Kenmerk
VSG/2019/…/… - U
Betreft
Informatiebijeenkomst lokale/ regionale sportakkoorden
…………………

Datum
7 maart 2019
Contactpersoon
M. Stroet……………

Geachte heer of mevrouw,
Graag nodigt Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) u uit voor één van de
informatiebijeenkomsten die de komende weken voor gemeenteambtenaren in het land
georganiseerd worden over het ontwikkelen van lokale en regionale sportakkoorden. VSG neemt
in een bijeenkomst van 1,5 uur mee in het wie, hoe, wat en waarom van de sportakkoorden.
Gemeenten kunnen voor de ontwikkeling van een sportakkoord een zogeheten ‘sportformateur’
inzetten, waarvan de kosten van € 15.000,- door het ministerie van VWS worden vergoed.
Aanvragen hiervoor dienen voor 10 april te worden ingediend.
U kunt intekenen voor één van de hieronder staande informatiebijeenkomsten. Wij houden deze
bijeenkomsten in alle delen van het land. Mocht u verhinderd zijn voor een bijeenkomst bij u in de
omgeving, dan kunt u zich desgewenst aanmelden voor een bijeenkomst in een andere regio.
Regio

Plaats

Datum

Tijdstip

14-mrt

Ochtend/
middag
ochtend

Utrecht/Gooi en
Vechtstreek
Rivierenland
Zuid-Holland
West Brabant
Noord-Oost Brabant
Noord-Holland/ Flevoland
Zuid-Oost Brabant
Friesland
Groningen en Drenthe
Noord/ Midden-Limburg
Zuid Limburg
Overijssel
Noord/Midden Gelderland
Flevoland
Zeeland
Inhaaldag

Doorn/Maarn

Dordrecht
Breda
Den Bosch
Hoofddorp
Helmond
Heerenveen
Tynaarlo
Roermond
Heerlen
Hellendoorn
Apeldoorn

18-mrt
18-mrt
18-mrt
19-mrt
20-mrt
21-mrt
21-mrt
25-mrt
25-mrt
28-mrt
28-mrt

middag
middag
ochtend
middag
ochtend
middag
middag
middag
ochtend
ochtend
middag

13.30 - 15.00 uur
13.30 - 15.00 uur
09.30 - 11.00 uur
13.30 - 15.00 uur
10.00 -11.30 uur
12.15 - 13.45 uur
15.30 – 17.00 uur
13.30 - 15.00 uur
09.30 - 11.00 uur
09.30 – 11.00 uur
13.00 – 14.30 uur

Goes
Nieuwegein

2-apr
4-apr

middag
ochtend

15.00 - 16.30 uur
10.00 -11.30 uur

09.30 - 11.00 uur

U kunt zich aanmelden via de volgende link: inschrijfformulier

IBAN NL20RABO0300-6557.54
BIC: RABONL2U
Kamer van Koophandel 41151526

Waarom een lokaal/ regionaal sportakkoord?
Een sportakkoord is iets anders dan een sportbeleidsnota. Bij een sportakkoord staat vooral het
proces rond het maken (en daarna natuurlijk ook uitvoeren) van afspraken centraal. Het gaat om
een het aangaan van stevige samenwerkingsverbanden tussen de lokale overheden, de
sportaanbieders en maatschappelijke partners, zoals scholen, zorg- en welzijnsorganisaties,
gezondheidszorg en ook het bedrijfsleven. Dit veronderstelt commitment tussen deze partijen. Dat
commitment leggen we vast in een akkoord, waarin ambitie, visie en de weg daarnaar toe staan
beschreven.
Landelijk vinden we daarbij twee zaken van extra belang. Ten eerste het versterken van de lokale
organisatiegraad van sport. En ten tweede het maken van sterke verbindingen tussen sport en
andere maatschappelijke domeinen, zoals het onderwijsdomein en het sociale domein.
Hoge inzet: cultuurverandering
Het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG zijn de kernpartners van het Nationaal Sportakkoord.
Zij ondersteunen gemeenten en sport- en beweegaanbieders bij het komen tot lokale/regionale
sportakkoorden en de uitvoering daarvan. Die ondersteuning wijkt af van eerdere
sportstimuleringsregelingen van het Rijk (zoals de Breedtesportimpuls, BOS-impuls, Sportimpuls).
Het gaat niet zo zeer om het stimuleren van meer en nieuwe activiteiten, maar om een
cultuurverandering rond het inzetten van sport en bewegen. Lokale samenwerking en het beter
verbinden van datgene wat er al is, staan voorop.
De organisatiegraad van de lokale sport, het beleids-overstijgend denken en handelen en
kwaliteitszorg zijn daarbij belangrijke voorwaarden om structureel succesvol te zijn. De
ondersteuning van de drie kernpartners richt zich dan ook met name op het realiseren daarvan.
Het is de basis om sport- en beweegaanbieders sterker en toekomstbestendig te helpen maken.
Daarbij wordt aangesloten bij lokale situaties; het gaat om maatwerk.
Planning
Indien u op korte termijn een lokaal/ regionaal sportakkoord wilt ontwikkelen, dan is het zaak om
ook op korte termijn voorbereidingen te treffen. De eerste stap daarvoor is intekenen voor het
bijwonen van de informatiebijeenkomst.
Het verzoek om een sportformateur in te zetten kunt u vervolgens kenbaar maken bij Vereniging
Sport en Gemeenten door het aanleveren van de intentieverklaring voor 10 april 2019. Een
tweede mogelijkheid hiervoor doet zich voor 8 november 2019.
Om bijtijds een intentieverklaring in te dienen is het aan te bevelen om het volgende tijdig te
organiseren – u kunt dit per omgaande al in gang zetten:
a) Het ondertekenen van de intentieverklaring door de wethouder Sport
b) Het ondertekenen van de intentieverklaring door drie vertegenwoordigers van
sportaanbieders
c) Het selecteren van een onafhankelijke procesbegeleider die in opdracht van de gemeente
en samen met de sportsector het sportakkoord ontwikkelt.

IBAN NL20RABO0300-6557.54
BIC: RABONL2U
Kamer van Koophandel 41151526

Vervolg op sportakkoord
Als er in uw gemeente eenmaal een sportakkoord gesloten is, kunt u vervolgens aanspraak
maken op uitvoeringsbudget. Hoeveel budget per jaar beschikbaar is voor uw gemeente hangt af
van het inwoneraantal. Dit bedrag loopt op van 10.000 voor gemeenten tot 20.000 inwoners tot
200.000 voor gemeenten met meer dan 225.000 inwoners.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst geven wij een toelichting op het lokale en regionale
sportakkoord, de rol van de sportformateur en de stappen die u met uw gemeente kunt zetten om
dit proces in gang te zetten.
Wij zullen uiteraard ook ingaan op de vragen die u daarbij heeft.
Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet en zien u graag bij één van de
bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,
André de Jeu
Directeur
Vereniging Sport en Gemeenten
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