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1. Inleiding 

Met het Sportakkoord willen we, ondertekenaars van dit Sportakkoord, bereiken dat iedereen plezier in sport 

heeft. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, 

vrijwilliger of toeschouwer. Het doel is om de gezondheid en vitaliteit van de inwoners te bevorderen door 

zoveel mogelijk inwoners te laten sporten. Sporten is goed voor het menselijk lichaam, maar ook voor het 

algemeen welzijn. Sport zorgt voor sociale contacten, lichaamsbeweging en het is ook gewoon leuk. Sport 

moet daarom beschikbaar zijn voor iedereen. Om dit te kunnen bereiken is het van belang dat alle betrokken 

partijen samenwerken om sportmogelijkheden zo breed mogelijk en duurzaam aan te kunnen bieden. 

 

Om het lokaal Sportakkoord tot een succes te maken is de inzet nodig van alle betrokken partijen. Dit zijn de 

scholen, verenigingen, particuliere sportaanbieders en zorg- en welzijnsorganisaties. Samenwerken en de 

krachten bundelen is van groot belang. Waarom alles alleen willen doen, als het samen kan? Samen staan we 

sterker! 

 

In de aanloop naar dit traject heeft een groot aantal van deze partijen al hun commitment gegeven om mee 

te willen denken en het lokaal akkoord tot een succes te maken. Op 24 september 2019 heeft een eerste 

bijeenkomst plaatsgevonden met sportaanbieders. Daarbij zijn de belangrijkste thema’s geïnventariseerd. 

Vervolgens is op 2 december 2019 een werkconferentie georganiseerd waarbij meer dan 40 

vertegenwoordigers van sportaanbieders, scholen, gemeente en partners op het gebied van zorg en welzijn 

aanwezig waren. Via interactieve sessies zijn voor elk thema mogelijke oplossingen bedacht die we de 

komende jaren gaan uitvoeren. 
 
Dit Sportakkoord “Hardinxveld-Giessendam Beweeg Mee(r)!” heeft een looptijd van twee jaar, 2020 en 2021. 
In die twee jaar brengen we beweging tot stand op alle zes thema’s van het Sportakkoord. Financiële ruimte 
wordt geboden vanuit de MAG (Maatschappelijke Agenda)1 en de middelen van het Sportakkoord die 
hieraan worden toegevoegd. Daarnaast kunnen de Adviseur Lokale Sport en de Buurtsportcoaches van 
Servanda meedenken en ondersteuning bieden. In de eerste helft van 2022 worden de resultaten in beeld 
gebracht en wordt hierover verantwoord naar de gemeenteraad. 
  

                                                                 
1  Voor meer informatie over de Maatschappelijke Agenda verwijzen we naar https://www.stuwkr8.nl/over-ons/ 

https://www.stuwkr8.nl/over-ons/
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2. Thema’s Sportakkoord 

De ambitie van dit Sportakkoord is dat iedereen, sporter, vrijwilliger of toeschouwer, in Hardinxveld-

Giessendam plezier in sport kan hebben, nu en in de toekomst, in een veilige en gezonde omgeving, een heel 

leven lang. We hebben ambities geformuleerd op een zestal thema’s. Waar dit mogelijk is, verbinden we 

concrete meetbare doelstellingen aan onze ambities.  

2.1 Inclusief sporten: mensen met een beperking 
 

Wat zien we in Hardinxveld-Giessendam? 

Onder het thema Inclusief Sporten is er aandacht voor sport voor inwoners met een lichamelijke en/of 

geestelijk beperking. Iedereen hoort erbij en voor iedereen bestaat er de mogelijkheid tot sporten. Op dit 

moment is er weinig sportaanbod specifiek voor deze doelgroep. Vanwege de schaal van de gemeente en de 

omvang van de doelgroep wordt maatwerk toegepast om een passende oplossing te vinden. Maar 

regelmatig lukt dat niet. Voor mensen met een fysieke beperking is de schaal van Hardinxveld-Giessendam te 

klein voor een aanbod aangepast sporten. Zij kunnen terecht bij het aanbod in de regio, en de 

buurtsportcoaches kunnen hen daarbij ondersteunen. We gaan ons richten op jong en oud met geestelijke 

beperkingen of psychosociale problematiek. 

 

 

Waar zetten we op in? 

1. We gaan de omvang van de doelgroep en hun beperkingen in kaart brengen en bepalen daarna de 

concrete doelstelling.  

2. Via onder meer het Sociaal Team zoeken we contact met de doelgroep en hun eventuele 

ouders/verzorgers om te onderzoeken wat de concrete behoefte is. 

3. We leren trainers bij de reguliere sportaanbieders omgaan met afwijkend gedrag zodat meer sporters 

ondanks hun beperking mee kunnen doen. 

4. We zetten inclusief sporten op de kaart en vragen sportaanbieders bij hun reguliere aanbod en de 

organisatie van sportevenementen meer aandacht te schenken aan mogelijkheden voor mensen met 

een beperking.  

5. We gaan de samenwerking tussen sportverenigingen, zorgpartijen en overige aanbieders versterken. 
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Wat willen we bereiken? 

1. We kennen de omvang van de doelgroep en de vraag naar sportmogelijkheden. We hebben een 

concreet meetbaar doel vastgesteld. 

2. Meer sporters met een beperking kunnen terecht bij het reguliere sportaanbod, meedoen wordt beter 

mogelijk. Iedere vereniging besteedt hier aandacht aan, bijvoorbeeld door trainers of technische 

commissieleden te scholen. 

3. Door zorgpartijen te koppelen aan sportaanbieders wordt individueel maatwerk en begeleiding versterkt 

waardoor de drempel lager wordt om in beweging te komen. 

4. Voor de sporters waarvoor het reguliere aanbod te hoog gegrepen is, is meer specifiek aanbod. 

 

2.2 Jeugd en jongeren 
 

Wat zien we in Hardinxveld-Giessendam? 

In Hardinxveld-Giessendam is de sportdeelname van jonge kinderen goed. Verreweg het grootste deel van de 

kinderen kan zwemmen en zo’n twee derde van de kinderen sport bij een vereniging. Sommige verenigingen 

kampen met een tekort aan aanwas van jeugdleden en zien dit als een bedreiging voor hun toekomst. Ook 

merken de sportaanbieders en het onderwijs dat kinderen motorisch minder vaardig worden. Een ander 

probleem is dat veel jeugdleden vanaf een jaar of 15 bij verenigingen vertrekken. Het sporten moet dan vaak 

concurreren met een bijbaantje op zaterdag.  

 

Voorbeeld: SYN in Sport: sport voor mensen met een verstandelijke beperking 

Sinds december 2019 is er op woensdagavond om de week een sportmoment voor mensen met een 

verstandelijke beperking uit Hardinxveld-Giessendam. Dit is een samenwerking tussen Voedings- en 

beweegadvies Gewoon Doen! en Syndion. Door te sporten wordt preventief ingezet en worden mogelijk 

hoge zorgkosten in de toekomst voorkomen. Daarnaast vinden de deelnemers het fijn om samen te 

sporten. Op deze manier wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd. Het sporten is bedoeld voor alle 

inwoners met een verstandelijke beperking die niet mee kunnen komen met het reguliere sportaanbod. 
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Waar zetten we op in? 

1. We gaan het sportaanbod meer onder de aandacht brengen en trekken hierin samen op met de 

verenigingen, scholen en de buurtsportcoaches. Ook organiseren we activiteiten waarbij de jeugd kan 

kennismaken met diverse sporten. 

2. We gaan in gesprek met pubers om te achterhalen waarom ze afhaken en vragen hen naar mogelijke 

oplossingen. 

3. We gaan de motorische vaardigheden versterken van de jongste jeugd. Bijvoorbeeld door de 

gymnastiekleerkrachten op de lagere scholen en pedagogische medewerkers in de kinderopvang 

bijscholing aan te bieden en te wijzen op het belang van goed en genoeg bewegingsonderwijs. Ook 

besteden we aandacht aan het bewustzijn bij ouders. 

 

Wat willen we bereiken? 

1. We willen dat bij de volgende meting in 2021 meer van de 12-13 en 14-15 jarigen voldoen aan de norm 

voor gezond bewegen. 

2. We willen het lidmaatschap van een sportvereniging op termijn naar het niveau van het gemiddelde van 

de regio (ZHZ: Zuid Holland Zuid) brengen. 

4. We moedigen aan dat jongeren zich inzetten als vrijwilliger bij verenigingen en waarderen hen daarvoor. 

5. Gymnastiekonderwijs op scholen en sporten bij verenigingen zijn meer gericht op de ontwikkeling van 

motorische vaardigheden van de jongste jeugd. Ook de peuterspeelzalen en kinderopvang geven 

aandacht aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden. 

6. We streven ernaar dat alle kinderen in Hardinxveld-Giessendam kunnen zwemmen voor ze de 

basisschool verlaten. 

 

Voorbeeld: Nijntje Beweegdiploma voor alle kleuters in Hardinxveld-Giessendam 

Alle kleuters uit groep 2 van alle basisscholen in Hardinxveld-Giessendam volgen sinds het schooljaar 

2018/2019 de beweeglessen van het Nijntje Beweegdiploma. De lessen, ontwikkeld door de KNGU, worden 

gegeven door hiervoor opgeleide lesgevers van gymnastiekvereniging OKK. In de lessen komen de 

basisvormen van bewegen aan bod: balanceren, stoeien, springen, kruipen, klimmen/klauteren, zwaaien, 

samen spelen, balvaardigheid, rollen/draaien en bewegen op muziek.  

 

Na afronding van het programma van vijftien weken ontvangen de kleuters het Nijntje Beweegdiploma. Dit 

programma wordt tijdens de gymles op school aangeboden. De groepsleerkracht van de kleuters is ook bij 

deze les aanwezig en wordt door de lesgever van OKK geschoold in het verzorgen van beweeglessen en het 

versterken van de motorische vaardigheden van kleuters. 

2.3 Niet-sporters 
 

Wat zien we in Hardinxveld-Giessendam? 

De grootste uitdaging in Hardinxveld-Giessendam is om mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen in 

beweging te krijgen. Bekend is dat de drempel voor deze mensen erg hoog is en ze niet spontaan bij een 

sportaanbieder binnen zullen stappen. Hoe krijgen we meer mensen in beweging? Specifieke doelgroepen 

zijn ouderen, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, volwassenen in de leeftijd van 25 - 45 jaar.  
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Waar zetten we op in? 

1. We gaan de drempel om te sporten verlagen en willen meer senioren (65+) in beweging brengen. Dit kan 

door nieuw aanbod te ontwikkelen maar ook door meer mensen gebruik te laten maken en toe te leiden 

naar het bestaande aanbod. We werken hierbij samen met sportaanbieders, ouderenorganisaties en 

(paramedische) zorgverleners. 

2. We zorgen voor activiteiten waarbij niet alleen het bewegen, maar ook het sociale aspect en het 

lotgenotencontact centraal staat. Hierbij leggen we bijvoorbeeld verbindingen tussen jong en oud via 

(groot)ouder en kind activiteiten. Ook proberen we passieve sporters als toeschouwer bij 

sportactiviteiten te betrekken. 

3. Via “Welzijn op Recept” bieden we individuele ondersteuning bij het vinden van geschikte 

sportactiviteiten. 

4. We gaan bewustwording creëren en organiseren een Beweegcampagne in de gemeente. 

 

Wat willen we bereiken? 

1. We willen dat het percentage volwassenen en ouderen dat voldoet aan de beweegnorm op het 

gemiddelde Nederlandse niveau komt te liggen. 

1. We willen dat het aantal mensen dat wekelijks sport op het gemiddelde Nederlandse niveau komt te 

liggen.  

2. We willen dat het percentage mensen met overgewicht niet hoger wordt dan het niveau van 2016. 

 

Voorbeeld: Welzijn op recept 

Sinds 2019 biedt de buurtsportcoach van Servanda, Welzijn op Recept aan. Dit is een programma voor 

mensen die na een moeilijke periode en/of tegenslagen moeite hebben om (opnieuw) een vitale draai aan 

het leven te geven. Welzijn op Recept wordt ook wel een alternatief voor het ‘traditionele recept’ of voor 

het ‘traditionele pilletje’ genoemd en is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld psychosociale vragen. Door 

deel te nemen aan Welzijn op Recept ontdekken mensen hun passies en talenten en leren ze ook nieuwe 

mensen kennen; en kunnen zij op een actieve manier anders leren omgaan met klachten of vragen. 

Zorgverleners kunnen mensen doorverwijzen naar Welzijn op Recept, waarna de buurtsportcoach naar een 

passende oplossing zoekt. Indien nodig worden deelnemers de eerste paar keer begeleid, om de drempel 

om weer actief te worden te verlagen. 
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2.4 Inzet vrijwilligers 
 

Wat zien we in Hardinxveld-Giessendam? 

Verenigingen kunnen niet bestaan zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. De meeste verenigingen lukt 

het met passen en meten om het vrijwillig kader te bemensen. Vooral het werven van vrijwilligers voor de 

bestuursfuncties is lastig. Daarnaast willen verenigingen de ouders van hun jeugdleden meer betrekken bij 

hun vereniging. Niet alleen omdat ze vrijwilligerstaken op zich kunnen nemen maar ook omdat de 

verwachting is dat jeugd dan langer lid blijft. Tenslotte willen verenigingen een goed vrijwilligersbeleid 

hanteren, gehanteerd op de 5 B’s: Binnenhalen  Begeleiden  Belonen  Behouden  Beëindigen. 

 

NB er zijn geen cijfers beschikbaar op de schaal van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

 

Waar zetten we op in? 

1. We gaan de ouderbetrokkenheid bij de sportverenigingen versterken.  

2. We gaan sportaanbieders ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van goed vrijwilligersbeleid. 

3. We kijken naar alternatieve doelgroepen: stagiaires, werkzoekenden, statushouders. 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Sportverenigingen hebben voldoende vrijwilligers om alle vacatures te bemensen. 

2. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en gesteund. 

3. Er zijn nieuwe doelgroepen vrijwilligers aangeboord. 

4. Verenigingen hebben een actueel vrijwilligersbeleid waarbij expliciet aandacht is voor 

ouderbetrokkenheid en de waardering en ondersteuning van vrijwilligers. 

 

Voorbeeld: Vrijwilligersbeleid HKC 

Sinds september 2019 zijn bij Korfbalvereniging HKC alle leden en ouders van jeugdleden verplicht om een 

aantal uur per jaar vrijwilligerstaken te verrichten zoals kantinediensten, fluiten van wedstrijden en 

schoonmaakwerkzaamheden. Leden of ouders van leden kunnen zich aanmelden voor vrijwillige diensten 

via een speciale app. Als leden/ouders van jeugdleden niet zelf intekenen voor bepaalde activiteiten voor 

een bepaalde deadline worden zij door de vereniging ingedeeld. Wekelijks worden de taken in de HKC-

nieuwsbrief vermeld. De eerste ervaringen met het nieuwe beleid zijn zeer positief. 
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2.5 Benutting sportaccommodaties en buitenruimte 
 

Wat zien we in Hardinxveld-Giessendam? 

Met name de zaalsportverenigingen kampen met overbezetting van de bestaande sportaccommodaties. Er 

zijn verenigingen die al zijn uitgeweken naar accommodatie buiten de gemeente of zich daar op aan het 

oriënteren zijn. Daarnaast biedt de buitenruimte van Hardinxveld-Giessendam mogelijkheden die nog 

onvoldoende worden benut.  

 

 

Waar zetten we op in 

1. De gemeente is eigenaar van de meeste zaalaccommodaties. Zij is bezig met een onderzoek naar de 

toekomst van deze accommodaties en gaat daarbij ook met de gebruikers in gesprek. Om dit proces niet 

te verstoren, is afgesproken om dit onderwerp buiten het Sportakkoord te laten. 

2. We zorgen voor extra aanbod aan sporten in de buitenruimte, bijvoorbeeld via hardlopen, bootcamp, 

wandel of fietsactiviteiten.  

3. We faciliteren uitbreiding van mogelijkheden in de buitenruimte.  

 

Wat willen we bereiken? 

1. We willen de beweegvriendelijkheid van de buitenomgeving verhogen naar het niveau van het 

gemiddelde in Nederland. 

2. We willen beweeggroepen starten die laagdrempelig bewegen in de buitenruimte (wandelen, fietsen, 

bootcamp) en faciliteren initiatieven daartoe. 

 

Voorbeeld: Calisthenicsbaan 

Een actieve inwoner van Hardinxveld-Giessendam is initiatiefnemer van de Calisthenicsbaan in de 

Westwijk. Tijdens zijn bootcamp kwam hij erachter dat er eigenlijk weinig aan buitensportruimte te vinden 

is in Hardinxveld. Door zijn werkervaring kende hij Calisthenicsparken, waarbij je met je eigen 

lichaamsgewicht als weerstand, kunt trainen in de buitenlucht. Door bijdragen van partners en vanuit de 

MAG was het mogelijk om dit te realiseren. Sinds de opening op 24 mei 2019 is al veel gebruik gemaakt 

van het park. Jong en oud weten het te vinden en elke dag is er wel iemand die er aan hangt, serieus of om 

te spelen. 
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2.6 Samenwerking sportaanbieders 
 

Wat zien we in Hardinxveld-Giessendam? 

Tijdens de overleggen is gebleken dat veel sportverenigingen kampen met dezelfde uitdagingen. Door 

ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen krachten worden verenigd. Daarnaast is het 

gemakkelijker om als één mond te spreken naar andere partijen zoals de gemeente en Servanda, de 

werkgever van de buurtsportcoaches. Ook liggen er nog kansen voor samenwerking met sportondernemers 

die op dit moment onbenut blijven. 

 

Waar zetten we op in 

1. Bij het Sportakkoord zijn diverse partijen betrokken: scholen, verenigingen, particuliere sportaanbieders 

en zorg en welzijnsorganisaties. Samenwerken en de krachten bundelen is van groot belang. We 

faciliteren en moedigen aan dat partijen gezamenlijk initiatieven ontplooien op de thema’s in het 

Sportakkoord.  

2. We richten een sportplatform op waar alle sportaanbieders van Hardinxveld-Giessendam zich bij kunnen 

aansluiten. Dit platform komt op initiatief van de gemeente Hardinxveld-Giessendam minimaal eenmaal 

per jaar bij elkaar. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld de voortgang van het Sportakkoord, de 

inzet van financiële middelen uit het Sportakkoord en de MAG, de inzet van de buurtsportcoaches, het 

accommodatiebeleid en de sportagenda. 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Door samen te werken willen we onze inspanningen op elkaar afstemmen waardoor de doelen uit het 

Sportakkoord makkelijker worden behaald.  

2. Sportaanbieders worden gehoord en hun inbreng wordt meegenomen bij het opstellen van beleid en het 

ondersteunen van initiatieven. 
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3. Vervolg 

Het Sportakkoord “Beweeg Mee(r)!” is van alle sportaanbieders, scholen, partners op het gebied van zorg en 

welzijn, de gemeente Hardinxveld-Giessendam en StuwKR8. Samen gaan we de komende jaren werken aan 

het behalen van de doelen. We willen geen eindeloos praatcircus optuigen, maar vooral doen! Dit betekent 

dat we toegang tot beschikbare middelen laagdrempelig maken. We bewaken de voortgang op de doelen en 

leggen daar ook verantwoording over af. 

3.1 Initiatieven mogelijk maken 
 
Tijdens de werkconferentie is een groot aantal mogelijke initiatieven bedacht. De meest kansrijke zijn 
geselecteerd doordat de aanwezigen mochten “stemmen” op de initiatieven van hun voorkeur. Deze zijn 
opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2020, waarbij trekkers zijn benoemd. Voor alle initiatieven wordt 
een “fiche” ingevuld. Een format van dit fiche is in de bijlage opgenomen. Initiatiefnemers kunnen dit fiche 
invullen en als bijlage bij een MAG-aanvraag bij StuwKR8 indienen. Via de MAG-procedure wordt vervolgens 
een financiële bijdrage toegekend. Hierbij kan advies worden ingewonnen bij de Klankbordgroep MAG. 
Afgesproken is om het budget dat het Rijk voor het lokaal Sportakkoord beschikbaar stelt (€ 10.000,- per jaar) 
aan de MAG middelen toe te voegen. 
 
Sportverenigingen kunnen eenmaal per jaar een MAG-aanvraag doen voor hun reguliere activiteiten door het 
indienen van een jaarplan met speerpunten, waarbij wordt ingegaan op de thema’s van het Sportakkoord, en 
een financiële begroting. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor nieuwe initiatieven die aansluiten bij de 
thema’s van het Sportakkoord. Ook voor (semi)commerciële aanbieders zijn middelen beschikbaar als ze 
initiatieven ontplooien in het kader van het Sportakkoord. Hierbij worden alleen extra kosten die moeten 
worden gemaakt vergoed, bijvoorbeeld voor het bereiken van een nieuwe doelgroep of de opstart van een 
activiteit. Reguliere exploitatie wordt niet ondersteund. De projectleider van StuwKR8 kan hierbij 
ondersteunen met advies. 
 
StuwKR8 zal in haar reguliere rapportages de inzet van de middelen verantwoorden en ervoor zorgdragen 
dat deze verantwoording voldoet aan de eisen die hieraan zijn gesteld door het Rijk. 

3.2 Inzet Sportservices 
 

Vanuit de partijen die het landelijke Sportakkoord hebben gesloten is een aanbod aan services beschikbaar 

gesteld. De Adviseur Lokale Sport matcht de behoeften van clubs met services uit de sportlijn, gericht op drie 

verschillende doelen: 

1. Informeren & Inspireren: meerdere clubs, sportclubs en kaderleden in één keer (sport breed) 

2. Opleiden & Ontwikkelen: gericht op het individu, een bestuur of commissie of de club 

3. Uitvoeren & Realiseren: gericht op onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde sportomgeving en 

inclusief sporten en bewegen 

Vanuit het budget 2019 wordt een sessie georganiseerd voor trainers en coaches van jeugdsporters. Een 

mogelijkheid voor 2020 is het ondersteunen van verenigingen bij het vormgeven van het vrijwilligersbeleid. 

Ook kan vanuit de Sportservices worden ondersteund bij het vormen van het Sportplatform. 
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Voorbeeld Sessie voor jeugdtrainers en coaches 

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed 

of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen, ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en 

mogelijk ook hun eerste ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. In deze sessie gaat 

het over het zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling brengen met aandacht voor plezier. 

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Hormonen gieren door het 

lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, ze zoeken grenzen op en ze zijn altijd op zoek naar het nut van 

de opdrachten die ze krijgen. Het lichaam verandert, maar ook hun ideeën en identiteit. De zoektocht naar 

zelfstandigheid levert soms harde confrontaties op met de mensen om hen heen. De fase waarin ze zitten is 

anders dan die van jonge kinderen en dat vraagt om een heel andere benadering. Betrokkenheid, 

doelstellingen en doorzettingsvermogen zijn belangrijke thema’s in de ontwikkeling. In de tweede sessie 

wordt ingegaan op de bijdrage die jij als trainer of coach hier aan kunt leveren. 

3.3 Organisatiestructuur 
 

Na het sluiten van het Sportakkoord is de opdracht voor de sportformateur ten einde. De werkgroep 

Sportakkoord blijft bestaan en gaat onder aanvoering van de beleidsambtenaar van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam verder. In de werkgroep zaten naast de sportformateur en de beleidsambtenaar: de 

Adviseur Lokale Sport, buurtsportcoaches en hun teamcoach, en de projectleider van StuwKR8. Voor de 

periode van de uitvoering van het akkoord wordt de werkgroep uitgebreid met de GGD en een afvaardiging 

van twee personen uit de sportaanbieders en verenigingen. De werkgroep komt minimaal twee keer per jaar 

bij elkaar om de voortgang te bespreken en zal zorgen voor een uitvoeringsprogramma 2021 en de 

eindrapportage begin 2022.  

3.4 Communicatie 
 

Communicatie over het Sportakkoord geschiedt volgens de reguliere communicatiekanalen van de Gemeente 

Hardinxveld-Giessendam en StuwKR8 als uitvoerder van de MAG. Dit zijn persberichten, website, 

nieuwsbrieven en social media. Daarnaast zal ook Servanda, als werkgever van de buurtsportcoaches, 

regelmatig over initiatieven communiceren. Voor de gezamenlijke actieweek “Hardinxveld-Giessendam 

Beweeg mee(r)!” wordt een apart communicatieplan gemaakt. Verdere communicatie geschiedt via de 

werkgroep Sportakkoord en het Sportplatform. 
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4. Uitvoeringsprogramma 2020 

Tijdens de werkconferentie op 2 december 2019 zijn de meest kansrijke initiatieven in beeld gebracht. Deze 
zijn hieronder opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2020. De werkgroep Sportakkoord zal ervoor zorgen 
dat dit programma wordt uitgevoerd en heeft hierin een trekkende rol. Eind 2020 zal de werkgroep zorgen 
voor een Uitvoeringsprogramma 2021. Overigens is er buiten dit programma ook ruimte voor andere 
initiatieven die aansluiten bij de thema’s van het Sportakkoord. Hiervoor kan een fiche worden ingevuld en 
ingediend via de MAG-procedure.  
 

Wat Wie 

“Over het net toernooi” Buurtsportcoaches met scholen, LTC Merwede, 
BC Network, OKK’70 

Sjors Sportief (Kennismakingsactiviteiten 
sportverenigingen) 

Buurtsportcoaches Servanda 

Sportclinics op basisscholen Verenigingen en buurtsportcoach 

Zwemchallenge alle groepen 7 en 8 Zwembad, Reddingsbrigade en buurtsportcoach 

Met ouderenorganisaties samenwerking 
versterken 

Buurtsportcoaches 

Met fysio en fitness programma maken Buurtsportcoaches samen met Fitter bij de Wit 
en fysiotherapeuten 

Aanbod vanuit de buurtaccommodaties maken Buurtsportcoaches en buurtwerkers Servanda 

Inhaalslag zwemdiploma groep 6/7/8 basisscholen Gemeente 

Aangepast zwemles in kleine groepen mogelijk 
maken (voor kinderen met gedragsbeperking) 

Gemeente 

CIOS stagiaires inzetten Buurtsportcoach 

Workshop pedagogiek voor trainers en coaches Sportservices 

Campagne “HG beweegt mee(r)!”. Twee weken vol 

activiteiten. 

Buurtsportcoaches met alle verenigingen 

Bijscholing gymnastiek leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers kinderopvang 

Werkgroep Sportakkoord nader uitwerken 

Gezonde school en gezonde Kinderopvang Aanbod GGD 

Gezonde Sportkantine Aanbod GGD 
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5. Deelnemende partners 
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Bijlage 

Formulier fiche 
 

Naam initiatief  

Thema’s waar initiatief bij aansluit o Inclusief sporten en bewegen 
o Jeugd en Jongeren 
o Niet-sporters in beweging 
o Inzet van vrijwilligers 
o Benutting sportaccommodaties en buitenruimte 

Eerste aanspreekpunt  

Deelnemers initiatief  

 

 

Korte beschrijving initiatief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete beoogde resultaten, en hoe te meten? 

 

 

 

Taakverdeling 

 

 

 

Financiën  

 

 

Communicatie  

 

 

Planning  

 

 

 
 


