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AFTRAP 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 

omarmen de ambities uit het Landelijke Sportakkoord. Zij 

slaan de handen ineen om de kracht van sport en 

bewegen de komende jaren nóg beter te benutten. 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een hoge 

sportdeelname met name bij de jeugd en de jongeren, 

een unieke verenigingsstructuur, prachtige 

accommodaties en vele vrijwilligers die sport en bewegen 

dagelijks mogelijk maken. Dit is echter geen reden om 

achterover te leunen. Er zijn zorgen over: de motorische 

vaardigheden van onze kinderen, de lage sportdeelname 

van specifieke doelgroepen, de kwaliteit en kwantiteit van 

het verenigingskader, overgewicht bij volwassenen en 

ouderen, de bezetting van sportaccommodaties en het 

verenigingsleven staat onder druk.  

 

Bovendien biedt de potentie die sport en bewegen heeft 

grote kansen voor jong en oud, arm en 

rijk, mensen met en zonder beperking, praktisch en 

academisch treffen elkaar in de sport. Als 

vrijwilliger, als actief sporter of als fan. Sport slaat 

bruggen tussen mensen, tussen sectoren en 

tussen landen en culturen. 

 

Voor het realiseren van de ambities en speerpunten uit 

het akkoord van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel heeft 

de rijksoverheid voor 3 jaar uitvoeringsbudget 

beschikbaar gesteld. Dit landelijk beschikbaar gestelde 

budget vormt ook het kader voor de gemeentelijke 

financiële bijdrage.  
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Met het sportakkoord willen sportaanbieders, 

maatschappelijke organisaties en de gemeente bereiken 

dat iedere inwoner van de gemeenten Achtkarspelen en 

Tytsjerksteradiel op zijn eigen niveau en met plezier kan 

sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. In een veilige 

en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of 

supporter.  

 

Het sportakkoord leidt tot een betere lokale 

samenwerking. Er ontstaat een netwerk van organisaties 

dat elkaar kent en weet te vinden en iedereen de kans 

geeft om te kunnen bewegen en sporten.      

 

Samen hebben we afgesproken dat we ons richten op 

vier thema’s: 

- Van jongs af aan vaardig in beweging 

- Positief sportcultuur 

- Duurzame sportinfrastructuur 

- Inclusief sporten en bewegen 

                             

 

WEDSTRIJD 

 ANALYSE 
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In januari 2020 is een intensief traject gestart met een 

aftrapbijeenkomst welke door bijna 100 deelnemers is 

bezocht. Daaropvolgend zijn er in twee werksessies (de 3
e
 

is door de Corona crisis verplaatst naar september) de vier 

thema’s van het Lokale Sportakkoord vorm en inhoud 

gegeven. Een mooie mix van sportaanbieders, 

buurtsportcoaches, onderwijs, gemeenten en 

maatschappelijke organisaties zijn met veel energie en 

enthousiasme samen aan de slag te gaan met ambities, 

doelen en acties. 

 

Dat heeft geresulteerd in dit Sportakkoord waar lokale 

partijen zich aan committeren en verantwoordelijk voor 

voelen. Een plan met concrete acties waarmee samen de 

lokale sport wordt versterkt en mensen in beweging 

worden gezet. In de 3
e
 werksessie in september zijn nog 

afspraken gemaakt over de organisatie en praktische 

afspraken over het activiteitenbudget.  

 

TACTIEK 
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De gemeenten beschikken over een zeer rijke sportinfrastructuur: ze kennen veel 

sportaccommodaties, variërend van sportzalen tot zwembaden en van voetbalvelden tot 

fierljepschansen. Het eigenaarschap van deze accommodaties ligt bij de gemeente en de 

verschillende sportaanbieders. Sportaanbieders met een eigen accommodatie geven inmiddels 

zo’n 15 tot 20 procent van hun budget uit aan de energierekening. De huidige tijd vraagt dat 

accommodaties duurzaam en functioneel gebouwd en gebruikt worden, waarbij we rekening 

houden met het feit dat de manier waarop we sporten is veranderd.  

 

Ambitie 

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm. In 2030 is er een CO2 –reductie van 50%.  

 

Doelen 

1. De sportaccommodaties worden energieneutraal. In 2022 zijn vier sportaccommodaties aan 

de slag energieneutraal te worden. 

2. De eigenaren van sportaccommodaties worden ondersteund vanuit een loket / centraal punt 

bij het inventariseren en verdere uitwerking onder leiding van een (onafhankelijke) specialist. 

Deze neemt de regie en helpt waar nodig in keuzes. Clusteren is ook een mogelijkheid 

(samenwerken).  

3. Aanplanten boomsingels/struiken rondom sportvelden.  

 

Doel 1: Alle sportaccommodaties worden energieneutraal. In 2022 zijn vier 

sportaccommodaties aan de slag energieneutraal te worden. 

 

Acties 

• Er worden vier sportaccommodaties gezocht die vrijwillig mee willen doen aan een pilot 

om de doelstelling te behalen. De uitkomsten en ervaringen van de pilot nemen we mee 

in de verdere uitwerking. 

• De uitkomsten van het lokale sportakkoord en de inventarisatie met betrekking tot dit 

onderwerp worden verder besproken met de gemeente. Maatschappelijk vastgoed valt 

mede onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De uitkomst kan van invloed zijn 

op het plan van aanpak van doelstelling 2. 

• Er is een co creatie van financiële middelen, eigenaar en daar waar mogelijk kan gebruik 

worden gemaakt van subsidie. 

  

3.1 DUURZAME 

SPORTINFRASTRUCTUUR 
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Doel 2: De eigenaren van sportaccommodaties worden ondersteund vanuit een loket / 

centraal punt bij het inventariseren en verdere uitwerking onder leiding van een 

(onafhankelijke) specialist. Deze neemt de regie en helpt waar nodig in keuzes. Clusteren is 

ook een mogelijkheid (samenwerken). 

 

Acties 

• We richten een loket in (centraal punt), bijv. een organisatie of een netwerk-organisatie of 

persoon die coördineert; van inventarisatie tot plan van uitvoering. 

• We inventariseren op alle sportaccommodaties met inzet/hulp van deskundigen. 

• De specialist neemt de regie en helpt waar nodig in keuzes. Clusteren van en opstellen 

van een plan van aanpak. 

 

 

Doel 3: Aanplanten boomsingels/struiken rondom sportvelden.  

 

Actie 

• Er komt een inventarisatie naar de stand van zaken, kansen en mogelijkheden. 
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Lekker sporten en bewegen! Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat is het niet voor iedereen. Er zijn 

groepen die belemmeringen ervaren in het mee kunnen doen aan sport en bewegen. Denk 

bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of mensen met een 

migratieachtergrond. Terwijl het belang van bewegen voor deze mensen vaak nog groter is. Een 

actief leven draagt bij aan onze gezondheid en meedoen in de maatschappij. 

 

Ambitie 

Het is voor iedereen mogelijk om te sporten/bewegen, met aandacht voor kwetsbare 

doelgroepen. 

 

Doelen 

1. In 2030 kunnen meer trainers specifieke doelgroepen begeleiden.  

2. Aangepast sporten is geïntegreerd bij de reguliere sportvereniging: zowel individueel als per 

groep.  

3. In 2030 werken de betrokken sectoren (zorg, welzijn, sport, overheid, onderwijs) samen om 

mensen in beweging te krijgen en te houden. 

4. Beter benutten van informatievoorzieningen zoals websites. Te denken valt aan: de websites 

watbeweegtje.frl (voor ouderen), unieksporten.nl (aangepast sporten) en highfive.frl 

(sportstimulering gemeenten). 

 

Doel 1: In 2030 kunnen meer trainers doelgroepen begeleiden.  

 

Actie  

• Jaarlijks wordt een themabijeenkomst voor sport- en beweegaanbieders en 

maatschappelijke partners georganiseerd. 

• In 2020/2021 is er onderzoek naar de aangepaste sport/beweegbehoefte onder de 

inwoners. Welk aanbod mist er? Welke drempels zijn er om te gaan sporten? We zetten 

deze enquête uit bij alle bewoners en zeker ook bij de kwetsbare groepen.  We gebruiken 

de input voor doel 2. 

 

 

 

 

 

 

3.2 INCLUSIEF SPORTEN EN 

BEWEGEN 



 

 

Achtkarspelen &  

Tyts jerksterad ie l  

 

 

 

 

 

• In 2021 zijn er trainers van minimaal 10 verenigingen geschoold, middels een pilot, om 

diverse doelgroepen goed te begeleiden. De pilot start in 2 dorpen. Eén in 

Tytsjerksteradiel en één in Achtkarspelen. In de gekozen dorpen de diverse 

sportverenigingen betrekken. Beginnen met een startbijeenkomst waarbij je verenigingen 

bewust maakt van de doelgroepen. Bij deze startbijeenkomst halen we goede voorbeelden 

op en delen deze. Op deze bijeenkomst hebben we aandacht voor diverse kwetsbare 

doelgroepen. We vragen Sport Fryslân of zij een trainer hebben of weten die binnen de 

pilot de trainers/verenigingen kan scholen. 

 

 

Doel 2: Aangepast sporten is geïntegreerd bij de reguliere sportvereniging: zowel 

individueel als per groep. 

 

Actie  

• Er wordt een plan van aanpak opgesteld om aangepast sporten meer te integreren binnen 

het reguliere sportaanbod. We gebruiken hiervoor de uitkomsten uit het 

behoefteonderzoek en hebben aandacht voor toegankelijkheid. Meedoen kan als sporter 

maar ook als supporters of vrijwilliger. 

 

Doel 3: In 2030 werken de sectoren zorg, welzijn, sport, overheid en onderwijs samen om 

mensen in beweging te krijgen en te houden. 

 

Acties 

• We onderzoeken of het mogelijk is het succesvolle project Wandelen op Recept in 

Noardburgum uit te rollen in nog vier dorpen. We werken hierbij wijkgericht en zetten ‘in 

de buorren’ een goed netwerk neer. 

• We zetten een beweegmaatje in: vereniging, buren, familie, vrienden en/of vrijwilligers. 

 

Doel 4: Beter benutten van informatievoorzieningen zoals websites. Te denken valt aan: de 

websites watbeweegtje.frl (voor ouderen), unieksporten.nl (aangepast sporten) en 

highfive.frl (sportstimulering gemeenten). 

 

Acties 

• In 2020/2021 organiseren we met alle mogelijke betrokken partijen een Doemarkt om 

inwoners te informeren over de websites watbeweegtje.frl, unieksporten.frl en highfive.frl. 

We combineren dit met een beweegactiviteit zodat ook de verschillende doelgroepen 

eropaf komen.  
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Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten 

koste gaan van het plezier van de sporter, het sportende kind en andere kwetsbare doelgroepen 

zoals minder validen. Uitsluiting en discriminatie gaan we tegen. Dat vraagt aandacht van 

iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te 

creëren. Dit alles met als doel de jeugd langer aan de sport te binden en de kans te vergroten dat 

zij op latere leeftijd actief blijven binnen een sportvereniging als sporten en als vrijwilliger.  

 

Ambitie 

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.  

 

Doelen 

1. Ouders worden aangesproken op gedrag door een “sportbelevingscoach”.  

2. Elke sporter heeft toegang tot een vertrouwenscontactpersoon.  

3. Toekomstvisie ontwikkelen per dorp; waar sta je over 5 en over 10 jaar?  

4. Centrale sportaanbieding; efficiëntere en sterkere aansturing van sportaanbod.  

5. Kennismakingsdag alle sporten in de gemeenten. 

 

Doel 1: Ouders worden aangesproken op gedrag door een “sportbelevingscoach”.  

 

 

Acties 

• Er komen in samenspraak met de sportverenigingen gedragsregels op ter bevordering van 

sportiviteit en respect en deze gedragsregels worden duidelijk kenbaar gemaakt. 

 

 

Doel 2: Elke sporter heeft toegang tot een vertrouwenscontactpersoon.  

 

 

Acties 

• Er komt een cursus Vertrouwenscontactpersoon voor alle sportverenigingen. 

 

 

 

3.3 POSITIEVE 

SPORTCULTUUR 
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Doel 3: Toekomstvisie ontwikkelen per dorp; waar sta je over 5 en over 10 jaar? 

 

Acties 

• De verenigingen worden uitgenodigd om te brainstormen over bovenstaande onder 

leiding van een onafhankelijke deskundige. 

 

 

 

Doel 4: Centrale sportaanbieding; efficiëntere en sterkere aansturing van sportaanbod. 

 

Acties  

• Er komt een overleg tussen partijen op dorpsniveau onder leiding van een externe 

voorzitter. Met als gevolg een efficiëntere en sterkere aansturing van sportaanbod. 

 

 

 

Doel 5: Kennismaking dag alle sporten in de gemeenten. 

 

Acties 

We presenteren het sportaanbod in samenwerking met High Five. 
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De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van 

kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn 

voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Dit vraagt met nadruk om samenwerking tussen de 

sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen.  

 

Ambitie 

Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheden nemen toe. 

 

Doelen 

1. Er is in 2022 een structurele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg, 

welzijn, sport en bewegen  

2. In 2022 heeft elke vereniging goed opgeleid kader.  

3. In 2022 is binnen het onderwijs en de sportvereniging aandacht voor gezonde leefstijl.  

 

Doel 1: Er is in 2022 een structurele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg, 

welzijn, sport en bewegen  

 

Acties 

• Een buurtsportcoach/vakleerkracht in het basisonderwijs is een belangrijke schakel. 

Hij/zij is de verbindende factor tussen school, sportverenigingen, BSO en kinderopvang. 

• Er zijn kartrekkers nodig die zorgen voor een actieve doorstart. 

• We willen sportaccommodaties financieel toegankelijk houden. 

• We stimuleren sportaanbieders combinatie-lidmaatschappen aan te bieden (bijv. 

lidmaatschap omni-vereniging of strippenkaarten). 

• Intermediairs zorgen er voor dat meer kinderen maken gebruik van het Jeugdfonds Sport 

Friesland. Zij betalen de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te 

weinig geld is om te sporten. 

• De mogelijkheden om ook in te zetten op het Volwassenenfonds sport en cultuur worden 

onderzocht. 

 

 

 

 

 

3.4 VAN JONGS AF AAN 

VAARDIG IN BEWEGING 
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Doel 2: Er is meer (geschoold) verenigingskader; in 2022 heeft elke vereniging goed 

opgeleid kader. 

 

Acties 

• Hiervoor maken we gebruik van de Sportservices uit de Sportlijn. De Adviseur Lokale Sport 

kijkt daarbij welke diensten goed aansluiten bij de behoefte van de verenigingen.   

 

 

Doel 3: In 2022 is binnen het onderwijs en de sportvereniging aandacht voor gezonde 

leefstijl.  

 

 

Acties 

• Elke kantine kan gebruik maken van de kantinescan en een certificaat naar keuze halen 

• We faciliteren en stimuleren het drinken van gratis water en aanbieden van fruit in de 

pauze bij jeugdwedstrijden. 

• We stimuleren geen alcohol te schenken in sportkantine tijdens jeugdwedstrijden. 

• Sportvereniging worden ondersteunt een Rookvrije sportvereniging te worden.   

• Scholen worden ondersteunt in het traject Gezonde School.  

• We stimuleren scholen deel te nemen aan het project Schoolfruit. 
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ORGANISATIE 

 

4 



 

 

Achtkarspelen &  

Tyts jerksterad ie l  

 

 

 

 

Voor een goed vervolg van het Lokaal Sportakkoord werken we in het vervolg met een kerngroep 

en vier thema werkgroepen. De kerngroep en thema werkgroepen worden bemenst door de 

deelnemende partijen en kent een dynamisch karakter. 

 

Kerngroep 

De coördinatie voor de uitvoering ligt bij de kerngroep. Vanuit de kerngroep worden de vier 

thema’s, doelen en acties – die gezamenlijk zijn geformuleerd – gecoördineerd en gemonitord. 

Daarnaast is de kerngroep verantwoordelijk voor het verdelen van het beschikbare budget. Het is 

daarom van belang dat er personen in de kerngroep vertegenwoordigd zijn die met een brede 

blik naar de sport- en beweegsector kijken. De kerngroep is samengesteld uit een 

vertegenwoordiging van sportverenigingen, buurtsportcoaches, maatschappelijke organisaties en 

gemeenten. De kerngroep komt tenminste drie keer per jaar bijeen.  

 

Taken van de kerngroep 

- Enthousiasmeren/informeren van de eigen achterban  

- Verbinding zoeken met andere initiatieven en afstemming andere beleidsterreinen 

- Proces volgen en advies geven over aanpak/invulling 

- Subsidie/fondswerving voor uitvoering  

- Aanvragen beoordelen  

- Bewaken projecten en vervolg 

- Monitoring en evaluatie 

 

Rollen in de kerngroep 

De kerngroep bestaat uit een voorzitter, een penningmeester (budgetverantwoordelijkheid ligt bij 

de gemeenten), communicatieverantwoordelijke en vier aanvoerders. De Adviseur Lokale Sport 

sluit aan bij de overleggen van de kerngroep. 

 

Thema werkgroepen 

De werkgroepen worden gevormd door spelers en aanvoerders en zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van actiepunten binnen de vier thema’s. Iedere speler levert hierin een bijdrage. Elke 

werkgroep stemt onderling de vervolgafspraken af. Iedere werkgroep heeft een aanvoerder 

(coördinerende rol). Deze heeft zitting in de kerngroep en rapporteert over de voortgang.  

 

Rollen in de werkgroepen 

Aanvoerder 

• Organiseert en begeleidt binnen zijn thema de startsessie voor de spelers en supporters. 

• Organiseert ontwikkeldagen. 
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• Is aanspreekpunt en verbinder bij vragen van spelers en supporters. 

• Is aanwezig bij de kerngroep bijeenkomsten. 

• Zoekt actief naar successen en zet zich in om dit te vergroten (versterken 

succesbeleving). 

 

Spelers 

 

‘’Personen of organisaties die in de aankomende twee jaar binnen een thema actief een 

bijdrage gaat leveren en zichzelf of zijn organisatie wil ontwikkelen/versterken.’’ 

 

Spelers hebben de intentie om: 

• aanwezig te zijn tijdens de bijeenkomsten. 

• de aanwezige kennis en kunde te willen delen met anderen. 

• successen mee te vieren en daar aandacht aan te geven (zowel intern als extern).                     

 

Spelers krijgen daarvoor terug: 

Toegang tot een lerend netwerk waarin kennis delen, elkaar ontmoeten en verbindingen leggen 

centraal staat. Daarnaast krijgen zij toegang tot ondersteuning via de services uit de Sportlijn, 

ondersteuning vanuit brede kernteam voor oplossen van vraagstukken en toegang tot het 

uitvoeringsbudget.  

 

De invulling van de kerngroep en de werkgroepen zal bestaan uit diverse deelnemers die 

betrokken waren bij het opstellen van het huidige akkoord. Tevens wordt een oproep gedaan bij 

de start van de uitvoering aan sportaanbieders, etc om mee te doen in de groepen. De 

werkgroepen worden in de uitvoering dan verder ingevuld. Een sportvereniging welke aan de slag 

wil met een thema kan in afstemming met de werk- en kerngroep een aanvraag doen. 

 

Kerngroep  

Voorzitter :                  vanuit sportvereniging (of tijdelijke invulling door gemeente)  

Penningmeester:          Medewerker sport (gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) 

Aanvoerder 1:              (in 1
ste

 instantie tijdelijke invulling door) Mdw sportstimulering High Five  

Aanvoerder 2:              (in 1
ste

 instantie tijdelijke invulling door) Mdw sportstimulering High Five  

Aanvoerder 3:              (in 1
ste

 instantie tijdelijke invulling door) Mdw sportstimulering High Five  

Aanvoerder 4:              (in 1
ste

 instantie tijdelijke invulling door) Mdw sportstimulering High Five 

Adviseur Lokale Sport: (KNVB) 
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Supporter:  

 

‘Een persoon of organisatie die de ambities uit het Lokaal Sportakkoord voor de aankomende 

twee jaar actief steunt. ’’ 

 

De supporter heeft de intentie om: 

• Zijn kennis en expertise te delen tijdens de startsessie inspiratiesessie en netwerkdagen 

(wanneer er een raakvlak is). 

• Te stimuleren dat personen en/of organisaties meedoen met het Lokaal Sportakkoord. 

 

Supporters krijgen daarvoor terug: 

• Een gezonde en vitale leefomgeving voor nu en in de toekomst. 

• Een constructief netwerk voor zelf- of organisatieontwikkeling. 

 

Toelichting supporters:  

De volgende organisaties zijn betrokken geweest in het proces. Ze worden nog verder benaderd of 

ze speler of supporter van het Lokaal Sportakkoord willen worden. 
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Adenium PWC Buitenpost 

Fysiotherapeut Allert Pol Recreatief volleybal groep Harkema 

Bewegingscentrum-Reset Recreatief volleybal Harkema/Drogeham 

Budovereniging Tori Tytsjerksteradiel sc Twijzel 

CSG Liudger Schermzaal Toth Aldtsjerk 

ROOBOL Singellân 

DFS – gym SJO Feanstars 

FC Burgum Sport Fryslân 

Feanster 40 Sportvereniging DFS Burgum 

Gemeente Achtkarspelen Stichting Feanster 40 

Gemeente Tytsjerksteradiel Stichting survival Kootstertille 

Gewichtscoach Hannie 't Fean '58 

GGD Fryslân Talant 

VV Harkema Opeinde tc de Harkema 

Zwem- en waterpoloclub PWC Buitenpost Tennisvereniging Buitenpost 

Het Stationnetje Plaatselijk Belang Twijzel 

High Five Sportstimulering Tiko kinderopvang 

Jeugdwerk “ Ùs  Tillehonk” Kootstertille Toerfietsclub Surhuisterveen TFCS 

Kaihatsu Karate-do en Weerbaarheid Tori 

KEaRN TSO Surhuisterveen 

KF de walden v.v. Harkemase Boys 

KNVB Zwembad de Kupe 

Korfbalvereniging DTS Volleybalclub Buitenpost 

kv it Fean vv Buitenpost 

Kwadrantgroep locatie Berchhiem vv Eastermar 

Ljeppersklup Burgum vv Hardegarijp 

Multisport Maandagavondgroep, Buitenpost vv Surhuisterveen 

Multisport Twijzelerheide WSBF Surhuisterveen 

Plaatselijk Belang - Werkgroep Mei Elkoar Yn 

Droegeham 
Zwem- en Poloclub Wetterwille 

Plaatselijk belang Augustinusga  
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FINANCIERING 

5 
De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 

ontvangen in 2020, 2021 en 2022 in hun rol als 

budgetbeheerder een jaarlijks aan te vragen en te 

verantwoorden stimuleringsbudget vanuit het Rijk. Het 

gaat per gemeente om een jaarlijks budget van € 20.000,-.  

 

Het Sportakkoord 8KTD bestaat uit diverse actiepunten die 

gefinancierd kunnen worden uit dit stimuleringsbudget. 

Niet alle actiepunten hebben (extra) financiering nodig. De 

kerngroep is verantwoordelijk voor de verdeling van het 

stimuleringsbudget.  

 

De lokale organisaties kunnen bij de kerngroep een 

projectaanvraag indienen. De kerngroep zal, aan de hand 

van vooraf bepaalde criteria, het stimuleringsbudget aan 

de projecten toekennen. Het budgetplafond is € 20.000, - 

per jaar per gemeente. 
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De verschillende werkgroepen worden gestimuleerd om projectaanvragen in te dienen. Van 

belang is dat het project een bijdrage levert aan de ambitie en doelstellingen van het 

Sportakkoord 8KTD. De aanvragen moeten, op basis van een aantal vastgestelde punten bij de 

kerngroep worden ingediend middels een standaard format. Vervolgens gaat de kerngroep, aan 

de hand van een aantal criteria, de aanvragen beoordelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL 

Actief en NOC*NSF) diverse trainingen en vormen van begeleiding ter beschikking aan het kader 

van lokale sportaanbieders. Met als doel om sterke sportaanbieders te krijgen en houden. Dit 

gebeurt in de vorm van een ‘Adviseur Lokale Sport’. Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende 

de periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2022). Lokaal kunnen services 

(ondersteuning) aangevraagd worden, bijvoorbeeld voor de uitvoering van opleidingen, 

workshops en proces- en trajectbegeleiding. Daarnaast is de Adviseur Lokale Sport betrokken bij 

de aanvragen vanuit “Vitale sport en beweegaanbieders”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1  AANVRAAG 

STIMULERINGSBUDGET 

5.2 INZET ADVISEUR LOKALE 

SPORT 



 

 

Achtkarspelen &  

Tyts jerksterad ie l  

 

 

Toelichting Corona 

In maart 2020 werden we in Nederland geconfronteerd met Corona en kwam alles in Nederland 

plots stil te staan. De maatregelen hebben een enorme impact op sport. We hopen in 2021 op een 

sportief goed jaar en de mogelijkheid om een start met de uitvoering te maken. Achter de 

schermen is verdergegaan het Lokaal Sportakkoord Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel op te pakken. 

Op de vraag ‘Heeft het veder uitvoeren van een lokaal sportakkoord nog wel zin is het antwoord 

volmondig ‘ja’. Natuurlijk zijn de omstandigheden sterk gewijzigd en anders, de opdracht er niet 

gemakkelijker op geworden. Maar wie verder vooruitkijkt komt tot de conclusie dat de 

achterliggende bedoeling van het Lokaal Sportakkoord alleen maar beter tot haar recht komt: 

verbinden, samenwerken en versterken. Om zo sportverenigingen te versterken en meer mensen 

in beweging te krijgen en te houden. Het draagt bij aan de vitaliteit van de mensen en is misschien 

wel meer nodig dan ooit. 

 

 


