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1. Voorwoord
In navolging op het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord, is het eigen lokaal sportakkoord Elburg
ontwikkeld. Bij de startbijeenkomst, die op 5 november 2019 plaatsvond, waren ruim 45 geïnteresseerde vertegenwoordigers van partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk middenveld en gemeente
aanwezig om te horen waarom er een Nationaal Sportakkoord is gesloten, wat een Lokaal Sportakkoord inhoudt en wat
dit voor hen kan betekenen. Tijdens vervolgbijeenkomsten op thema’s zijn we aan de slag gegaan om dit concreet
handen en voeten te geven. Tijdens de verdiepingsbijeenkomsten was de opkomst en diversiteit van de partners groot.
Dit heeft er toe geresulteerd dat er een ambitieus en gedragen lokaal sportakkoord Elburg is ontstaan.
Er is tijdens het proces veel energie ontstaan tussen sport en beweegaanbieders en partners uit het sociaal domein.
Het is nu zaak die energie vast te houden en om te zetten in concrete resultaten. Het doel is zoveel mogelijk inwoners
van Elburg een leven lang met plezier te laten sporten en bewegen. Met zijn allen vinden wij sport en bewegen belangrijk, niet alleen omdat het gewoon heel leuk kan zijn om zelf te doen of te beleven, maar ook vanwege de effecten op
de gezondheid en vanwege het kunnen meedoen in de maatschappij. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.
De handtekeningen onder dit lokaal Sportakkoord vormen de eerste stap om dat te bereiken. Een stap die wij zetten
met een groot aantal partijen (ook wel spelers genoemd). Samen hebben we een aantal belangrijke ambities benoemd.
Ambities waar we met elkaar de schouders onder gaan zetten. Hierover hebben we concrete afspraken met elkaar
gemaakt. Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar door de manier waarop we het uitvoeren
krijgt sport en bewegen een enorme impuls in de gemeente Elburg. Het is een
verrijking van bestaand beleid en nieuwe energie! De duur van het lokaal
sportakkoord loopt tot eind 2021.
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2. Inleiding
De gemeente Elburg heeft ruim 23.000 inwoners. Dit is inclusief haar kernen. De gemeente heeft veel te bieden op het
gebied van sport en bewegen. Er is een ruime keuze in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd sportaanbod. Daarnaast
is er ook ander aanbod op sociaal en cultureel gebied. De omgeving biedt volop mogelijkheden om tot rust te komen
of om juist actief te bewegen.

Waarde van
sport en bewegen
in Elburg

negatief t.o.v. landelijk gemiddelde
positief t.o.v. landelijk gemiddelde
* Bron: volksgezondheidenzorg.info
** Bron: waarstaatjegemeente.nl

Hoe scoort Elburg
in vergelijking met het
landelijk gemiddelde?

Let op! Bij het onderzoek dat aan
deze berekening ten grondslag ligt,
zijn een aantal aannames gedaan.
Zie het artikel over de sociaaleconomische waarde van sporten
en bewegen op allesoversport.nl.

Juni 2019
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3. Aanpak
Met het lokaal sportakkoord Elburg willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben.
Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op
zijn of haar eigen niveau. We activeren inwoners in de gemeente Elburg door sporten en bewegen te stimuleren. En dat
doen we samen! Sport en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid bundelen de krachten. We leggen
verbindingen tussen organisaties in wijken en kernen van de gemeente Elburg en zorgen dat iedereen, van jong tot oud,
mee kan doen.
Om dit te kunnen realiseren hebben we samen een aantal belangrijke ambities benoemd.
Ambities waar we samen de schouders onder gaan zetten.
De ambities worden uitgewerkt in de volgende thema’s:
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Vaardig in bewegen
Deze thema’s sluiten goed aan bij het lokale en regionale beleid. Er zal vanuit de regio samenwerking op sporten en
bewegen een samenwerkingsagenda opgesteld worden. Tevens wordt vanuit gezondheidsbeleid de koppeling met het nationaal preventieakkoord gemaakt. Het lokaal
Sportakkoord is een groeidocument, waarbij na evaluatiemomenten
ambities en acties toegevoegd of bijgesteld kunnen worden.
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3.1 Inclusief sporten en bewegen
De ambitie is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de
Nederlanders weinig of niet sport. Veel organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag
een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Inclusief sport- en beweegaanbod is een
mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusief draagt bij aan
het meedoen aan en het genieten van sport.

Ambities
Inclusief sporten mogelijk maken voor aangepast sporten binnen sport- en beweegaanbieders.

Acties

Spelers

• Het oprichten van een werkgroep inclusief sporten vanuit verschillende
sectoren en organisaties.

4 Zorgverlening Het baken
4 WZU Veluwe
4 SV ’t Harde
4 KV Elburg
4 WIEL
4 HSV De Poepenkolk

Verenigingen toerusten om te gaan met diverse doelgroepen of sporten (meedoen) voor iedereen!

Acties

Spelers

• Leden (o.a. dementie maar ook andere beperkingen) langer behouden
voor de vereniging.

4 WIEL
4 MEE Veluwe
4 WZU Veluwe
4 Zelfverdediging Sport Elburg
4 EVV
4 Zorgverlening Het Baken

• Deskundigheidsbevordering (herkennen, leren omgaan met de
doelgroep) breed inzetten binnen organisaties.
• Ambassadeurs / aandachtfunctionarissen binnen de verenigingen die
fungeren als aanspreekpunt en als verbinder.

Vergroten van het beweegaanbod voor specifieke doelgroepen in de gemeente Elburg.

Acties

Spelers

• Hengelsportvereniging wil vissen met senioren die leven in een sociaal
isolement.

4 Fysiotherapie De Akker
4 Zelfverdediging Sport Elburg
4 HSV De Poepenkolk
4 EVV
4 Powerwalkingclub Elburg
4 Mensendieck ’t Harde
4 Gemeente Elburg
4 SV ’t Harde
4 Zorgverlening Het Baken
4 Fysiotherapie Louwen/Muilwijk

• Gezamenlijk kijken naar het opstarten van ‘G-teams’ bij verenigingen.
Waarbij breed wordt samengewerkt.
• Inzetten van mensen met een uitkering vanuit de participatiewet als
ondersteuning bij sportverenigingen/-aanbieders.
• Structureel inzetten op ‘Bewegen in het water’ voor de leeftijdsgroep
16 tot 80 jaar.
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3.2 Duurzame sportinfrastructuur
De ambitie is om Nederland 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. Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een
functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.

Ambities
Sportaccommodaties en onderwijs locaties zijn duurzaam, zowel qua gebruik als energie.

Acties

Spelers

• Kennis delen en samen optrekken in het kader van efficiency.

4 DSV’61
4 ESC
4 SV ’t Harde
4 PCPO De Meent
4 Gemeente Elburg
4 HSV De Poepenkolk

• Duurzaamheidsscan afnemen op locaties.
• Kijken naar de mogelijkheden om gezamenlijk duurzaamheidsprojecten
op te starten.

Openbare ruimte wordt optimaal gebruikt en ingezet om te sporten en bewegen.

Acties

Spelers

• Goed kijken naar de programmering bij het inrichten van
sportaccommodaties, schoolpleinen en speeltuinen
(innoveren door onder andere interactieve E-games).

4 DSV’61
4 ESC
4 PCPO De Meent
4 Van Kinsbergen college
4 Basisschool Prins Willem
4 Alexander
4 Gemeente Elburg

• Gezamenlijk gebruik maken van sportmaterialen en
verantwoordelijkheid hiervoor nemen.

Het organiseren van vervoer voor specifieke doelgroep naar sport en beweegaanbieders.

Acties

Spelers

• Inventariseren welke mogelijkheden er zijn om vervoer voor
speciﬁeke doelgroepen mogelijk te maken.

4 DSV’61
4 WIEL
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3.3 Vitale sport- en beweegaanbieders
De ambitie is om alle 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.

Ambities
Integrale samenwerking tussen sport en bewegen binnen het sociaal domein.

Acties

Spelers

• Ondersteuningstraject met een procesbegeleider om door te
ontwikkelen naar een open club en vitaal sportpark.

4 ESC
4 SV ‘t Harde
4 EVV
4 Fysiotherapie De Akker
4 SSS Elburg
4 Zwembad de Hokseberg
4 SV ’t Harde
4 Fysioth. Louwen/Muilwijk
4 Mensendieck ’t Harde
4 Prokino Kinderopvang
4 HSV De Poepenkolk
4 WIEL
4 ESC
4 LTC 't Harde
4 @Roberts

• Er wordt een naschools sport- en beweegaanbod ontwikkeld, waarbij
partners elkaar versterken bij het aanbod.

4 EVV
4 Fysiotherapie De Akker
4 SSS Elburg
4 Zwembad de Hokseberg
4 SV ’t Harde
4 Fysioth. Louwen/Muilwijk
4 Mensendieck ’t Harde
4 Prokino
4 WIEL
4 Aqua & Bewegingscentrum ABC
4 HSV De Poepenkolk
4 Zorgverlening Het Baken

• Sportaanbod creëren voor de doelgroep senioren.

Het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Acties

Spelers
4 Fysioth. Louwen/Muilwijk
4 Fysiotherapie De Akker
4 Mensendieck ’t Harde
4 SV ’t Harde
4 Nuborgh College Oostenlicht
4 Voedings- / Leefstijlcoach
4 H. van Triest
4 WIEL
4 Aqua & Bewegingscentrum ABC
4 Zorgverlening Het Baken

• Inzetten op bewustwording van voordelen gezond leven bij
inwonersgroepen voor wie dit niet vanzelfsprekend is (inactieve
inwoners).
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3.4 Vaardig in bewegen
Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de
motorische vaardigheden toenemen. 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 thema vraagt met nadruk om samenwerking tussen de sectoren onderwijs,
kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen.

Ambities
Gezonde leefstijl creëren voor jongeren

Acties

Spelers

• Positieve aandacht en inzet creëren op een gezonde leefstijl
bij jeugdige inwoners uit de gemeente Elburg.

4 WIEL
4 Fysioth. Louwen/Muilwijk
4 Fysiotherapie De Akker
4 Mensendieck ’t Harde
4 SV ’t Harde
4 Nuborgh College Oostenlicht
4 Voedings- / Leefstijlcoach
4 H. van Triest
4 @Roberts

Op een laagdrempelige manier kinderen kennis laten maken met sport- en beweegaanbieders
uit de gemeente Elburg.

Acties

Spelers

• Via sportwijzer of een sportkalender, maandelijks verschillende
sporten aanbieden.

4 Taekwon-do School
4 Martowirono
4 SSS Elburg
4 EVV
4 SV ’t Harde
4 WIEL
4 ESC
4 LTC 't Harde

De jeugd van 10 tot 16 jaar binnen de sportvereniging houden.

Acties

Spelers

•
•
•
•

4 WIEL
4 Taekwon-Do School
4 Martowirono
4 Van Kinsbergen college
4 Nuborgh College Oostenlicht
4 @Roberts

Ouders meer betrekken bij de vereniging.
Mogelijkheden inventariseren voor E-sporten.
Aanbod creëren zonder een wedstrijdelement.
Hackathon organiseren met VO leerlingen om te inventariseren waar
behoefte aan is op het gebied van sport en bewegen.
• Vergroten van de sportdeelname voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
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De beweegontwikkeling van kinderen monitoren om aanbod aan te passen.

Acties

Spelers

• Uitvoeren MQ scan op basisscholen (pilot).

4 WIEL
4 Het Octaaf
4 Het Sterrenlicht
4 CBS De Parel

Het versterken van sport en beweegaanbieders met het onderwijs.

Acties

Spelers

• Vraag en aanbod tussen sportverenigingen en het onderwijs bij elkaar
brengen (online)

4 Nuborgh College Oostenlicht
4 Van Kinsbergen college
4 TC Elburg
4 WIEL
4 ESC
4 DSV’61
4 PCPO De Meent
4 Taekwon-Do School
4 Martowirono
4 SV ‘t Harde
4 EVV

• Sport oriëntatie lessen tussen sportvereniging en onderwijs opzetten.
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4. Uitvoering en organisatie
De ondertekening van dit lokaal sportakkoord Elburg is het begin. Dit lokaal sportakkoord geeft een extra impuls aan
sport en bewegen in de gemeente Elburg. Met de betrokken spelers gaan we per thema en ambitie aan de slag om
vervolg te geven aan de gemaakte afspraken.
Van belang is om de betrokkenheid en het eigenaarschap bij spelers hoog te houden. Iedereen is zelf verantwoordelijk
voor zijn of haar actie. Jaarlijks houden we minimaal één bijeenkomst die in het teken staat van het lokaal sportakkoord.
Hierbij blikken we terug en kijken we vooruit. We bepalen gezamenlijk nieuwe focusgebieden en speerpunten.
Regelmatig worden spelers bijgepraat over relevante ontwikkelingen en resultaten van het lokaal sportakkoord.
Coördinatie
De coördinatie voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord Elburg ligt bij Stichting WIEL.
Teams
De teams zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de ambities binnen de thema’s van het lokaal sportakkoord.
Aan de ambities zijn acties gekoppeld met daarbij de spelers die hieraan uitvoering gaan geven. Ieder team heeft een
aanvoerder als aanspreekpunt.
Organogram borging lokaal Sportakkoord Elburg:
Kernteam
Lokaal
Sportakkoord Elburg

Team 1
Inclusief Sport en
Bewegen

.
.
.
.
.
.
.
.

Stichting WIEL
Coordinator

Aanvoerders
per team

Team 2
Vitale sport- en
beweegaanbieders

Team 3
Duurzame Sportinfrasctuur

Team 4
Vaardig in bewegen

Het kernteam zorgt voor:
Opstellen jaarlijkse uitvoeringsagenda.
Minimaal 1 evaluatiemoment per jaar met alle spelers.
Werven van overstijgende spelers.
Toekomstbestendig maken van lokaal sportakkoord op langere termijn.
Werven van spelers die op een andere wijze een bijdrage willen leveren om de ambities/acties uit het
lokaal sportakkoord te verwezenlijken.
Evalueren uitvoering lokaal sportakkoord .
Regionale afstemming uitvoeringsagenda.
Samen met de Adviseur Lokale Sport services toewijzen aan de teams.
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.
.
.
.
.

Coordinator en aanvoerders zorgen voor:
Coördineren per team van de acties, die uitgevoerd gaan worden, die afgesproken zijn in het lokaal Sportakkoord.
Bijdrage leveren in de uitvoering van de acties.
Opstellen van een nieuwsbrief Lokaal Sportakkoord Elburg.
Evalueren uitvoering lokaal sportakkoord per team.
Opstellen van de uitvoeringsagenda.

.
.
.
.

De teams zorgen voor:
Uitvoeren van de acties, die opgenomen zijn in de uitvoeringsagenda.
Samen met de Adviseur Lokale Sport beoordelen welke services toegevoegd kunnen worden aan de ambities.
Werven van nieuwe spelers.
Evalueren van de ambities en acties.
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5 Financiën
Het lokaal sportakkoord bestaat uit diverse thema’s met ambities. De actiepunten die hier uit voort komen kunnen
soms direct uitgevoerd worden en soms ook niet. Dankzij het lokaal sportakkoord kan hiervoor aanspraak gemaakt
worden op landelijk uitvoeringsbudget.
Uitvoeringsbudget
De gemeente Elburg ontvangt met het sport- en beweegakkoord in 2020 en 2021 een uitvoeringsbudget van het Rijk.
Hiermee kunnen acties uit het lokaal sportakkoord worden opgepakt. Het gaat om een jaarlijks budget van € 18.000.
In het uitvoeringsplan wordt vastgelegd hoe dit budget wordt ingezet. Voorgesteld wordt om jaarlijks op basis van de
actuele stand van zaken accenten te bepalen, prioriteiten te stellen en in te spelen op relevante ontwikkelingen.
Dat is ook het moment om op basis van de bereikte resultaten het lokaal sportakkoord te actualiseren en om keuzes
in het uitvoeringsbudget te bepalen in samenwerking met de aanvoerders van de vier teams.
Inzet Adviseur lokale sport
Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF)
diverse trainingen en vormen van procesbegeleiding 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 lokaal sportakkoord (t/m 2021). Lokaal
kunnen services worden ingezet, bijvoorbeeld voor de uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en trajectbegeleiding. Voor de services gaat het om een jaarlijks budget van € 8.200,-.

.
.
.
.
.
.

Vanuit de diverse ambities zouden de volgende services ingezet kunnen worden:
Begeleidingstraject Inclusief sporten en bewegen o.l.v. NOC*NSF.
Begeleidingstraject Verduurzaming Sportaccommodaties o.l.v. de Groene Club.
Procesbegeleiding bij de vereniging om door te ontwikkelen naar een Open Club of Vitaal Sportpark
onder leiding van een professional uit het Sportprofessionals Netwerk.
Masterclass ledenbinding o.l.v. NOC*NSF.
Inspiratiesessie Kansen voor 50+ sport o.l.v. NOC*NSF.
Begeleidingstraject Gezonde Sportomgeving o.l.v. Team Fit.
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6 Spelers
Samen geven wij uitvoering aan het lokaal sportakkoord. Hieronder worden de spelers genoemd die mee gaan doen
om de ambities waar te maken. Sta je er nog niet tussen als organisatie, maar wil je een steentje bijdragen? Dat kan!
Samen zijn we sterk in sport en bewegen!

Sport- en beweegaanbieders
Elburger Volleybal Vereniging (EVV)
Hengelsportvereniging De Poepenkolk (HSV Poepenkolk)
SV ’t Harde
Korfbal vereniging Elburg (KV Elburg)
Zelfverdedigingssport Elburg
Powerwalkingclub Elburg
Elburger Sportclub (ESC)
Gymnastiek Vereniging "Sport Staalt Spieren" (SSS Elburg)
Zwembad de Hokseberg
DSV’61
Taekwon-Do School Martowirono
Tennisvereniging 't Harde (LTC 't Harde)
Aqua & Bewegings Centrum ABC
Schermvereniging Valiant (SV-Valiant)

Welzijnsorganisaties
WIEL
Jongerenontmoetingsplek @Roberts (@Roberts)

Overheid
Gemeente Elburg

Zorgaanbieders
Zorgverlening Het Baken
MEE Veluwe
WZU Veluwe
Fysiotherapie De Akker
Mensendieck ’t Harde
Prokino
Fysiotherapie Louwen/Muilwijk
Voedings- / Leefstijlcoach H. van Triest

Colofon
Opsteller
W.H.A. Huisman,
Huisman Sport Management & Advies

Onderwijsinstellingen
Nuborgh College Oostenlicht
PCPO De Meent
Van Kinsbergen college
Basisschool Prins Willem Alexander
Het Octaaf
Het Sterrenlicht
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