Lokaal Sportakkoord Dongen
mei 2020

Het Nationaal
Sportakkoord
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins
samen met vertegenwoordigers
van de sport, gemeenten en andere
organisaties het eerste Nationale
Sportakkoord, Sport verenigt
Nederland, getekend.
Hierin staan zes ambities centraal:
Naast deze inhoudelijke ambities hebben de landelijke
partners afgesproken dat dit Sportakkoord in Nederland
wordt vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat
de ambities in de lokale context worden uitgevoerd.

Inclusief sporten en bewegen

waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen
zonder belemmeringen wordt nagestreefd;

Duurzame sportinfrastructuur

om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en duurzame
sport- en beweegvoorzieningen;

Vitale sport- en beweegaanbieders

om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar en toegankelijk
sport- en beweegaanbod te hebben;

Positieve sportcultuur

zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan
sporten en bewegen;

Van jongs af aan vaardig bewegen

met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen
en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen (met focus op
de groep van 0 tot 12 jaar);

Topsport die inspireert

vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en top
evenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de
verenigende waarde van sport
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Het Lokaal Sportakkoord Dongen
In Dongen is er gehoor gegeven aan die oproep om te komen tot een
Lokaal Sportakkoord. Samen met vele partners uit de sport, zorg,
welzijn, onderwijs, overig maatschappelijk middenveld en gemeente
zijn we aan de slag gegaan om te komen tot dit Lokaal Sportakkoord.
De opbrengst van de ontwikkeling van de visie ‘Samen sportief en
gezond in Dongen’ (2019), is vanaf het begin van het traject mee
genomen in de ontwikkeling van dit sportakkoord. Na de start
bijeenkomst op 1 oktober 2019 in de Cammeleur is een grote groep
partners in meerdere themabijeenkomsten bij elkaar gekomen
om afspraken te maken rondom de thema’s Inclusief Sporten en
Bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweeg
aanbieders, Positieve sportcultuur en Vaardig in Bewegen, passend
in de lokale setting van Dongen. Met dit sportakkoord sluiten we
eveneens aan bij de een aantal ambities van het Nationaal
Preventie Akkoord.
De gemaakte afspraken staan beschreven in dit Sportakkoord,
aangevuld met een beschrijving van de toekomstige organisatie
(hoe wordt er blijvend samengewerkt?) en communicatie. Met dit
Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen
en met plezier kan sporten en bewegen. Sport en bewegen als doel
en als middel voor gezondheid en deelname aan de maatschappij.
Lokaal Sportakkoord Dongen
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Van jong tot oud. Als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. Op de verschillende sport
accommodaties of in de openbare ruimte.
Alle partners van dit akkoord onderschrijven het belang van samenwerking en het bundelen
van de krachten, want samen kom je verder dan alleen! Ook de Dongense verenigingen
en instellingen die, om welke reden dan ook, nog niet zijn aangehaakt bij een van de activiteiten uit dit Sportakkoord zijn daarom van harte welkom om alsnog aan te sluiten in de
uitvoering.
De coronacrisis raakt ons allemaal en dus ook de sportsector. Het zorgt er voor dat we op dit
moment moeten dealen met onzekerheid over wanneer en hoe iedereen de eigen activiteiten weer op kan pakken. Daarnaast hebben sportverenigingen op dit moment ook financiële
zorgen omdat inkomsten teruglopen. En dat geldt ook voor de activiteiten uit het sport
akkoord. De omstandigheden zijn sterk gewijzigd en de opdracht is er niet gemakkelijker
op geworden. Maar wie verder vooruit kijkt komt tot de conclusie dat de achterliggende
bedoeling van het sportakkoord alleen maar beter tot haar recht komt: verbinden, samenwerken en versterken. Het is meer nodig dan ooit.
Uiteraard moeten we hier een voorbehoud maken voor de situatie met betrekking tot de
coronacrisis op dat moment. Maar met de kennis van nu gaan we er voor dat het gezamenlijk ondertekenen en vieren van de oplevering van dit sportakkoord wordt uitgesteld naar
september 2020. Tijdens de Nationale Sportweek wordt dan samen met alle betrokkenen
het startsein gegeven voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.
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Dongen in beeld
Dongen is een middelgrote gemeente met iets meer dan 26.000 inwoners in Midden-
Brabant. De gemeente bestaat uit de hoofdplaats Dongen en de kernen ’s Gravenmoer,
Dongense Vaart en ’s-Gravenmoerse Vaart, alsmede Klein-Dongen.
Dongen kent een rijk (sport)verenigingsleven en talrijke accommodaties. Dongen heeft
een breed netwerk van circa 28 sportverenigingen verdeeld over de kernen, die op onderwerpen al samenwerken. Qua sportvoorzieningen heeft Dongen o.a. 1 sporthal, 6 gymnastiekzalen, 3 tennisvoorzieningen, 6 voetbalvoorzieningen, een hockeycomplex, een
(buiten)handbalcomplex, een jeu de boules-complex, een atletiekvoorziening en een
zwembad. Bovendien zijn er diverse commerciële sportaanbieders en is er een mooi
netwerk aan voorzieningen in de openbare ruimte. Het verenigde sportleven draagt
stevig bij aan de saamhorigheid en gemeenschapszin van de samenleving in Dongen.
Sport heeft natuurlijk een directie relatie met fysieke gezondheid. Maar daarnaast heb
ben sporten en het lidmaatschap van een vereniging ook op andere aspecten van het
leven effecten, bijvoorbeeld op het netwerk, veerkracht en activatie van inwoners.
In het laatste decennium verandert het sportlandschap. Minder inwoners zijn lid van een
vereniging. Individueel sporten neemt toe. De vergrijzing van de samenleving zorgt voor
een vraag naar andere manieren van sporten en bewegen. Daar ligt een opgave voor de
toekomst: Hoe blijft Dongen een dorp waar sport en bewegen voor iedere inwoner mogelijk is?
Het Lokaal Sportakkoord kan worden gezien als een middel om in gezamenlijkheid de
sport- en beweegcultuur in Dongen te versterken.
Lokaal Sportakkoord Dongen
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Ook de cijfers* laten zien dat er nog wel een wereld te winnen is:

Dongen in cijfers
Haalt de beweegnorm

Bewegen, spelen en sporten

* Bronnen: ggd Jeugdmonitor 0-11 jarigen 2017 en 2018, KISS rapportage noc*nsf, GGD Jeugdmonitor 12-18 jarigen 2016,
GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016, GGD Gezondheidsmonitor Ouderen 2016.

Eenzaamheid

bron: Beweegnorm is de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen. Voor jongeren is dat dagelijks
minimaal 1 uur matig intensief lichamelijk actief.
Voor volwassenen en 65+’ers: minstens 5 dagen in de
week een half uur matig intensief lichamelijk actief.

76%
58%

51% van de basisschool
kinderen komt altijd
lopend of fietsend naar
school
12% van de kinderen
(1 – 11 jaar) speelt
minder dan 3,5 uur per
week buiten

39% van de
volwassenen
is eenzaam

48% van de
65+ers is
eenzaam

Overgewicht
inclusief obesitas

48%
w.v.
13%

65%
w.v.
19%

obesitas

obesitas

27%
12%
w.v.
2%

obesitas
12-18

19-64

Verenigingslidmaatschap

65+

Dongen		
Noord-Brabant
Nederland

Vergelijking ledenpercentage gemeente Dongen,
provincie Noord-Brabant en Nederland (2018)
Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage
in Nederland 25,1%. In de provincie Noord-Brabant
betreft dit 26,4% en in de gemeente Dongen is dit 28,9%.

28,9%
26,4%
25,1%

2-15

19-64

65+

Uitgesplitst per meetmoment van de Jeugdgezondheidszorg
(jaar 2019) krijg je het volgende overzicht:
Aantal
gemeten
jeugdigen

(inclusief obesitas)

Obesitas

2 jarigen

229

13 %

2%

3 jarigen

249

5%

1%

5 jarigen

236

11 %

2%

9 jarigen

256

14 %

3%

13 jarigen

155

16 %

3%

Overgewicht
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Inclusief sporten en bewegen
Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet
sport. De ambitie Inclusief Sporten en Bewegen in het Nationaal
Sportakkoord heeft als doel dat meer Nederlanders een leven lang
plezier aan sporten en bewegen beleven in een inclusieve sport- en
beweegomgeving. Dat wil zeggen dat we drempels willen weghalen
voor de mensen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en
bewegen. Belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd, geaardheid,
beperking, culturele achtergrond of financiële situatie. Iedereen
moet in staat zijn om te kunnen gaan sporten en bewegen. Veel
organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties
willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.
Dongen omarmt deze ambities. Deelname aan sport en bewegen
door deze doelgroepen verhoogt niet alleen de sportparticipatie,
maar heeft ook vele andere positieve effecten op (onder andere)
gezondheid en het opdoen van sociale contacten. Met de lokale
context in het achterhoofd zijn er afspraken gemaakt over de
gewenste activiteiten voor dit thema in Dongen. Dongen kent al een
divers sportaanbod, dat gericht is op verschillende doelgroepen.
Geconcludeerd is dat er een gerichte aanpak/benadering nodig is
voor kwetsbare ouderen die onvoldoende bewegen en eenzaam zijn.
Lokaal Sportakkoord Dongen

Zij worden nu niet bereikt met het beschikbare aanbod. Daarnaast is
er de uitdaging om te onderzoeken hoe men het bestaande aanbod
beter in beeld kan brengen en diverse doelgroepen beter kan bereiken
met dit aanbod in de gemeente. Dat wil men realiseren door:
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Activiteit 1

Sociaal Vitaal Dongen

• Omschrijving
Het doel van Sociaal Vitaal Dongen is het bevorderen van zelfred
zaamheid, veerkracht en sociale verbinding van kwetsbare senioren
(65-85 jaar), die onvoldoende lichamelijk actief én eenzaam zijn.
Om dit te realiseren wordt een programma aangeboden waarin de
nadruk ligt op:
– het bevorderen van lichamelijke activiteit en de fysieke fitheid ter
bevordering van zelfredzaamheid;
– het bevorderen van sociale vaardigheden ten behoeve van het
onderhouden van sociale contacten en stimuleren van sociale
participatie;
– het trainen van mentale weerbaarheid ter bevordering van de
veerkracht om te leren omgaan met kwetsbaarheid;
– het geven van gezondheidsvoorlichting ter ondersteuning van
het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden;
– Het bevorderen van zelfmanagementvaardigheden voor het
borgen van gedragsbehoud om lichamelijk actief te blijven.
Het Dongens sportakkoord heeft een belangrijke aanjaagfunctie
als het gaat om het uitvoeren van dit project. De juiste partners
en financiële middelen worden in 2020 gezocht en aan elkaar
gekoppeld zodat het project niet alleen voorbereidt en opgezet,
maar ook uitgevoerd en structureel geborgd kan worden.
Een van de verenigingen die zich al heeft aangeboden om ouderen
onder begeleiding binnen de vereniging mee te nemen is de Jeu de
Boules Club Dongen.

• wie
Aanvoerder
Alfons van der Pluijm (Sport- en gezondheidscentrum De Vennen)
Teamgenoten
Stichting Welzijn Ouderen Dongen
Volckaert/Dongepark
Wijkraad De Biezen/Beljaart
Stichting Parkplezier
Medifit Fysiotherapie
Cambreur College
Thebe Wijkverpleging
Arendse Health Club
Jeu de Boulesclub Dongen
Gemeente Dongen
Supporters
HV Dongen
Huisartsenpraktijken Dongen (Praktijkondersteuning Huisartsen,
ouderenzorg Aan de Donge / Kloosterpad)
GGD
GGZ
Fit by JEFF
Roadfit
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• Wat nodig?
Voor de werving van de deelnemers, de fittesten en de uitvoering
van het programma zijn er structurele financiële middelen nodig.
Het uitvoeringsbudget van het Lokaal Sportakkoord kan in de
opstartfase als aanjaagfunctie gelden.
• Planning realisatie
Voorbereiding in 2020
Realisatie en uitvoering 2021

Activiteit 2  
Onderzoeken hoe met het bestaande aanbod
nieuwe (doel)groepen te bereiken
• Omschrijving
Er is in Dongen een breed sport- en beweegaanbod voor diverse
doelgroepen, zowel vanuit sportverenigingen als vanuit andere
sportaanbieders zoals bijv. de Vennen, sportscholen en SWOD.
Toch blijkt het lastig om specifieke doelgroepen te bereiken, zoals
bijvoorbeeld statushouders. Het is de vraag of je dit kunt oplossen
door alleen het aanbod beter in beeld te brengen via een platform
of portal. Middels een benchmark gaan we onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om het bestaande aanbod beter in kaart te
brengen, en hoe specifieke doelgroepen beter bereikt kunnen
worden. Het versterken van het netwerk van doorverwijzers zoals
combinatiefunctionarissen, zorgverleners en andere organisaties is
van belang, een jaarlijkse netwerkdag is daarom een mogelijkheid.
• wie
Aanvoerder
Hens Koreman (Atledo)
Teamgenoten
Jeu de Boulesclub Dongen
Arendse Health Club en Fysiomore
Gemeente Dongen
Combinatiefunctionarissen

Lokaal Sportakkoord Dongen
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Supporters
Fysiotherapie Beljaart
Stichting Welzijn Ouderen Dongen
Thebe Wijkverpleging
Wijkraad Beljaart en Biezen
• Wat nodig?
Er is kennis, onderzoek en informatie nodig over
de mogelijkheden (o.a. onderzoeken van best
practices en ervaringen elders) en er moet een
keuze worden gemaakt voor dé geschikte
Dongense aanpak. In november 2020 volgt een
go/no go voor deze activiteit. Deelname en
eigenaarschap van de sport- en beweegaanbieders
is hierbij essentieel. De combinatiefunctionarissen kunnen een rol spelen in het samenbrengen
van en afstemming tussen sportaanbieders.
Afhankelijk van de gekozen aanpak zijn er wellicht nog financiële middelen nodig om dit op
te zetten (bijv. vanuit uitvoeringsbudget lokaal
sportakkoord).
• Planning realisatie
Onderzoek in 2020
Realisatie en uitvoering 2021

Lokaal Sportakkoord Dongen

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. Naast
de sportaccommodaties, gaat duurzame sport ook om het groen in en om de
gemeente (bijvoorbeeld trapveldjes in de wijk of het dorp). Overal waar gesport en
bewogen wordt, moeten de voorzieningen op orde zijn. De openbare ruimte is
beweegvriendelijk ingericht, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is.
Dit onder andere door het bieden van voldoende ruimte om het vrije buitenspelen
te bevorderen, bijvoorbeeld door het openbaar toegankelijk maken van beweegvriendelijke plekken.
Voor Dongen is met name gekeken naar de bestaande sportvoorzieningen en hoe
die meer multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Voor verenigingen snijdt het
mes aan twee kanten omdat dat ook bij kan dragen aan een gezonde exploitatie van
de accommodatie.
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Activiteit 3
In samenwerking openstellen van
sportaccommodaties

• wie
Aanvoerder
Jeroen Beex (MHC Liberty)

• Omschrijving
Een aantal verenigingen wil hun buitensportaccommodatie (inclusief kantine) graag openstellen voor andere doelgroepen dan hun
eigen leden. Samenwerking gaat bijvoorbeeld worden gezocht met
de kinderopvang en het onderwijs. Maar ook seniorenorganisaties
en anderen worden hierbij betrokken. TC BAS Dongen, MHC Liberty,
Atledo en VV Dongen gaan al aan de slag met een plan om hierover
afspraken te maken met de BSO en het onderwijs. Daarnaast gaan
deze clubs starten met een jaarlijkse gezamenlijke kennismakingsdag/-route voor inwoners. Er is behoefte aan een herkenbare
sportomgeving inclusief uniforme bewegwijzering en informatie
panelen. Hierdoor kunnen inwoners en bezoekers in een oogopslag
zien welke aangrenzende sport- en beweegmogelijkheden er zijn.

Teamgenoten
TC BAS Dongen
Atledo
VV Dongen
Basisschool De Wegwijzer
HV Dongen
Cambreur College
Gemeente
Supporters
TC De Wiel
DVVC
• Wat nodig?
Naast onderlinge afstemming en planning, zijn er communicatiemiddelen nodig en zal er signing nodig zijn.
• Planning realisatie
In 2020 worden de gesprekken met elkaar aangegaan en de behoeften
gepeild, de ideeën worden uitgewerkt en de deelnemende organisaties en locaties bepaald. Eind 2020 zal er een go/no go moment zijn.
In 2021 worden de plannen uitgevoerd en in september 2021 zal
de eerste gezamenlijke kennismakingsdag/-route worden georgani-

Lokaal Sportakkoord Dongen
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Activiteit 4
Beter benutten van de openbare ruimte
• Omschrijving
Om de openbare ruimte beter te benutten en in het bijzonder het
gebruik van het park Vredeoord te stimuleren wil Stichting Park
plezier Vredeoord open stellen voor de kennismakingsdag/-route
door Dongen langs sportaccommodaties. Zij kunnen op die dag
dan bijv. rondleidingen voor kinderen verzorgen en korte sport- en
beweegsessies aanbieden voor ouderen en gezinnen. De mede
uitvoerende partijen in het park zijn dan MiCasa.fit en Fit by JEFF.
Stichting Parkplezier wil eveneens samen met Fit by JEFF en
MiCasa.fit bewegen voor ouderen in het park aanbieden. Enkele
malen per week kunnen ouderen onder begeleiding van een van
beide partijen deelnemen aan sport en bewegen, er zal worden
nagedacht over de bereikbaarheid van het park voor ouderen en
samenwerking gezocht worden met verwijzende partijen die (kwetsbare) ouderen in beeld hebben. De sociale component is hierbij van
groot belang. Daarnaast heeft Stichting Parkplezier aangeboden om
sportclubs en het Cambreur college gedurende het jaar gebruik te
laten maken van park en podium voor activiteiten van de diverse
sportclubs en het Cambreur college.

• wie
Aanvoerder
Ingrid Verhoeven (Stichting Parkplezier)
Teamgenoten
MiCasa.fit
Fit by JEFF
Wijkraden de Biezen en de Beljaart
• Wat nodig?
Samenwerking en afstemming tussen de genoemde partijen. De
combinatiefunctionarissen kunnen hier een rol in spelen. Afhankelijk
van de gekozen aanpak zijn er wellicht nog financiële middelen
nodig om dit op te zetten.
• Planning realisatie
Inventariseren en voorbereiden in 2020
Realisatie en uitvoering 2021.

Wijkraden de Biezen en de Beljaart willen een trailrun in de Biezen
gaan organiseren en een sportieve ontmoetingsplaats in de Beljaart
creëren. Er liggen contacten met een lokale sportschoolhouder om
inwoners en scholen hier te instrueren.
Lokaal Sportakkoord Dongen
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Vitale sport- en beweegaanbieders
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. Vanuit een
solide basis beogen we dat sportaanbieders hun vizier
kunnen gaan richten op passend aanbod dat aansluit
bij de behoefte van de hedendaagse sporter. Partijen
zetten daarom in op professionalisering van de sportaanbieders, het vergroten van het maatschappelijk
ondernemerschap om zo een groei te realiseren in het
aantal vitale en open sportaanbieders. Voor Dongen is
geconcludeerd dat er veel winst te behalen is in meer
samenwerking tussen sportverenigingen. Samen
werking op het gebied van inkoop en in het delen van
kennis en kunde levert een versterking op van de
Dongense sportaanbieders op zowel de financiële, als
de organisatorische basis.

Lokaal Sportakkoord Dongen
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Activiteit 5
Een Dongense Inkoop Combinatie voor
Sportverenigingen

• wie
Aanvoerder
Albert Verschure (Atledo)

• Omschrijving
Er ligt een wens om samen te onderzoeken of men met gezamenlijke
inkoop voordelen kan behalen. Allereerst moet worden geïnventariseerd waar de behoeften liggen en ook worden bekeken waar haken
en ogen kunnen zitten m.b.t. bijvoorbeeld sponsorbelangen en
lopende contracten. Een aantal verenigingen heeft tijdens de bijeenkomst die we hierover hebben gehad al aangegeven hier aan mee te
willen doen. Ideeën voor gezamenlijke inkoop zijn:
– Energie
– Onderhoud
– Duurzaamheidsmaatregelen
– Drank/eten
– Verzekeringen
– Sportartikelen

Teamgenoten
MHC Liberty
TC BAS Dongen
VV Dongen
DVVC
Gemeente Dongen
Supporters
TC De Wiel
HV Dongen
Verkeersregelaars Poule Dongen
• Wat nodig?
Expertise m.b.t. juridische, fiscale en organisatorische aspecten van
de inkoop combinatie en een procesbegeleider om tot afspraken te
komen (de gemeente Dongen zet hier waar nodig ook haar expertise
in en zet een stagiair in voor het thema duurzaamheid).
• Planning realisatie
Inventariseren en voorbereiden in 2020
Realisatie en uitvoering 2021

Lokaal Sportakkoord Dongen
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Activiteit 6
Samenwerken in diensten van verenigingen
zoals opleiden van kader

• wie
Aanvoerder
Albert Verschure (Atledo)

• Omschrijving
Iedere vereniging heeft behoefte aan goed gekwalificeerd kader en
weet dat vrijwilligers steeds schaarser worden. Om de maatschappelijke rol van de vereniging te kunnen waarmaken is extra scholing
van de vrijwilligers nodig. Men wil samen (een beetje in het verlengde
van de Dongense Inkoop Combinatie) gaan bekijken of bepaalde
taken in verenigingen gezamenlijk kunnen worden gedaan, zoals
bijv. het opleiden van kader in het omgaan met jeugd met gedragsproblemen. Of opleidingen voor besturen van clubs. Dit gezamenlijk
aanpakken kan leiden tot verdere samenwerking van sportaanbieders.

Teamgenoten
MHC Liberty
TC BAS Dongen
VV Dongen
DVVC
Gemeente Dongen
Combinatiefunctionarissen
Supporters
TC De Wiel
HV Dongen
Verkeersregelaars Poule Dongen
• Wat nodig?
Inventarisatie van de behoeften en inroepen/inschakelen van expertise voor bijv. opleiden van kader. De combinatiefunctionarissen
kunnen een rol spelen in het samenbrengen van en afstemming
tussen sportaanbieders.
• Planning realisatie
Opzet in 2020
Realisatie en uitvoering 2021

Lokaal Sportakkoord Dongen
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Positieve sportcultuur
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.
Plezier in sport is het fundament voor een leven lang
sporten en bewegen. 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 en het
sportende kind. 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 sport
vereniging als sporter en als vrijwilliger.
Dongense sportaanbieders willen daartoe op een aantal
thema’s samen een Dongens sportmanifest gaan opstellen.

Lokaal Sportakkoord Dongen
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Activiteit 7
Een gezamenlijk manifest van/voor
de sport in Dongen
• Omschrijving
Sportaanbieders in Dongen spreken gezamenlijk in een manifest
een aantal gedragsregels af op onderstaande thema’s en delen hoe
ze daar binnen hun club/ organisatie mee om gaan. Het gaat dan om
gedrag rondom:
– Roken
– Alcohol/drugs
– Gezonde kantine / school
– Veilige omgeving
– Normen/waarden
– Racisme
– Pesten
Maar men gaat er ook voor zorgen dat er een VOG is van alle vrijwil
ligers (dat kan gratis via www.gratisvog.nl) en dat er een vertrouwens
persoon is voor leden.
De GGD wil deze lijn/dit project scholen informeren en adviseren
m.b.t. de Gezonde School. Er zijn hier landelijke subsidiemogelijk
heden voor. Via TeamFit kunnen ook sportverenigingen worden
ondersteund/geadviseerd.
• wie
Aanvoerder
Aad Stanco (VV Dongen)

Teamgenoten
DVVC
MHC Liberty
TC Bas Dongen
Atledo
Gemeente Dongen
JOGG Dongen
Supporters
HV Dongen
GGD Hart voor Brabant
Thebe Wijkverpleging
Basisschool De Wegwijzer
Wijkraden De Biezen en De Beljaart
TC De Wiel
Volkspartij Dongen
• Wat nodig?
Ondersteuning/procesbegeleiding bij het opstellen van het manifest
en de implementatie daarvan. Inschakelen van expertise/voorbeelden. Daarnaast het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon
voor de sport in de gemeente Dongen.
• Planning realisatie
Voorbereiding in 2020
Realisatie en uitvoering 2021
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Van jongs af aan vaardig in bewegen
Het thema ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’
uit het Nationaal Sportakkoord heeft als doel
dat meer kinderen (0 – 12 jaar) voldoen aan de
beweegrichtlijn* en motorische vaardigheden
van deze doelgroep toenemen. Dongen omarmt
deze ambities. Het belang van motorische vaardigheden wordt erkend. Vanuit de gedachte dat
een goede motoriek de basis vormt voor een
leven lang met plezier sporten en bewegen en
dat goede motorische vaardigheden van belang
zijn bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Scholen en verenigingen willen de sportkennismaking voor de basisschooljeugd
opnieuw op gaan zetten. Het gaat erom dat kinderen door de mogelijkheid kennis te maken
met diverse sporten een passende en daarom
meer duurzame keuze maken. Dit project is al
eerder in de gemeente Dongen uitgevoerd tot
tevredenheid van de partners en loopt nu al
enkele jaren niet meer.

* De nieuwe beweegnorm voor deze doelgroep is 1 uur
per dag matig intensief bewegen en 3 x per week bot- en
spierversterkende oefeningen

Activiteit 8
Een sportkennismakingsproject voor de basisschooljeugd
• Omschrijving
Men gaat in samenwerking met sportvere
nigingen/sportaanbieders en het onderwijs
een sportkennismakingsproject realiseren
voor de Dongense basisschooljeugd. Een
ronde langs de scholen heeft opgeleverd
dat zij daar ook voor open staan. Sjors
Sportief is een mogelijk project dat hierin
goed past. Ook de combinatiefunctionarissen kunnen hierin een rol spelen. Men
bekijkt hierbij diverse (bij de jeugd aanslui
tende) vormen om dit aanbod aan te bieden
en betrekt bijv. ook de Koningsspelen.

Basisschool De Wegwijzer
HV Dongen
DVVC
Supporters
GGD Hart voor Brabant
TC De Wiel

• wie
Aanvoerder
Jan Posthumus (Beweegburo)

• Wat nodig?
Er is mankracht nodig om dit project te
organiseren (inschrijvingen/communi
catie naar scholen en verenigingen etc.).
Deze organisatie kan in elk geval niet bij
de scholen/leerkrachten liggen. Een optie
is om dit uit te besteden aan Sjors Sportief.
Ook de combinatiefunctionarissen kun
nen hierin een rol spelen.

Teamgenoten
Cambreur College

• Planning realisatie
Indien mogelijk: voorbereiden voor

Arendse Health Club
Fit by JEFF

zomer/najaar2020.
Start 2021

Organisatie
De gezamenlijke aanvoerders van de in dit sportakkoord genoemde
activiteiten vormen samen met de gemeente Dongen de stuurgroep
van dit sportakkoord. Deze stuurgroep moet worden gezien als een
projectorganisatie die de doelstellingen uit dit sportakkoord en de
betrokkenheid van alle stakeholders bewaakt. De stuurgroep begeleidt de uitvoering van de activiteiten uit het sportakkoord en denkt
mee over de borging op langere termijn. De stuurgroep overlegt
regelmatig met elkaar en is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor
de uitvoering van het sportakkoord. De gemeente houdt regie over
het proces en is verantwoordelijk voor het budget. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt de voortgang van de verschillende activiteiten
gemonitord, ontwikkelingen gedeeld en nieuwe ambities (waar
nodig) opgesteld. In deze stuurgroep wordt ook het beschikbare
uitvoeringsbudget voor 2020 en 2021 verdeeld en wordt de inzet
van de lokale adviseur sport gecoördineerd (de lokale adviseur sport
maakt geen deel uit van de stuurgroep maar stemt zijn inzet af met
de stuurgroep). Ook de Dongense Sportfederatie kan een rol spelen
in het vertegenwoordigen van de sportaanbieders binnen de stuurgroep. In de komende periode moet worden verkend welke rol
daarbinnen passend en gewenst is.

Lokaal Sportakkoord Dongen

De gemeente Dongen is voorzitter van de stuurgroep en plant en
faciliteert de bijeenkomsten. De gemeente is tevens de partij die de
financiële middelen beheert.
Daarnaast blijkt uit de beschreven activiteiten dat er bij meerdere
activiteiten extra inzet van de combinatiefunctionarissen gewenst
is. Ook de inzet van stagiaires is een optie.

Stuurgroep Sportakkoord Dongen
• René Jansen (wethouder gemeente Dongen en voorzitter)
• Alfons van der Pluijm (Sport- en gezondheidscentrum De Vennen)
• Hens Koreman (Atledo)
• Jeroen Beex (MHC Liberty)
• Ingrid Verhoeven (Stichting Parkplezier)
• Albert Verschure (Atledo)
• Aad Stanco (VV Dongen)
• Jan Posthumus (Beweegburo)
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Communicatie
In het proces om te komen tot het lokale sportakkoord in Dongen
werd het belang van communicatie meerdere malen benadrukt.
Het ‘kennen’ van elkaar en het met elkaar delen van uitdagingen
en oplossingen werd als zeer waardevol ervaren. De activiteiten uit
dit akkoord bieden volop mogelijkheden om dit in de komende
2 jaren voort te zetten. Nagedacht kan worden over een vorm om dit
duurzaam te organiseren bijvoorbeeld 1 of 2 maal per jaar rondom
een thema. Als het gaat om de communicatie naar inwoners van
de gemeente over de activiteiten uit dit sportakkoord, dan kan de
gemeente Dongen daar een rol in spelen.
De trekker van deze ambitie vanuit de gemeentelijke organisatie is
Nathalie Verdult in samenwerking met de communicatie-afdeling
van de gemeente.

Lokaal Sportakkoord Dongen
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Financien
Om de ambities te ondersteunen, worden er vanuit de landelijke
partners (ministerie van VWS, NOC*NSF en de VSG) een tweetal
(tijdelijke) budgetten beschikbaar besteld, namelijk:

Uitvoeringsbudget Sportakkoord

Met het sluiten en indienen van dit Lokaal Sportakkoord kan de
gemeente Dongen uitvoeringsbudget van het Ministerie van VWS
ontvangen. Dit gaat om een jaarlijks budget van € 20.000,- voor 2020,
2021 en 2022. De piek van de kosten zal liggen in 2021/2022 omdat
de voorbereidingsfase minder kosten met zich mee brengt dan de uitvoering. De concept begroting, die binnen de stuurgroep nog wordt
besproken kan nog leiden tot wijzigingen.
NB: dit budget wordt door het Rijk op de gemeentelijke rekening
gestort. De gemeente is hiermee budgetbeheerder, zorgt samen met
de stuurgroep voor de juiste verdeling van de middelen en ziet toe
op de juiste besteding daarvan.

Lokaal Sportakkoord Dongen

Services sportlijn Nationaal Sportakkoord

Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport (sportbonden,
NL Actief en NOC*NSF) vanuit de ’sportlijn’ van het Nationale Sport
akkoord in elke gemeente een Adviseur Lokale Sport aan. In Dongen
is dit Miriam van Moll (m.v.moll@ssnb.nl,06-20491909). Daarnaast
komt een aantal services beschikbaar, die verenigingen helpen bij het
vinden van een duurzame oplossing. Het gaat daarbij voornamelijk
om scholing en procesbegeleiding door een professional. De adviseur
blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het sport
akkoord (t/m 2021) en bepaalt jaarlijks de inzet van de services. In
2020 wordt gedacht aan inzet van een de volgende services:
• Inspiratiesessies en workshops m.b.t. trainerschap en coaching
• Workshop kansen voor 50+ sport
• Workshop Sporters met een verstandelijke beperking
• Workshop Sporters met gedragsproblematiek
• Workshop Trainen en coachen van jongeren met autisme
• Inspiratiesessie Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief:
6-12 jarigen
• Inspiratiesessie Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief:
pubers
• Online module Een beetje opvoeder
• Workshop Lang leve de sportouder
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• Workshop Vrijwilligersmanagement
• Workshop Gezond Besturen
• Inspiratiesessie Gezonde sportomgeving
• Workshop Sociale Veiligheid
• Verenigingstraject Gezond Sportklimaat
(Verantwoord Alcoholgebruik)
• Workshop Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
• Masterclass Ledenbinding
• Verenigingstraject Bestuurscoaching
• Verenigingstraject Procesbegeleiding op de club
• Verenigingstraject Besturen met impact
• Verenigingstraject Procesbegeleiding Sociale Veiligheid
• Verenigingstraject Begeleidingstraject Verduurzaming
Sportaccommodaties
• Verenigingstraject Begeleidingstraject Gezonde Sportomgeving
• Uiteraard wordt in afstemming met de stuurgroep en partners uit
het sportakkoord bekeken waar de grootste behoeften liggen.

Lokaal Sportakkoord Dongen

Overige financieringsmogelijkheden

Op nationaal en gemeentelijk niveau zijn diverse subsidiemogelijkheden mogelijk of fondsen om de projecten financieel te onder
steunen. We noemen er een aantal:
• BOSA : www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-
sportaccommodaties
• VSB fonds: www.vsbfonds.nl
• Jantje Beton: jantjebeton.nl
• Gemeente Dongen: www.dongen.nl/subsidies
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Het Lokaal Sportakkoord Dongen is tot stand gekomen onder regie van sportformateur
Sandra Heerius van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant).

