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Concept voorstel Waalwijks Sportakkoord 
2 maart 2020 

 

 

Inleiding 
Op 17, 18 en 19 februari 2020 zijn in sporthal De Slagen drie themabijeenkomsten georganiseerd om 
met diverse deelnemers te spreken over de inhoud van het Waalwijks Sportakkoord. Na in groepsver-
band mogelijke acties te hebben geïnventariseerd hebben de deelnemers een selectie gemaakt van 
de meest kansrijke acties. Diverse partijen hebben aangegeven als partner het Waalwijks Sportak-
koord te willen ondertekenen op 24 maart a.s. en graag betrokken te zijn bij de verdere uitwerking van 
de acties. 
 
In dit concept voorstel worden achtereenvolgens: 
1. per thema de meest kansrijke acties beschreven; 
2. de partners/ondertekenaars van het Waalwijks Sportakkoord benoemd; 
3. alle op 17, 18 en 19 februari 2020 verzamelde acties opgesomd (met daarbij aangegeven het aan-

tal ‘likes’ en de organisaties die hun bijdrage aan de verdere uitwerking hebben toegezegd). 
 
Alle deelnemers aan de drie themabijeenkomsten wordt gevraagd of zij zich kunnen vinden in de se-
lectie van de meest kansrijke acties. Op- en aanmerkingen zijn welkom en worden betrokken bij het 
opstellen van een definitief Waalwijks Sportakkoord! 
 
 

De 12 meest kansrijke acties 
 
Inclusief sporten en bewegen & vaardig in bewegen: 
1. Kinderen (2-5 jaar) spelenderwijs kennis laten maken met beweegcultuur (activiteiten gericht op 

basisvaardigheden) 
2. In schoolvakanties sportdagen in de sporthallen organiseren, waarbij verschillende verenigingen 

hun activiteiten kunnen presenteren  
3. Met verenigingen nieuw sportaanbod creëren dat specifiek gekoppeld is aan vaardig in bewegen  
4. Meer inzetten op vaardig in bewegen door: 

o gebruik Nijntje beweegdiploma en koppelen aan kinderopvang, onderbouw primair onder-
wijs (hier ook het jeugdsport en -cultuurfonds meer promoten) 

o partijen te betrekken als kinderfysio, GGD, verenigingen, vakleerkrachten, groepsleer-
krachten, gemeente en kinderopvang 

5. Ontwikkelen van een sport- en beweegtas met de verteltas als voorbeeld 
6. Kwetsbare doelgroepen bereiken door vormen en inzetten van een netwerk met aandacht voor: 

o doorverwijzing 
o 1e lijns zorg 
o organisaties/instellingen 
o WMO consulenten (achter de voordeur) 
o wijkgerichte aanpak 

 
Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur: 
1. Introductie van een GO-sportabonnement voor meerdere sportverenigingen/-activiteiten  
2. Organiseren van schooltoernooien voor het voortgezet onderwijs om aandacht te vragen voor 

sportuitval 12-18 jarigen en met ondersteuning van sportverenigingen  
3. Meer inzetten op het behouden van jeugdleden door:  

o aandacht voor pedagogisch klimaat en sociale veiligheid 
o onderzoek waarom jeugdleden stoppen 
o ondersteuning op het gebied van pedagogiek, sociaal/zorg, psycho-sociaal, tijdens de trai-

ning langs de lijn 
o ondersteuning in professionaliteit door bedrijfsleven, met behulp van sponsoring en op ba-

sis van maatschappelijke doelen 
4. Opleiden trainers op het gebied van sociale vaardigheden  
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Duurzame sportinfrastructuur: 
1. Halvezolenpad sportiever inrichten en nog meer promoten als plek voor sportieve vrijetijdsbeste-

ding  
2. Voldoende sportaccommodaties, maar gebruik kan efficiënter, bijvoorbeeld door stimuleren ge-

bruik sportvelden door primair (bewegings-)onderwijs 
 
 

De partners/ondertekenaars van het Waalwijks Sportakkoord 
De volgende 18 organisaties hebben zich gecommitteerd aan één of meerdere van de actiepunten en 
worden, naast de gemeente, als partner/ondertekenaar van het Sportakkoord beschouwd: 
1. Atletiekclub Waalwijk ‘66 
2. Badmintonclub FST 
3. Basketbalclub Langstraat Shooters 
4. Gymnastiekvereniging Pro Patria 
5. Handbalvereniging Tachos 
6. Schaakvereniging Waalwijk 
7. Volleybalvereniging ATAK ’55  
8. Fitnesscentrum Below 
9. Fysio Totaal 
10. GGD 
11. Goalball vereniging 
12. Hartlopen Werkt 
13. Het Beweegburo 
14. Karate-do-academie-Itosu 
15. Liberty Run/Atletiek Unie 
16. MIKZ Kinderopvang, Deltalent, 
17. Steunpunt Aangepast Sporten 
18. Stichting sport als middel 
 
 

Een overzicht van alle verzamelde acties 
 
Themabijeenkomst 17 februari 2020: Inclusief sporten en bewegen & vaardig in bewegen 
 
Meedoen en plezier beleven aan sport en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Motorische 
vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Graag vergroten we de 
deelname aan sport en bewegen en verkleinen we verschillen in gezondheid 

 
Verzamelde acties (sheet 1): 

• Integratie aangepast sporten (omni sport en uniek sporten) met als aandachtspunten vervoer, be-
schikbaarheid van ouders, tekort aan geschoolde vrijwilligers (aanbieden training/coaching) en tij-
delijke inzet pool van ZZP’ers om acute tekorten op te vangen (***) 

• Extra aandacht voor de volgende kwetsbare groepen: 
o 2 tot 5/6 jarigen (creëren aanbod voordat kinderen lid worden van een vereniging) (*) 
o Mensen met een beperking (*) 
o Senioren (GALM, MBvO) (*) 
o Leerlingen speciaal onderwijs  
o Arbeidsmigranten (hoe weg weten te vinden naar verenigingen, communicatie in eigen 

taal via GO Waalwijk) (****) Badmintonclub FST 

• Met inzet van de volgende middelen: 
o MBO studenten voor het aanbieden van beweeglessen 
o Sport- en spelbus 
o Bewustwording gezonde leefstijl, scoren voor gezondheid 
o Sportclinics (sportweek in de schoolvakantie, een ‘maak kennis met sport’ week (***) 
o Actieve kinderopvang (fit-kids, samenwerking met fysio- en ergotherapeuten en gezond-

heidscentrum) (*) 
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Verzamelde acties (sheet 2): 

• Kinderen (2-5 jaar) spelenderwijs kennis laten maken met beweegcultuur (activiteiten gericht op 
basisvaardigheden) (********) Badmintonclub FST 

• Bij basisscholen is vervoer en inzet van ouders vaak een belemmering (*) 

• Verenigingen en buurtsportcoaches samen laten werken om zowel jongeren als ouderen te bege-
leiden bij activiteiten 

• Vanuit uniek sporten het aangepast sporten implementeren bij reguliere verenigingen (****) 

• Vrijwilligers/trainers moeten geschoold worden om training op maat te kunnen geven 

• Door een omniclub te hebben, heb je een integrale aanpak en kunnen verschillende sporten el-
kaar versterken (***)  

• Bij ouderen is er nu een activiteitenbegeleider, maar dit kan nog groter worden aangepakt (**)  

• Vanuit de gemeente een pool van vakjongeren oprichten die op afroep lessen, clinics, sport en 
spel kunnen geven (*******) Het Beweegburo 

• In schoolvakanties sportdagen in de sporthallen organiseren, waarbij verschillende verenigingen 
hun activiteiten kunnen presenteren (**************) Het Beweegburo en Badmintonclub FST 

 
Verzamelde acties (sheet 3): 

• In dalperiode (zomervakantie) sportaanbod creëren voor diverse doelgroepen (jeugd, senioren, 
mensen met een beperking) (**) 

• Ouders aan het sporten krijgen 

• Met verenigingen nieuw sportaanbod creëren dat specifiek gekoppeld is aan vaardig in bewegen 
(*************) Volleybalvereniging ATAK ’55, Handbalvereniging Tachos en Badmintonclub FST 

• Ontwikkelen van nieuw sportaanbod 

• Verbeteren toegankelijkheid sport (technisch sportkader, pedagogische kennisoverdracht) 

• Meer inzetten op vaardig in bewegen door: 
o Gebruik Nijntje beweegdiploma en koppelen aan kinderopvang, onderbouw primair onder-

wijs (hier ook het jeugdsport en -cultuurfonds meer promoten) (***********) Gymnastiekver-
eniging Pro Patria 

o Doorverwijzing vanuit school naar zorg, verbinding van professionals, inzet MQ scan, vol-
gen van de motorische ontwikkeling, waar kunnen ze (kinderen) terecht 

o Partijen te betrekken als kinderfysio, GGD, verenigingen, vakleerkrachten, groepsleer-
krachten, gemeente en kinderopvang (**********) Het Beweegburo en Fysio Totaal 

• Bewegen in de wijk  

• Ouderen met een migratie achtergrond (zijn moeilijk in beweging te krijgen) 

• Ontwikkelen van wijksportclubs 

• Ontwikkelen van een sport- en beweegtas met de verteltas als voorbeeld (*************) Het Be-
weegburo, Fysio Totaal en volleybalvereniging Atak ‘55 

 
Verzamelde acties (sheet 4): 

• Kwetsbare doelgroepen: 
o Ex verslaafden 
o Lage sociaal economische status (*) 
o Kwetsbare ouderen 
o Mensen met een beperking (***) 
o Diabetici 
o Overgewicht 
o Arbeidsmigranten (*) 

• Bereiken via: 
o Vormen en inzetten van netwerk met aandacht voor: (********) Het Beweegburo, Goalball 

vereniging en Steunpunt Aangepast Sporten 
 Doorverwijzing 
 1e lijns zorg 
 Organisaties/instellingen 
 WMO consulenten (achter de voordeur) 
 Wijkgerichte aanpak 

o GGD/voorlichting (*) 
o Smartgames (*) 
o Ouder+kind sportcombi’s (***) 
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o Creëren van voorwaarden (toegankelijkheid accommodaties mensen met een beperking 
en (onderzoek naar) beschikbaarheid vervoer) (***) Hartlopen Werkt 

o Deskundigheidsbevordering 
o Koppeling met bedrijfsleven (**) 

• Meer gebruik maken van accommodaties (lege gymzalen) (*) 
 

Themabijeenkomst 18 februari 2020: Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur 
 
Voor een breed, aantrekkelijk en veilig aanbod van sport- en beweegactiviteiten zijn financieel en or-
ganisatorisch gezonde aanbieders nodig, die oog hebben voor veranderende behoeften 

 
Verzamelde acties (sheet 1): 

• Informeren over activiteitenaanbod, niet alleen over sport maar ook bijvoorbeeld over dansmoge-
lijkheden (GO Waalwijk) 

• Leren van marketingbenadering sportscholen 

• Scholen gebruiken voor promotie van sportmogelijkheden anders dan voetbal en hockey (*) 

• Sportdagen/Kick off, maar dan kleinschaliger voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld kinderen met 
gedragsproblemen of mensen met een beperking) (****) Fitnesscentrum Below en Basketbalclub 
Langstraat Shooters 

• Deel van het bewegingsonderwijs in de vorm van clinics (door sportverenigingen en sportscholen 
in hun eigen accommodatie) (****) 

• Introductie van een GO-sportabonnement voor meerdere sportverenigingen/-activiteiten (**********) 

Fitnesscentrum Below, Fysio Totaal, MIKZ Kinderopvang, Deltalent, Badmintonvereniging FST, 
Basketbalclub Langstraat Shooters en Gymnastiekvereniging Pro Patria 

• Via het voortgezet onderwijs scholen en jongeren informeren over het belang van sporten en be-
wegen (uitval tegengaan en verandering teweeg brengen in mindset van jongeren en ouders bij 
overgang primair naar voortgezet onderwijs) Badmintonvereniging FST en Atletiekclub Waalwijk 
‘66 

• Samenwerking/samengaan verenigingen (voorbeeld badminton en basketbal), waardoor vereni-
gingen minder kwetsbaar en vitaler worden (**********) Onderzoek hiernaar maakt onderdeel uit 
van de nieuwe beleidsvisie op sport en bewegen 2020-2024  

 
Verzamelde acties (sheet 2): 

• Vrijwilligersbeleid (meer vrijwilligers werven) (****)  

• Audit clubcultuur (wat gaat goed, wat kan beter) (***)  

• Behouden/uitbouwen sportkennismaking (door organisatie SNS/clinics) (*****) Badmintonvereni-
ging FST, Gymnastiekvereniging Pro Patria, Het Beweegburo en MIKZ Kinderopvang  

• Jeugdsport fonds (subsidie op maat maken, rekening houden dat zwemmen duurder is dan voet-
bal) (*****)  

• Kinderen op een positieve manier sport laten beleven (ouderen en kinderen goed ontvangen, zor-
gen dat mensen zich thuis voelen bij verenigingen, ledenverloop tegengaan in de wetenschap dat 
werving steeds lastiger wordt omdat er steeds meer te kiezen is) (*)  

• Huurkosten binnensportverenigingen beperken door het maken van annuleringsafspraken (**)  

• Organisatie bedrijvensportdagen en -toernooien in periodes van leegstand (hoe en welke bedrij-
ven te benaderen) (*)  

• Tijdens daluren Waalwijkers gratis laten sporten (in samenspraak met team Wijz (**)  

• Organiseren van schooltoernooien voor het voortgezet onderwijs om aandacht te vragen voor 
sportuitval 12-18 jarigen en met ondersteuning van sportverenigingen (********) Het Beweegburo, 
Badmintonvereniging FST, Gymnastiekvereniging Pro Patria en Basketbalclub Langstraat Shoo-
ters 

• Op GO Waalwijk handvaten presenteren voor verenigingen hoe nieuwe leden te werven (*)  
 
Verzamelde acties (sheet 3): 

• Talent voor organiseren in relatie tot vrijwilligerstekort met als aandachtspunten: (*****) 
o Inzet van een verenigingscoach 
o Bedrijfsprocessen (werk leuker/makkelijker maken) 
o Tips hoe vrijwilligers te werven 
o Meer bekendheid vacaturebank vrijwilligers 
o Betaalde trainers nodig (***) 
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o Goed geschoold kader  (cursussen: train de trainer) (*) 

• Gebruik leegstaande locaties voor kwetsbare groepen (vervoer ouderen is een knelpunt) (******) 

Fysio Totaal, Fitnesscentrum Below 

• Netwerkbijeenkomst van verenigingen om ervaringen en tips uit te wisselen 

• Loket op GO Waalwijk voor verenigingsondersteuning 

• Meer inzetten op het behouden van jeugdleden door: (**************) Het Beweegburo, Stichting 
sport als middel, Fysio Totaal en Gymnastiekvereniging Pro Patria 

o Aandacht voor pedagogisch klimaat en sociale veiligheid 
o Onderzoek waarom jeugdleden stoppen 
o Ondersteuning op het gebied van pedagogiek, sociaal/zorg, psycho-sociaal, tijdens de 

training langs de lijn 
o Ondersteuning in professionaliteit door bedrijfsleven, met behulp van sponsoring en op 

basis van maatschappelijke doelen (*) 
 
Verzamelde acties (sheet 4): 

• De Waalwijkse zwemvereniging: 
o Ondervindt concurrentie van de exploitant van het Olympiabad en beschikt over te weinig 

badwater (*****)  
o Is door de hoge huur  genoodzaakt hoge contributies te hanteren 
o Heeft ondersteuning nodig op het gebied van werving kader (**)  
o Een eigen plek (verenigingsruimte) zou tot meer binding met de leden leiden en zou het 

makkelijker maken bekendheid te geven wat de vereniging te bieden heeft (****)  

• Badmintonclub Vitesse wenst: 
o Meer spreiding van trainingsuren 
o Ondersteuning bij werving kader (**)  

• Atletiekclub Waalwijk ’66: 
o Atletiekbaan is topfaciliteit, beter benutten door open te stellen, samen te werken, etc. 
o Ontwikkelen van een visie over de verenigingen heen met aandacht voor ondersteuning 

kader (**********)  

• Gymnastiekvereniging Pro Patria: 
o Kleuters beter leren bewegen, ook op scholen 
o Meer aandacht voor recreatief turnen, heren/dames/ouderen 
o Avonddriedaagse en andere activiteiten 
o Kader zelf opleiden 
o Geen eigen accommodatie, daardoor minder binding (*)  

• Gymnastiekvereniging Alianza: 
o Turnen in allerlei voorzieningen 
o Accommodatie is verouderd, toestellen zijn pas vernieuwd 
o Organisatie van wedstrijden 

 
Verzamelde acties (sheet 5): 

• Soort van Sjors Sportief/GO Waalwijk maar dan uitgebreider (**) 

• Ouder-kind trainingen/ouders tijdens trainingen mogelijkheid geven te sporten of te bewegen 

• Ouderen meer stimuleren tot sport en bewegen 

• Locatie veranderen: voor ouderen op locaties (*) 

• Iets anders aanbieden dan wat al wordt aangeboden 

• Bedrijfsleven meer betrekken (organisatie bedrijfscompetities) (*) Badmintonvereniging FST 

• Meer aandacht voor prestaties, meer ontwikkelingsgericht (***) 

• Bieden van veilige sportomgeving 

• Opleiden trainers op het gebied van sociale vaardigheden (*******)  Stichting Sport als Middel 

• Spelregels duidelijk maken bij aangaan lidmaatschap (waarden en normen) 

• Beweegdiploma verplichten (**********) 

• Meer aandacht voor arbeidsmigranten, ouderen, mensen met een beperking (via steunpunt) (**) 

• Koppelen agenda sport met agenda van de gemeente (*) 

• Buurtsportcoaches en beweegcoaches die trainers gaan trainen (****) 

• Combinatie met onderwijs (*******) Badmintonvereniging FST 

• Bij sportverenigingen aandacht voor trainers behouden/ondersteunen, trainers ontzorgen, vroeg-
signalering, cofinanciering bedrijfsleven/vermogensfondsen (*) 

• Samenwerking tussen vereniging en specialisten (looptrainers) (**) 
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Themabijeenkomst 19 februari 2020: Duurzame sportinfrastructuur 
 
Om met z’n allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we functionele, goede en 
duurzame sportvelden, sporthallen, zwembaden en beweegvriendelijke buitenruimte nodig. 

 
Verzamelde acties (sheet 1): 

• 2 tennisverenigingen (RCW en de Mattekloppers), waarvan 1 met teveel banen en 1 met behoefte 
aan banen. Pleidooi voor samenwerking/betere afstemming of zelfs 1 vereniging (vanwege senti-
menten wel regie gemeente gevraagd) 

• Betere afstemming vraag en aanbod door gezamenlijk gebruik speelt ook bij voetbal 

• Combinatie van activiteiten (centralisatie), bijvoorbeeld jeu de boules op een tennispark (interes-
sante sporten voor senioren) (*)  

• Laagdrempelige fitnesstoestellen in de openbare ruimte, maar dan in combinatie met een pavil-
joen voor de sociale contacten 

• Belangrijk om te blijven reserveren voor instandhouding moderne sportaccommodaties (cruciaal 
voor hoge sportdeelname) (**)  

• Meer aandacht voor veilige, aansluitende fietsroutes (*)  

• Verenigingen informeren over mogelijkheden/voordelen van verduurzaming (in contact bren-
gen/netwerken) 

• Ontwikkelen van een vechtsportcentrum (**)  

• Een truck met sport- en spelmateriaal (fitness) voor senioren op locatie (**) Schaakvereniging 
Waalwijk 

• Ontwikkelen routes/circuits die via apps gepromoot worden onder doelgroepen (verleiden om sa-
men te sporten en te bewegen) 

• Een 2e Cruyff Court (of vergelijkbare voorziening) in Driessen (in navolging van succes in 
Baartwijk) (*****) Onderzoek hiernaar maakt onderdeel uit van de nieuwe beleidsvisie op sport en 
bewegen 2020-2024  

• Halvezolenpad sportiever inrichten en nog meer promoten als plek voor sportieve vrijetijdsbeste-
ding (*****) Schaakvereniging Waalwijk, Tennisvereniging RCW, Liberty Run/Atletiek Unie 

 
Verzamelde acties (sheet 2): 

• Voldoende sportaccommodaties, maar gebruik kan efficiënter, bijvoorbeeld door stimuleren ge-
bruik sportvelden door primair (bewegings-)onderwijs (******) Het Beweegburo 

• Te weinig gymzalen met onderscheid tussen onderwijs en sport 

• Capaciteitsonderzoek binnensport 

• Uitbreiding capaciteit sporthal Waspik (2 zalen?) (*****) Volleybalvereniging Atak ’55; Onderzoek 
hiernaar maakt onderdeel uit van de nieuwe beleidsvisie op sport en bewegen 2020-2024  

• Openbare ruimte: 
o Hardlooproutes 

 Halvezolenpad met voorzieningen als interval start/finish en verlichting (*********) 
Liberty Run/Atletiek Unie 

 Met lus door centrum Waalwijk en de kernen Waspik en Sprang-Capelle 
o Urban Run door onbekende gebouwen (ook in het kader van promotie stad en bedrijven) 

(*) Liberty Run/Atletiek Unie 
 
Verzamelde acties (sheet 3): 

• Positief: de accommodaties zijn schoon 

• Maar Karate-do-academie-Itosu moet van teveel verschillende accommodaties gebruik maken (4) 
waardoor ledenaantal daalt 

• Volleybalvereniging Atak ’55 (regionale functie) komt zaalruimte tekort en klimaat laat te wensen 
over 

• Centrale dojo/budo (voor wie: plaatselijk, regio en commercieel) (*******) Itosu; Onderzoek hier-
naar maakt onderdeel uit van de nieuwe beleidsvisie op sport en bewegen 2020-2024  

• Capaciteit buurtsport uitbreiden en zoeken naar samenwerking met verenigingen 

• Gezonde sportkantine (**) 

• Bij bouw nieuwe accommodaties rekening houden met toegankelijkheid 

• Meer contacten en begeleiden vanuit GGD met team Fit (*) GGD 
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• Nieuwe sportaccommodatie Waspik (******) Volleybalvereniging Atak ’55 en handbalvereniging 
Witte Ster; Onderzoek hiernaar maakt onderdeel uit van de nieuwe beleidsvisie op sport en bewe-
gen 2020-2024  

• Verduurzaming oudere accommodaties 

• Openstellen buitensportaccommodaties 

• Samenwerking tussen verenigingen om samen gezonder te zijn (omni-verenigingen) 
 
 
 
 


