
SPORTAKKOORDHET
voor Purmerend en Beemster

Voor u ligt het sportakkoord voor gemeente Purmerend en Beemster, alvast vooruitlopend op de voorgenomen 

fusie tussen de gemeenten. Dit akkoord is tot stand gekomen met inbreng van belangrijke partners op sport-

gebied: Spurd; de sportraad; H20; Clup; afgevaardigden van onderwijsinstellingen; Horizon College; sport & 

bewegen; gemeente Purmerend en gemeente Beemster. 

 

Voor een goed en breed gedragen sportakkoord is ook inbreng uit het veld nodig. Hoewel we graag met alle 

verenigingen in gesprek waren gegaan, is dat helaas door de huidige omstandigheden niet mogelijk geweest. 

Als tussenoplossing hebben we daarom een online enquête uitgezet onder alle sportverenigingen in Purmerend 

en Beemster. De opbrengst van de gespreken en de enquête is de basis van dit sportakkoord.

Pijlers nationaal sportakkoord
Het nationaal sportakkoord bestaat uit zes pijlers:

De verenigingen is gevraagd of ze deze pijlers op mate van belangrijkheid konden zetten. Dit kwam er als volgt 

uit te zien:

Deze rangorde wordt herkend uit de gesprekken met het kernteam. Op basis hiervan is besloten  

om de pijler “Topsport die inspireert” in dit sportakkoord buiten beschouwing te laten. Tijdens de gesprekken 

bleek wel dat er veel kansen in worden gezien. Er is dus zeker aandacht voor, maar er wordt in dit sportakkoord 

geen verdere invulling aan gegeven.
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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.

Wat is de ambitie voor de toekomst?
• Iedereen kan en blijft meedoen, bewegen/sporten is leuk!

• Verenigingen en andere aanbieders dragen een positieve sportcultuur uit  

 (ouders aan de kant gedragen zich positief!)

• Sport is een sociaal bindmiddel voor mensen van alle leeftijden.

Wat is daarvoor nodig?
• Sportverenigingen en andere sportaanbieders worden in staat gesteld en gestimuleerd om  

 verder te werken aan thema’s als sportief coachen en sportief besturen.

• Met sportverenigingen worden plannen gemaakt hoe de sportclub zich (nog) meer tot  

 een community kan ontwikkelen (dwz sterke binding, meer uren doorbrengen bij de club  

 dan alleen de training en wedstrijd, vrienden voor het leven maken, etc.). Welke rol kunnen IT en 

 gaming daarin spelen?

Wie neemt initiatief?
• H20

• Clup Welzijn

Met wie?
• Sportverenigingen, ouders

• Buurtsportcoaches

• Sportraad

• Onderwijs

Positieve sportcultuur



De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief 

sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen bijvoorbeeld vanwege leeftijd of fysieke gezondheid 

nemen we weg. De helft van de verenigingen in Purmerend en Beemster geeft les aan specifieke doelgroepen. 

In onderstaande tabel wordt zichtbaar gemaakt aan welke doelgroepen les wordt gegeven.

Wat is de ambitie voor de toekomst?
• Accommodaties zijn rolstoeltoegankelijk.

• Voor ieder budget een sport naar keuze.

• Meer sporten op straat in eigen buurt.

• Verenigingen “adopteren” sporters met beperking.

Wat is daarvoor nodig?
• Bij bouw of verbouw accommodaties rekening houden met toegankelijkheid voor 

 mensen met een fysieke beperking.

• Bij gebiedsontwikkeling aandacht in ontwerp buitenruimten, fiets en wandelpaden, 

 om zo beweging te stimuleren. 

• Ondersteuning inzetten om verenigingen te helpen bij het aanbieden van sportactiviteiten voor:

 > Mensen met een beperkte portemonnee.

 > Mensen met een fysieke of mentale beperking.

Wie neemt initiatief?
• Spurd

• Clup Welzijn

Met wie?
• Verenigingen

• Gemeente

• Samenwerking in regio (expertise)

• Onderwijs

Inclusief sporten en bewegen 
(iedereen doet mee)
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Minima gezinnen

Personen met een andere zorgvraag
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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.

Onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de huidige sportaccommodaties.

Wat is de ambitie voor de toekomst?
• Werken aan klimaatneutrale accommodaties.

• Optimaal benutten van de accommodaties door/voor bewegen/sport.

• (Openbare) buitenruimtes geschikt en uitnodigend om te bewegen.

• Open sportparken en multifunctionele sportparken.

Wat is daarvoor nodig?
• Bij verbouw/nieuwbouw van binnensportaccommodaties energielabel A als uitgangspunt aanhouden.

• Maximale benutting (buiten)sportaccommodaties.

• Verenigingen ondersteunen bij verduurzamen verenigingsaccommodaties.

Wie neemt initiatief?
• Gemeente

• Spurd

Met wie?
• Verenigingen

• Bedrijfsleven

• Rijk

• Onderwijs

• Clup Welzijn

Duurzame sportinfrastructuur
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De ambitie is om meer kinderen (2 - 9) aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van 

de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.

Een flink aantal verenigingen probeert met nieuwe activiteiten en diensten in te spelen op (veranderende) behoeften 

en (nieuwe) doelgroepen. Voorbeelden zijn:

• Clinics en trainingen in het onderwijs, op scholen

• Activiteiten voor kinderen uit het bijzonder onderwijs

• Activiteiten specifiek gericht op de jeugd

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de hoeveelheid leden in de leeftijd 0 t/m 9 jaar.

Wat is de ambitie voor de toekomst?
• Kinderen bewegen tijdens de schooldag/les (bijv. ook yoga) en halen de beweegnorm min. 2 uur per week.

• Buitenruimten zijn beweegvriendelijk en uitnodigend voor kinderen om te bewegen. 

 Bv hinkeltegels op voetpaden.

• Sportverenigingen bieden kwalitatief goede trainingen aan, die bovendien aansluiten bij wat in een 

 leeftijdsfase nodig is voor een goede motorische ontwikkeling.

• Ondersteunen en faciliteren van verenigingen bij het ontwikkelen van jeugdactiviteiten, waar mogelijk

 in samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs.   

Wat is daarvoor nodig?
• Samenwerking tussen onderwijs, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties.

• Creëren van bewegingsonderwijs tijdens gewone lessen.

• Bij gebiedsontwikkeling rekening houden met aantrekkelijke buitenruimten, waarin naast aandacht

 voor groen, water, verkeer ook bewegen als thema wordt meegenomen.

• Ondersteunen en faciliteren van verenigingen bij het ontwikkelen van nieuw aanbod voor kinderen van 2 -5 jaar.

Wie neemt initiatief? Met wie?
• Spurd • Basisscholen / VO / MBO

• Horizon College sport & bewegen • Gemeente en ontwikkelaars 

   • Jeugd 

   • Professionele ondersteuning aan sportverenigingen

   

Vaardig in bewegen
(jeugd leert bewegen)
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De ambitie is om alle typen 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.

Onderstaande tabellen geven inzichten over de vitaliteit van sport- en beweegaanbieders.

Wat is de ambitie voor de toekomst?
• Professionalisering van sport- en beweegaanbieders op iedere vereniging op maat te ondersteunen op

 gebied van financiën; vrijwilligers; werven van leden en maken van onderlinge verbindingen.

Wat is daarvoor nodig?
• Inzetten van buurtsportcoaches als verenigingsondersteuner om verbindingen te maken en samenwerking  

 tot stand brengen. 

• Parkmanagement: gericht op het beter benutten van bestaande sportparken.

• Flexibeler sportaanbod sportverenigingen. In de huidige tijd hebben veel mensen een voorkeur voor een  

 sportaanbod waarbij ze niet vast zitten aan bepaalde tijden. Sportverenigingen kunnen hier op in spelen, 

 door meer aan te bieden dan standaard training + competitie. Hierbij kan betaalde ondersteuner wellicht  

 ook een rol spelen.

Wie neemt initiatief?
• Spurd

• Sportraad

• H20

Met wie?
• Verenigingen

• Gemeente

• Scholen

• Maatschappelijke instellingen

• Clup Welzijn

Vitale sport- en beweegaanbieders

Het aantal leden is de afgelopen 5 jaar...Zijn er taken waar de vereniging niet aan toekomt?

weet nietja nee
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Acties

Sportverenigingen stimuleren te werken aan thema’s als sportief coachen / besturen

Sportverenigingen ondersteunen bij ontwikkeling richting community

Sportaccommodaties toegankelijk voor mensen met fysieke beperking

Aandacht bij gebiedsontwikkeling voor bewegen in buitenruimte

Sportverenigingen ondersteunen om activiteiten te organiseren voor specifieke doelgroepen

Samenwerking versterken tussen onderwijs en sportaanbieders

Ondersteunen en faciliteren van verenigingen bij ontwikkeling activiteiten voor jeugd

Inzetten buurtsportcoach als verenigingsondersteuner

Flexibeler sportaanbod

De komende drie jaar is vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld om invulling te geven aan de acties die  

genoemd worden in dit sportakkoord. Voor Purmerend is voor de komende drie jaar jaarlijks € 50.000,-,  

en voor Beemster € 10.000,- te besteden. Een deel van de genoemde acties vallen ook onder bestaand beleid. 

De gelden uit het lokaal sportakkoord worden op bovengenoemde acties ingezet.

Tot slot: onze samenwerking

Een sportakkoord opstellen met elkaar is een eerste stap. Om met elkaar tot concrete resultaten te komen  

is een goede samenwerking nodig. Met de ondertekening van dit akkoord, tekenen we dan ook niet alleen  

voor de inhoud van dit akkoord, maar ook voor een goede samenwerking om de genoemde acties tot 

uitvoering te brengen. 

Spurd Sportraad H2O Clup

Gemeente PurmerendHorizon College
sport & bewegen

Gemeente Beemster

Besteding van de gelden


