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Samenvatting Sportakkoord gemeente Gennep 2019 - 2021

VITAAL MEEDOEN

Ambitie
Door goede samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en sport- en beweegaanbieders 
is er altijd een match te maken tussen de wensen en behoeften van inactieve inwoners en 
sport- en beweegaanbod. Waardoor meer inwoners sporten en bewegen en de gezondheid en 
participatie bevorderd worden.

Activiteiten
• Realiseren dat sport- en beweegaanbieders uitvoeringspartners worden van 

Gennep Doet Mee.
• Het sport- en beweegaanbod in de gemeente Gennep voor inactieve inwoners zichtbaar, 

vindbaar en bereikbaar maken.
• Organiseren dat zorg- en welzijnsprofessionals de verbinding kunnen maken tussen de 

wensen en behoeften van inactieve inwoners en het sport- en beweegaanbod.

VITALE JEUGD

Ambitie
Sport- en beweegaanbieders bieden samen, in afstemming met het onderwijs, onder deskundige 
leiding een multisport-programma aan voor kinderen vanaf 6 jaar, waarbij sportplezier en 
motorische ontwikkeling centraal staan.

Activiteiten
• Vormen van een multisport-netwerk van sport- en beweegaanbieders en basisscholen.
• (Bij)scholen en coachen van sporttechnisch kader van sportaanbieders voor het verzorgen

van multisport-activiteiten.
• Organiseren van een multisport-aanbod via een gezamenlijk programma van sport- en

beweegaanbieders in de gemeente Gennep.

VITALE SPORTAANBIEDERS

Ambitie
Sport- en beweegaanbieders hebben de krachten gebundeld en zijn door de samenwerking 
(Sportplatform Gennep) een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en 
maatschappelijke organisaties, voor de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk sportbeleid 
en bij maatschappelijke vraagstukken waar sport en bewegen als middel een bijdrage kan 
leveren.

Activiteiten
• Samenstellen van een initiatiefgroep Sportplatform Gennep.
• Formuleren van een visie op de taken, rollen en verantwoordelijkheden van het

Sportplatform Gennep en de positionering in de gemeente Gennep.
• Inrichten van de organisatie Sportplatform Gennep.
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De achtergrond van het Sportakkoord gemeente Gennep

De gemeente Gennep is één van ruim 150 gemeenten die het initiatief hebben genomen een 
lokaal sportakkoord te sluiten. In navolging van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten 
is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF, de Vereniging 
Sport en Gemeenten (VSG) en diverse sportorganisaties, maatschappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven.

Sportakkoord Gennep is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van 
(sport)organisaties uit de Gennepse gemeenschap. Een proces onder tijdsdruk, maar desondanks 
een waardevol proces, met een resultaat waarop de gemeente Gennep de komende jaren 
verder kan bouwen. In het Sportakkoord Gennep zijn gezamenlijke ambities benoemd voor 
de komende 2 jaar (tot en met 2021). Ambities die ertoe moeten leiden dat inwoners van de 
gemeente Gennep (nog) meer gaan sporten en bewegen! Ambities die aansluiten bij de visie van 
de gemeente Gennep op Positieve Gezondheid en het succesvolle programma Gennep Doet 
Mee. Ook is er de verbinding met de visie en strategie van de verschillende partners van het 
Sportakkoord Gennep en daarmee ook met de belangen van de afzonderlijke organisaties.
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Het proces van het Sportakkoord gemeente Gennep

De sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente hebben 
voor een kort en intensief interactief proces gekozen om tot het Sportakkoord Gennep te komen. 
Iedereen die wilde participeren, mocht en kon participeren op basis van gelijkwaardigheid, 
waarbij de wens was tot een gezamenlijke agenda te komen met gedeelde verantwoordelijkheid. 
Dus deelname op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend.

Begin april heeft de gemeente Gennep besloten een verzoek in te dienen voor het inzetten van 
een sportformateur om tot een Sportakkoord Gennep te komen. Vertegenwoordigers van de 
sportverenigingen Gennep Cougars, Flamingo’s ‘56 en VIOS Ottersum steunden dit verzoek (een 
voorwaarde van het ministerie van VWS). Voorbereidingen zijn er geweest in september en op 
woensdag 2 oktober is een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze Kick Off is gesproken 
over de meerwaarde van een Sportakkoord Gennep en is geïnventariseerd welke ideeën er zijn 
over het formuleren en realiseren van ambities op het gebied van sporten en bewegen voor alle 
inwoners van de gemeente Gennep, het sporten en bewegen en de motorische ontwikkeling van 
kinderen en de vitaliteit van sportaanbieders. Naast vertegenwoordigers van sportaanbieders 
hebben ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de gemeente 
deelgenomen. In totaal 22 deelnemers van 17 verschillende sportaanbieders en organisaties.
De uitkomsten van de Kick Off, samen met de visie en ambities van Gennep Doet Mee en de 
uitkomsten van het Sportcafe in het voorjaar van 2019, leverden de informatie op voor het 
formuleren van ambities voor Inclusief Sporten en Bewegen, Vaardig in Bewegen en Vitale 
Sportaanbieders. Deze ambities zijn voorgelegd aan en besproken met de organisaties die 
actief aan het proces wilden deelnemen. Ook is hen de vraag voorgelegd of zij partner van het 
Sportakkoord Gennep wilden worden. Om daarmee een actieve rol te vervullen bij de verdere 
uitwerking en uitvoering van het Sportakkoord. Er hebben in ieder geval 30 organisaties positief 
gereageerd en hun handtekening gezet op 6 november 2019.

Tijdens het proces hebben vertegenwoordigers van Gennep Cougars, Flamingo’s ‘56 en VIOS 
Ottersum als ondertekenaars van een Intentieverklaring om tot een Lokaal Sportakkoord te 
komen, gevraagd en ongevraagd advies gegeven over te nemen stappen en de inhoudelijke 
keuzes. De organisatie van het ‘project’ Sportakkoord Gennep was in handen van een 
projectgroep, bestaande uit medewerkers van de gemeente Gennep, Gennep Doet Mee en de 
sportformateur.
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Ambities en Activiteiten

Voor de gemeente Gennep is het lokale sportakkoord een extra stimulans voor de bestaande 
samenwerking. Dit maakt het mogelijk om met extra energie plannen te gaan uitvoeren die een 
bijdrage leveren aan de ambitie:

“Door samenwerking en gezamenlijke ambities het voor alle inwoners van de gemeente Gennep 
mogelijk maken om met plezier te gaan en te blijven sporten en bewegen. Hiervoor is veilig en 
duurzaam sport- en beweegaanbod bekend en beschikbaar dat aansluit op de diversiteit aan 
wensen en mogelijkheden van de inwoners van de gemeente Gennep.”

Drie hoofdthema’s
I. Vitaal meedoen
II. Vitale jeugd
III. Vitale sportaanbieders

Drie concrete activiteiten
Omdat het Sportakkoord Gennep meer moet zijn dan mooie intenties, zijn per hoofdthema 
concrete activiteiten beschreven die vanaf januari 2020 van start gaan. Daarmee zijn er keuzes 
gemaakt die enerzijds recht doen aan de wensen en ideeën die tijdens het proces door de 
deelnemers zijn ingebracht. Anderzijds sluiten de keuzes ook aan bij de extra middelen die 
beschikbaar komen vanuit het ministerie van VWS en beschikbaar zijn vanuit de sportbonden en 
NOC*NSF, om uitvoering te geven aan het Sportakkoord Gennep.
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SPORTAKKOORD GENNEP 2019 - 2021; 
VITAAL MEEDOEN

Ambitie
Door goede samenwerking tussen maatschappelijke organisaties 
en sport- en beweegaanbieders is er altijd een match te maken 
tussen de wensen en behoeften van inactieve inwoners en sport- 
en beweegaanbod. Waardoor meer inwoners sporten en bewegen 
en daardoor gezondheid en participatie bevorderd worden.

Activiteiten
• Realiseren dat sport- en beweegaanbieders uitvoeringspartners

worden van Gennep Doet Mee.
• Het sport- en beweegaanbod in de gemeente Gennep voor

inactieve inwoners zichtbaar, vindbaar en bereikbaar maken.
• Organiseren dat zorg- en welzijnsprofessionals de verbinding

kunnen maken tussen de wensen en behoeften van inactieve
inwoners en het sport- en beweegaanbod.



· - - - - - - - - - - - - - . 

Kernpunten 
• Kinderen voldoen aan de Beweegnorm en Richtlijn Sportdeelname Onderzoek.
• Vergroten van de bewustwording over en het handelen naar de Norm Gezonde Voeding.
• Minimaal stabiliseren maar liefst terugdringen van overgewicht en obesitas.

Belangrijke constateringen en vraagstukken (Uit: Kick Off, 2 oktober) 
• Mogelijkheden om voor meerdere sporten op basisscholen clinics met een toernooi als 

afsluiting aan te kunnen bieden.

• Kinderen zo vroeg mogelijk (vanaf groep 3/4) kennis laten maken met meerdere sport- en 

beweegactiviteiten (brede ontwikkeling motorische vaardigheden) zodat ze daarna een 

gerichte keuze kunnen maken.

• Ouders van kinderen uit groep 3/4 oriënteren zich vaak op een sport (veelal zodra kinderen 

klaar zijn met zwemles), daarom goed om op die leeftijd te beginnen.

• De jeugd van 12-16 jaar stopt vaak met sporten, ook hier aandacht voor hebben. Zij 

oriënteren zich mogelijk op nieuwe vormen van sportdeelname.

• Welke rol kunnen sportaanbieders spelen om ouders te stimuleren dat hun kinderen 

deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten?

• Uitdagende ingerichte schoolpleinen spelen een rol in het sport- en beweeggedrag van 
kinderen. Hier kan ook de verbinding gemaakt worden met het Preventieakkoord.
Breed toegankelijke schoolpleinen verbeteren het ruimtegebruik en maken sport en 
bewegen na schooltijd (voor meerdere groepen) mogelijk.

• Bij het stimuleren van sporten en bewegen is ook een rol weggelegd voor de BSO.

• De gemeente Gennep profileert zich als wielergemeente, maar is daar voldoende draagvlak 

voor onder de bevolking?

• Door als sportaanbieders meer samen te werken kunnen meer activiteiten gezamenlijk 

opgepakt worden en kan richting de gemeente en het onderwijs met één stem worden 

gesproken.

• Door aanpassing van contributiestructuren en subsidiebeleid wordt samenwerking tussen 

sportaanbieders makkelijker. Huidige systemen versterken de 'concurrentiestrijd om de 

sporter'.

• Aandacht voor het wegnemen van inanciele drempels bij kinderen/gezinnen. Verbeteren 

inzetJeugdsportfonds.

Mogelijke ambities/acties voor het Sportakkoord Gennep (Uit: Kick Off, 2 oktober) 
• Opzetten van een multisport-initiatief:

0 een samenwerkingsverband van meerdere sportaanbieders; 
0 met (in eerste instantie) de focus op de jongste jeugd; 
0 die kennis kan maken met sporten en waar aandacht is voor de ontwikkeling van 

0 

0 

motorische vaardigheden; 

beginnen met sportaanbieders die willen, in samenwerking met het onderwijs; 

in toekomst uitbreiden naar andere doelgroepen. 
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SPORTAKKOORD GENNEP 2019 - 2021; 
VITALE JEUGD

Ambitie
Sport- en beweegaanbieders bieden samen, in afstemming met het 
onderwijs, onder deskundige leiding, een multisport-programma 
aan voor kinderen vanaf 6 jaar, waarbij sportplezier en motorische 
ontwikkeling centraal staan.

Activiteiten
• Vormen van een multisport-netwerk van sport- en

beweegaanbieders en basisscholen.
• (Bij)scholen en coachen van sporttechnisch kader van

sportaanbieders voor het verzorgen van multisport-activiteiten.
• Organiseren van een multisport-aanbod via een gezamenlijk

programma van sport- en beweegaanbieders in de gemeente
Gennep (zie bijvoorbeeld www.trixxs.nl of Zsport in Nijmegen
https://www.nocnsf.nl/maatwerkwinkel/atleteninzet/
atletendatabase/beachvolleybal/sportz-nijmegen)
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III. Vitale Sportaanbieders

Kernpunten
• Uitbreiden van samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders en maatschappelijke

partners.
• Partnerschappen tussen sportaanbieders en organisaties in het onderwijs, de zorg, het

welzijnswerk en het bedrijfsleven.
• Gezamenlijk optrekken van sportaanbieders (Sportraad).

Belangrijke constateringen en vraagstukken (Uit: Kick Off, 2 oktober)
• Sportaanbieders zouden elkaar minder als concurrenten moeten zien. Het makkelijker

moeten maken om te wisselen tussen sporten en kennis te kunnen maken met sporten.
• Onvoldoende zicht hebben op de wensen en behoeften van mensen die nog niet sporten en

bewegen om in te kunnen spelen op keuzemogelijkheden voor de inwoners.
• Samenwerken vraagt om krachtenbundeling op organisatieniveau. Een voorwaarde om

zaken mogelijk te maken. Met de vrijwilligers is het anders niet meer te organiseren.
Verantwoordelijkheid ligt bij alle aanbieders en professionals (niet alleen sportverenigingen).

• Sportaanbieders kunnen beter in beeld komen bij de inzet van sport en bewegen als middel.
• Sportaanbieders kunnen beter inspelen op sociaal maatschappelijke thema’s als

eenzaamheid.
• Inzet van mensen in de bijstand die over specifieke kennis en ervaring beschikken kan

bijdragen aan ontbreken van kennis of de capaciteit bij sportverenigingen.

Mogelijke ambities/acties voor het Sportakkoord Gennep (Uit: Kick Off, 2 oktober)
• Het oprichten van een platform om:

 ° namens sportaanbieders als adviesorgaan en samenwerkingspartner op te kunnen
treden richting o.a. gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties;

 ° de ondersteuning van vrijwilligers door professionals te borgen bij o.a:
 - ondersteuning op niet sport-specifieke kerntaken van sportverenigingen zoals de 

financiële administratie, ledenadministratie, gebruik materialen, bestuurlijk kader;
 - opdoen van kennis op thema’s als pedagogiek, methodieken, zorg, innovatie.

• Streven naar een situatie dat sportverenigingen en inwoners zelf kunnen kiezen wat bij hen
past. Inwoners (van jong tot oud) kunnen laten proeven aan alles dat met sport en bewegen
te maken heeft.

• Als sportaanbieders bijdragen aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.
• Organiseren van een Gennepse Sportweek voor iedereen.
• Zorgen voor een Gennepse Sportpas.
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SPORTAKKOORD GENNEP 2019 - 2021; 
VITALE SPORTAANBIEDERS

Ambitie
Sport- en beweegaanbieders hebben de krachten gebundeld 
en zijn door de samenwerking (Sportplatform Gennep) een 
serieuze en gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en 
maatschappelijke organisaties, voor de ontwikkeling en uitvoering van 
gemeentelijk sportbeleid en bij maatschappelijke vraagstukken waar 
sport en bewegen als middel een bijdrage kan leveren.

Activiteiten
• Samenstellen van een initiatiefgroep Sportplatform Gennep.
• Formuleren van een visie op de taken, rollen en

verantwoordelijkheden van het Sportplatform Gennep en de
positionering in de gemeente Gennep.

• Inrichten van de organisatie Sportplatform Gennep.
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Bijlage

De vertaalslag van landelijke ambities en en lokale ambities en plannen naar het 
Sportakkoord Gennep

Nationaal Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord zijn 6 ambities geformuleerd:

A. Inclusief sporten en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen.
Sporten en bewegen kan door iedereen, ongeacht leeftijd, beperking of achtergrond. 
Het gaat erom dat iedereen:
• met plezier mee kan doen;
• zich welkom voelt;
• erbij hoort;
• geaccepteerd wordt;
• niet uitgesloten wordt;
• eigen sportkeuzes kan maken.

B. Vaardig in bewegen
• Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe.
• Kinderen kunnen vanaf jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen.
• Kinderen beleven plezier aan sporten en bewegen.
• Een groter bewustzijn van het belang van de kwaliteit van sporten en bewegen bij

sportaanbieders en in het onderwijs.
• Een groter bewustzijn van het belang van bewegen bij ouders en verzorgers.

C. Vitale sportaanbieders
Sportclubs zijn toekomstbestendig.
Sportclubs bieden aan wat mensen willen.
Inzetten op o.a.:
• groei van het (geschoolde) verenigingskader;
• groei en grotere diversiteit van het aantal vrijwilligers in de sport;
• groei van samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling en tussen

sportaanbieders en andere sectoren;
• andere vormen van lidmaatschap;
• betere verenigingsondersteuning.

D. Positieve sportcultuur
Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten en bewegen.
Bij sportclubs is een sportieve en prettige sfeer.
Inzetten op o.a:
• actief aandacht voor een positieve sportcultuur;
• welzijn van het kind boven winst te stellen is de norm;
• ouders en verzorgers langs de lijn zijn positieve supporters;
• gemeenten en sportaanbieders stellen een ondergrens op voor een positieve sportcultuur

en handhaven;
• de aanbevelingen van de commissie De Vries zijn geïmplementeerd.
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Partners sportakkoord gemeente Gennep
• Pantein
• ESP gezondheidssportcentrum
• Lifestyle Healthcentre
• Primates survival
• Optisport Pica Mare
• Lifestyle Fysiotherapie
• Tennisvereniging Gennep
• Openbare Jenaplanschool Elckerlyc
• Huisartsengroep Gennep-Milsbeek-Ottersum
• SO-VSO Mikado
• Gennep Cougars
• Korfbalvereniging VIOS Ottersum
• VV Heijen
• Ger Top Running
• SBO De Piramide
• Gennep Vitaal
• ODI/Moves
• FAST Flamingo's - Activia
• Tennisvereniging Ottersum / Ven-Zelderheide
• Flamingo’s '56
• Gemeente Gennep
• GGD Limburg-Noord
• Basisschool Maria Goretti
• Real Time Sport
• Basisschool De Drie Vijvers
• Basisschool De Brink
• Zwemvereniging Vivalo
• Wijkplatform Gennep-West
• Basisschool de Ratel
• ...

Bijlage






