te zetten, wordt door gemeente Hellendoorn bij
Vereniging Sport en Gemeenten uiterlijk 8 april 2020 een intentieverklaring en een ondertekend
exemplaar van het Lokaal Sportakkoord aangeleverd. Het budget voor 2021 wordt apart via een
intentieverklaring aangevraagd uiterlijk 8 november 2020.
In de meicirculaire 2020 wordt de deelname aan de ondersteuningsregeling in 2020 bevestigd
en het geld via het gemeentefonds als decentralisatie uitkering uitgekeerd. In de
decembercirculaire 2020 wordt de deelname aan de ondersteuningsregeling in 2021 bevestigd
en het geld via het gemeentefonds als decentralisatie uitkering uitgekeerd.
Voor de gemeente Hellendoorn is dit € 20.000, - per jaar. Daarnaast is er voor de
sportaanbieders ondersteuning via de lokale adviseur sport beschikbaar (€8.200,- aan
vouchers). Ook zijn er nog een aantal mogelijkheden voor de ondersteuning van een lokale
sportbundeling, VOG en starten met aangepast sporten.

