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HEEL OOST GELRE
IN BEWEGING
Dit Beweeg- een Sportakkoord is van ons

in sport en bewegen* kan hebben. Nu en in de

allemaal. Het biedt kansen en mogelijkheden

toekomst. Ongehinderd, in een veilige en ge-

doordat nieuwe verbindingen zijn gelegd, ambi-

zonde omgeving. Een leven lang. Als deelnemer,

ties aan elkaar zijn gekoppeld en we slimmer en

vrijwilliger of toeschouwer.

efficiënter samenwerken. Iedereen is eigenaar.
Dit sportakkoord is van de gemeenschap.

Sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en
gemeente zijn in de afgelopen maanden rond de

Het Oost Gelrese Beweeg- en Sportakkoord

tafel gegaan om ambities en uitdagingen te be-

is ontwikkeld in navolging op het Achterhoeks

spreken en concrete ideeën uit te wisselen. Voor

Beweeg- en Sportakkoord, het Gelders Sport-

u ligt het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord met

akkoord en het Nationaal Sportakkoord. Met dit

daarin de gezamenlijke ambities op het gebied

Oost Gelrese Beweeg- en Sportakkoord willen

van sport en bewegen. Aangevuld met een rijtje

we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier

(nieuwe) initiatieven en vormen van samenwerking

8

ACHTERHOEK IN BEWEGING

waarmee wij invulling geven aan het Beweeg-

Ambities

en Sportakkoord in Oost Gelre. De handtekeningen

Samen hebben we een aantal belangrijke ambi-

onder dit Beweeg- en Sportakkoord vormen de

ties benoemd. Ambities waar we met elkaar de

eerste stap om dat te bereiken.

schouders onder gaan zetten. Hierover hebben
we concrete afspraken met elkaar gemaakt. Wat
we doen is niet allemaal nieuw. Het Beweeg- en
Sportakkoord verbindt de ambities van de ver-
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schillende organisaties die actief (willen) zijn op

uit dit Beweeg- en Sportakkoord ook te onder-

het vlak van sport en bewegen. En het geeft door

schrijven, aan te sluiten bij de nieuwe initiatieven

gemeenschappelijke ambities, nieuwe initiatieven

en vormen van samenwerking, maar ook zelf

en vormen van samenwerking een extra impuls

nieuwe punten toe te voegen aan de actielijst.

aan het beleid op het vlak van sport en bewegen.
Dit betekent ook dat er financieel voordeel wordt

Het Beweeg- en Sportakkoord van Oost Gelre

behaald. Slim koppelen van budgetten geeft meer

heeft geen einddatum, maar wel een tussen-

slagkracht.

stand. Zolang de ambities leven en er actiepunten
zijn die wij willen en kunnen realiseren, behoudt

Open en dynamisch

dit document zijn waarde. In oktober 2021 maken

Ons akkoord heeft een open en dynamisch

we de stand van zaken op.

karakter. Bij de start scharen wij ons achter de
geformuleerde ambities. Wij willen de komende
tijd veel actiepunten realiseren, maar zullen ook
nieuwe actiepunten formuleren. Wij nodigen andere organisaties nadrukkelijk uit om de ambities

* Onder sport en bewegen verstaan wij alle beweegactiviteiten, maar dat wil niet zeggen dat het altijd gepaard moet
gaan met lichamelijke beweging. Ook denksporten vallen bijvoorbeeld binnen ons aandachtsgebied.
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DE AFTRAP:
FEITEN EN CIJFERS

Tabel aantal inwoners per 1 januari 2020

M

V

M+V

Groenlo

4.951

4.931

9.882

Harreveld

786

648

1.434

Lichtenvoorde

6.438

6.451

12.889

Lievelde

731

667

1.398

Mariënvelde

468

433

901

Vragender

583

545

1.128

Zieuwent

1.056

939

1.995

Totaal

15.013

14.614

29.627

Het aantal inwoners op 1 januari 2020 is 29.627. Hiervan zijn 15.013 mannen en 14.614 vrouwen.
Dit zijn definitieve cijfers vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

GEMEENTE OOST GELRE

11

Trend in voldoen aan de beweeglijn in Oost Gelre
en Oude IJsselstreek

Percentage

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM
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Deze grafiek toont voor de gemeente Oost Gelre de ontwikkeling van verschillende leeftijdsindicatoren.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de te verwachte demografische
ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn
beleidsarm. Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM).
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Trend in wekelijkse sporters in Oost Gelre
en Oude IJsselstreek

Percentage

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM
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Deze grafiek toont voor de gemeente Oost Gelre de ontwikkeling van verschillende leeftijdsindicatoren.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de te verwachte demografische
ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn
beleidsarm. Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM).
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Vergelijking ledenprecentage gemeente Oost Gelre,
provincie Gelderland en Nederland (2016)

Percentage
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Het ledenpercentage sportverenigingen in de gemeente Oost Gelre vergeleken met het ledenpercentage
in de provincie Gelderland en Nederland. Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage in
Nederland 25,8%. In de provincie Gelderland betreft dit 27,1% en in de gemeente Oost Gelre is dit 35,9% .
Bron: KISS 2016, NOC*NSF.
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Top 10 sportbonden in de gemeente Oost Gelre (2016)
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Sportbond

Aantal inwoners met een lidmaatschap bij de sportbond

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

3.665

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

1.618

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

1.020

Nederlandse Volleybal Bond

835

Sportvisserij Nederland

700

Nederlandse Fiets Unie

479

Koninklijke Nederlandse Zwembond

392

Nederlandse Handbal Verbond

380

Nederlandse Golf Federatie

373

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

337

GEMEENTE OOST GELRE

15

16

ACHTERHOEK IN BEWEGING

2

AMBITIES EN
RESULTATEN VAN HET
BEWEEG- EN SPORTAKKOORD VAN DE
GEMEENTE OOST GELRE

Sporten en bewegen moet voor iedere inwoner

1 	Jongeren (tot 18 jaar) bereiken via onder-

van Oost Gelre mogelijk zijn. Naast sport als doel,

wijs en aantrekkelijke arrangementen

bevordert het plezier in bewegen de gezondheid

De basis voor voldoende bewegen en sporten

en zelfontplooiing. Ook vermindert het de

wordt gelegd in de jeugd. Het onderwijs speelt

eenzaamheid.

een grote rol. Bewegen en sporten moet een

GEMEENTE OOST GELRE
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vanzelfsprekendheid zijn voor de jeugd in de

Bewegen en sporten werkt preventief. Door een

basisschoolleeftijd. Kwalitatief goede docenten

gezonde leefstijl kunnen de zorgkosten op

zijn van cruciaal belang. Vakleerkrachten (licha-

termijn gaan dalen.

melijke opvoeding) kunnen een link leggen met
sporten en bewegen in de vrije tijd. Daarnaast is

Om deze twee ambities te bereiken, hebben

het van belang een breder sportaanbod toegan-

we drie afgeleide doelen.

kelijker te maken voor een grotere groep jongeren, waardoor ook middelbare scholieren en
studenten sport op een andere wijze kunnen

3 			De krachten bundelen, zodat
iedereen mee kan doen

inbedden in hun leefpatroon. Denk hierbij ook

Samenwerken staat centraal in Oost Gelre.

aan gezonde voeding.

Binnen het dorp of de vereniging Scholder an
Scholder. Daarbij staat de inwoner centraal.

2 			Een gezonde leefstijl
(18 jaar en ouder) voor iedereen

Iedereen moet mee kunnen doen. En bewegen
en sporten bij een vereniging moet financieel

Sporten en bewegen vormen een belangrijk deel

haalbaar zijn. Ook voor inwoners met een lage

van ons leven. Het heeft effect op vele gebieden.

sociaaleconomische status.

Denk aan een gezond gewicht, weerstand,
weerbaarheid, sociale contacten. Sporten en
bewegen zijn voor iedereen bereikbaar. Ieder op

4 	Beter inzichtelijk
maken van het sportaanbod

zijn eigen niveau, op de manier zoals hij wil, waar

Het Beweeg- en Sportaanbod is niet voor ieder-

en met wie passend is.

een bekend. Het beter inzichtelijk maken van wat

18
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er al is, zorgt ervoor dat mensen op korte termijn

Een belangrijke randvoorwaarde die bijdraagt

al verleidt worden om van het aanbod gebruik te

aan alle ambities:

maken.

Een centraal aanspreekpunt (vergelijk sportfederatie) die samen met verenigingen, maatschappe-

5			 Investeren in hardware en software

lijke organisaties en ondernemers vorm geeft aan

Gezonde, krachtige, vitale (sport)verenigingen,

het stimuleren en zichtbaar maken van sporten

goed geschoolde vrijwilligers (software) en slim

en bewegen voor iedereen in de samenleving. Er

en efficiënt gebruik van accommodaties (hard-

kunnen taken opgepakt worden die specifiek zijn

ware) is essentieel.

voor bepaalde groepen, zoals jongeren, ouderen,
mensen met een beperking, etc.

GEMEENTE OOST GELRE
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EEN STUURGROEP,
SPORTRAAD EN
AMBITIETEAMS

Borging. Ook dat doen we samen.

verdeeld in nauw overleg met de hierna
beschreven ambitieteams.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit:

Om te waarborgen dat het niet blijft bij dit Beweeg- en Sportakkoord en de (deels) nieuw

- Bennie Bles

ontstane netwerken te behouden, houdt een

- Bauke Brummelaar - Haarlink

Stuurgroep de voortgang in de gaten. Zij monitort

- Jacques Janssen

de voortgang van de verschillende activiteiten,

- Pascal Kamperman

deelt ontwikkelingen en waar we kansen zien,

- Michiel Krabbenborg

worden nieuwe ambities opgesteld. Hier wordt
ook het beschikbare uitvoeringsbudget voor 2021

19
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Als voorbeeld: een strippenkaart is genoemd als
manier om jeugd/jongeren te bereiken om meer
te bewegen. Ervan uitgaande dat dit een geweldig
idee is, gaat het ambitieteam Jeugd en Jongeren
aan de slag. De partijen die een bijdrage willen
leveren aan het ontwikkelen en invoeren van zo’n
strippenkaart worden allereerst verzameld. Daarna
gaan zij nadenken hoe deze vorm moet krijgen
(ontwerp), welke partijen erbij nodig zijn (wie) en
wanneer we deze willen invoeren. De ervaring
leert dat hoe concreter en dus ook hoe kleiner de
opdracht is, hoe groter de kans dat partijen willen
Ambitieteams

aanhaken. Het sportakkoord kenmerkt zich door

Daarnaast zijn twee ambitieteams gevormd.

groot en integraal te denken, maar klein en dichtbij

Zij concretiseren de ambities die in het akkoord

te werken. Daarnaast is het sportakkoord niet van

staan. Deze ambitieteams bestaan uit vertegen-

de gemeente, maar van ons allemaal!

woordigers van sportverenigingen, scholen,
zorginstellingen, buurt/wijk-instellingen, gezond-

Sportraad in ontwikkeling

heidsinstellingen, bedrijven en gemeente. Zij

Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan

bepalen samen concrete projecten en zorgen

de gemeente. ‘De stem’ van de sport is zo op een

voor de uitvoering.

goede wijze georganiseerd in de gemeente.

GEMEENTE OOST GELRE

Netwerkbijeenkomst

hinderd, in een veilige en gezonde omgeving.

De belangrijkste factor in dit Beweeg- en Spor-

Een leven lang. Als deelnemer, vrijwilliger of

takkoord is het krachtige netwerk. Eén of twee

toeschouwer. En dat doen we samen.

keer per jaar komt iedereen die bij wil dragen aan
deze gezonde gemeente bij elkaar om van elkaar
te leren en nieuwe verbindingen mogelijk te
maken. Zoals gezegd, willen we bereiken dat
iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Onge-

21
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AMBITIES
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Verzoek aan de ambitieteams:

Ambitie

Doelstellingen:

Ambitieteam Jeugd en Jongeren

Ambitieteam 18+

Jongeren bereiken via onderwijs

Gezonde leefstijl voor alle inwoners

en aantrekkelijke arrangementen.

boven de 18 jaar.

• 100% aan het bewegen.

•	Alle 18+’ers 100% aan het

•	Jongeren langer betrokken
houden binnen verenigingen

bewegen houden.
•	18+ langer betrokken houden

waardoor je ze ook mee kunt

binnen verenigingen waardoor je

nemen in het vrijwilligerswerk.

ze ook mee kunt nemen in

• Jongeren blijvend laten bewegen.
•	Kinderen beter leren bewegen,

het vrijwilligerswerk.
•	Gevolgen van corona voor

plezier laten ervaren in bewegen,

18+ volgen en interventies

van school naar vereniging

organiseren t.b.v. vitaliteit.

activeren (aanzetten tot sporten).
•	Mogelijk maken om te sporten
individueel/in groepsverband.
• Sneeuwbaleffect.

•	Aandacht voor gehandicapten,
sociale minima, 70+.
•	Aandacht voor vitale medewerkers.

24

ACHTERHOEK IN BEWEGING

Opdracht:

Ambitieteam Jeugd en Jongeren

Ambitieteam 18+

•	Kom tot een voorstel voor één

•	Kom tot een voorstel voor één

concreet resultaat om bovenge-

concreet resultaat om bovenge-

noemde doelstellingen te realise-

noemde doelstellingen te realise-

ren binnen 6 maanden.

ren binnen 6 maanden.

•	Door de coronacrisis is het be-

•	Door de coronacrisis is het belang

lang van sporten, bewegen en

van sporten, bewegen en sociale

sociale contacten nog duidelijker

contacten nog duidelijker gewor-

geworden. Neem dit mee in de

den. Neem dit mee in

uitwerking van de ideeën.

uitwerking van de ideeën.

•	Werk de ideeën uit met relevante
partijen.
•	Kom tot een plan om deze echt
te gaan uitvoeren.
•	Maak een taak- en rolverdeling;
wie doet wat?
•	Geef aan welke financiële middelen hiervoor noodzakelijk zijn.
•	Geef aan hoe dit project te verduurzamen is.

•	Werk de ideeën uit met relevante
partijen.
•	Kom tot een plan om deze echt
te gaan uitvoeren.
•	Maak een taak- en rolverdeling;
wie doet wat?
•	Geef aan welke financiële middelen hiervoor noodzakelijk zijn.
•	Geef aan hoe dit project te
verduurzamen is.

GEMEENTE OOST GELRE

Voorwaarde:

Ambitieteam Jeugd en Jongeren

Ambitieteam 18+

•	Het voorstel heeft aansluiting

•	Het voorstel heeft aansluiting

met dit sportakkoord.

met dit sportakkoord.

•	Maak gebruik van de andere drie

•	Maak gebruik van de andere drie

ambities: 1) krachten bundelen,

ambities: 1) krachten bundelen,

2) beter inzichtelijk maken van het

2) beter inzichtelijk maken van

aanbod en 3) investeren in hard

het aanbod en 3) investeren in

en software.

hard en software.

•	Meerdere partijen moeten een

•	Meerdere partijen moeten een

bijdrage leveren in tijd, geld,

bijdrage leveren in tijd, geld,

kennis, enz.

kennis, enz.

•	De kracht/kwaliteit zit in de

•	De kracht/kwaliteit zit in de

samenwerking van partijen.

samenwerking van partijen.

•	Geld maakt het project mooier/

•	Geld maakt het project mooier/

beter, maar is niet de essentiële

beter, maar is niet de essentiële

voorwaarde.

voorwaarde.

•	Moet een opstart zijn van meer-

•	Moet een opstart zijn van meer-

dere projecten om de ambitie

dere projecten om de ambitie

te realiseren.

te realiseren.

25
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Samenstelling
ambitieteam:

Ambitieteam Jeugd en Jongeren

Ambitieteam 18+

•	Vertegenwoordigers van rele-

•	Vertegenwoordigers van relevante

vante projecten (kennis van en

projecten (kennis van en betrok-

betrokkenheid met doelgroep).

kenheid met doelgroep).

• Intrinsiek gemotiveerd.

• Intrinsiek gemotiveerd.

Aanvoerder:

• Talie Wijlens

• Jos Porskamp

Verantwoording:

•	De aanvoerder legt namens het

•	De aanvoerder legt namens het

team verantwoording af aan de

team verantwoording af aan de

stuurgroep bestaande uit:

stuurgroep bestaande uit:

	- Vertegenwoordiger sportverenigingen.

- Vertegenwoordiger sportverenigingen.

- Achterhoek in Beweging.

- Achterhoek in Beweging.

- Vertegenwoordiger scholen.

- Vertegenwoordiger gezond-

- Gemeente.

heids- en/of zorginstelling.
- Gemeente.

GEMEENTE OOST GELRE

Afstemming:

Ambitieteam Jeugd en Jongeren

Ambitieteam 18+

•	Iedere maand met collega aan-

•	Iedere maand met collega aan-

voerder en voorzitter stuurgroep.

Periode van
uitvoering:

• 1 juni - 31 december 2021.

voerder en voorzitter stuurgroep.

• 1 juni - 31 december 2021.

27
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TOTSTANDKOMING
BEWEEG- EN SPORTAKKOORD OOST GELRE

Achterhoek in Beweging en de gemeente

veel inwoners, sportaanbieders, verenigingen en

Oost Gelre hebben samen met de sportfor-

maatschappelijke partners gesproken over hun

mateur een werkgroep gevormd die het pro-

ideeën voor een gezond Oost Gelre waar ieder-

ces heeft ingericht. De belangrijkste thema’s

een, écht iedereen, plezier in sport en bewegen

en stakeholders zijn in beeld gebracht.

kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd,
in een veilige en gezonde omgeving. Een leven

Op 13 november 2019 was de eerste bijeenkomst

lang. Als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.

voor het Beweeg- en Sportakkoord bij Den Diek

Tijdens deze avond zijn vier ambities verwoord.

in Lichtenvoorde. Tijdens deze avond hebben

GEMEENTE OOST GELRE

In januari 2020 kwam een groep experts bij

duidelijker hoe belangrijk sporten en bewegen

elkaar in Sociaal Cultureel Centrum de Matte-

zijn. Daarom werd een vijfde ambitie toege-

lier in Groenlo. In drie groepen zijn er activi-

voegd aan de vier die al vastgesteld waren.

teiten beschreven die ervoor zorgen dat deze
ambities waarheid kunnen worden. Tijdens

De werkgroep heeft het akkoord ver-

de expertmeeting is afgesproken een concre-

der uitgewerkt en begin mei weer voorge-

tiseringsslag te maken met een kleine groep

legd aan een deel van de expertgroep.

vrijwilligers. Door de coronamaatregelen werd
dit een online sessie. Dankzij corona werd nog

29
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SLOTAKKOORD

Op basis van dit sportakkoord gaan we met

Aansluiten bij het akkoord

elkaar aan de slag om bewegen en sport in

Organisaties die niet betrokken waren in het

Oost Gelre nog sterker te maken. Samen zetten

proces en alsnog willen aansluiten, zijn op

we de schouders eronder. Want alleen met

ieder moment van harte welkom. Het Be-

elkaar kunnen we ervoor zorgen dat nog meer

weeg- en Sportakkoord is een overeenkomst

mensen in Oost Gelre gaan bewegen en sporten.

waarbij alle partijen welkom zijn die willen
bijdragen in de realisatie van de ambities.

23 juni 2021
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BIJLAGEN

Bijlage Ambitie 1.

• 100% aan het bewegen.

Jongeren bereiken via onderwijs en

• Jongeren blijvend laten bewegen.

aantrekkelijke arrangementen

•	Kinderen beter leren bewegen, plezier laten
ervaren in bewegen, van school naar vereniging.

Doelen:

• Activeren (aanzetten tot sporten).

•	Jongeren langer betrokken houden binnen

•	Mogelijk maken om te sporten: individueel/in

verenigingen waardoor je ze ook mee kunt
nemen in het vrijwilligerswerk.

groepsverband.
• Sneeuwbaleffect.

GEMEENTE OOST GELRE
Bijlage Ambitie 1. Jongeren bereiken via onderwijs en aantrekkelijke arrangementen.

Wat

A Strippenkaart (vb Sjors Sportief en Sjors Creatief)
- Iemand moet dit coördineren (met scholen bij elkaar).
Denk aan buurtsportcoach.
-	Samenwerking en verbinding tussen maatschappelijke organisaties en
scholen.
-	Jeugdleden van verenigingen kunnen lesgeven (als ze een opleiding
hebben gevolgd) of assisteren.
- Les door hybride leren (Graafschapcollege sport & bewegen).
- Les door leerlingen van het Marianum.
-	Geld moet komen van gemeente, verenigingen en bonden;
samen aan de slag.
NB. Kijk hierbij ook naar logistiek: hoe kunnen kinderen veilig naar de
locaties komen, vooral vanuit de kleine kernen (of daar naartoe).
Denk ook aan kruisbestuiving (vb Maarten).

B Special heroes (gericht op speciaal-onderwijs)
- Eerst op school kennismaken met de mogelijkheden.
- Ga naar een vereniging en doe eens mee.
- Daarna de derde stap: word lid.

Wie
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ACHTERHOEK IN BEWEGING

Bijlage Ambitie 1.

Wat

C Kinderen met overgewicht sporten vaak niet
- Zorg dat er een doorverwijzing komt vanuit huisartsen en diëtisten.

D Verenigingen uitnodigen op scholen
- Een sport moet bij iemand passen, maak het kind leidend.
- Werk vraag i.p.v. aanbod gestuurd.

E Organiseer een sportinstuif voor mensen met een beperking
-	Zo bereik je ook begeleiders, die vaak lastig zijn te bereiken en
te enthousiasmeren.
- Longa59 organiseert dit al twee jaar op de zaterdagochtend.

F Zorg voor kinderen voor een herkenbaar gezicht op het basisonderwijs
- Vakleerkracht/beweegonderwijs.

G Vergeet de ouders niet te betrekken
- Welke sport kun je doen wanneer je je eigen sport niet kunt uitoefenen.
- Sporten stimuleren.
- Ondersteun verenigingen hierbij.
NB. Praat ook met de doelgroep zelf!

Wie

GEMEENTE OOST GELRE
Bijlage Ambitie 2. Een gezonde leefstijl (18 jaar en ouder) voor iedereen.

Wat

A Geef mensen een fijne reden om te bewegen (plezier, fun-factor)
- Deels individueler aanbod.
- Zonder wijzend vingertje/dwang.
- Ontmoeting.

B Zorg voor vrijheid en flexibiliteit in aanbod
- Voor iedereen die wil komen, ook niet-leden.
-	Geef teamleden ‘verlofdagen’ (een maximum aantal dagen dat je
kunt inzetten gedurende een seizoen om afwezig te zijn).
-	Sport- en beweegpas, bijv. op woensdagmiddag groot aanbod van
sport/bewegen in samenwerking met verenigingen, BSO en scholen.

C Proeverij
-	Groep (niet sporters of nieuw in gemeente, etc) bijv. 10 tot 20
personen (samen met vrienden/buren naar een vereniging om te
proberen gaat misschien makkelijker dan individueel).
- +/- een half jaar lang samen allerlei sporten uitproberen.
-	Vandaaruit instromen in een vereniging of zonder vereniging verder
samen blijven bewegen.
- Kan door een soort federatie in coördinatie worden ondersteund.

Wie
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ACHTERHOEK IN BEWEGING

Bijlage Ambitie 2.

Wat

-	Vast moment, vaste locatie voor de groep: verenigingen zorgen
(via federatie) samen voor programma en invulling op basis van de
wensen van de groep.

D Stimuleer bewegen binnen bedrijven, vitale medewerkers
- Maak bewegen gewoon, zodat het verder komt.
- Campagne Heel Oost Gelre Beweegt.
- Fitste bedrijf van Oost Gelre/de Achterhoek.

Wie

GEMEENTE OOST GELRE
Bijlage Ambitie 3. De krachten bundelen, zodat iedereen mee kan doen

Wat

A Sportboulevard
-	Idee rondom Sportboulevard rond zwembad in Lichtenvoorde was
bijna klaar (11 verenigingen, samen combi-aanbod aan deelnemers,
bijv. per seizoen kunnen wisselen van sport).
-	Geen politiek draagvlak toen. Misschien nu wel. Toen ook alleen op
Lichtenvoorde gericht.
- Groep is nog steeds enthousiast om door te zetten.
- Dit heeft veel enthousiaste ideeën en samenwerkingen opgeleverd.

B Sport- en beweegplein
-	Voorbeeld Buitenspeeldag: jaarlijks evenement op diverse locaties
in eigen kern.

C	Vertrouwd vast gezicht/contactpersoon voor sport- en
beweegmogelijkheden

Wie
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ACHTERHOEK IN BEWEGING

Bijlage Ambitie 4. Beter inzichtelijk maken van het sportaanbod

Wat

Wie

A	Maak een boekje in een grote oplage en combineer dit met
online content
-	Fysieke aanwezigheid van een boekje is ook belangrijk, omdat je op
internet gericht zoekt en in een boekje geïnspireerd raakt doordat je
ermee geconfronteerd wordt:
-

Met verwijzing naar online filmpjes.

-

Met inspirerende verhalen.

-

Waarin je contactpersonen ‘persoonlijk’ leert kennen.

-

Met contactadressen en websites.

- Zet topsporters in (ambassadeurs, inspiratie, rolmodellen).
- Voor alle doelgroepen.
- Dat op veel plekken beschikbaar is.
- Met openbare beweegplekken (pumptrack, beweegtuin).
- Trek het breder: denk ook aan wandelen, scouting, etc.

B Sport BSO
- Kennismaken met verschillende sporten.
- Kinderen laten vloggen over eigen sport.

GEMEENTE OOST GELRE
Bijlage Ambitie 4. Beter inzichtelijk maken van het sportaanbod

Wat

C Gemeentewebsite beter doorzoekbaar maken, goed overzicht
(www.oostgelre.nl)

D Uniek sporten
- Achterhoek in Beweging verder aanvullen en bekend maken.

E Zorg voor een herkenbaar aanspreekpunt
- Bijv. een beweegmakelaar en verenigings- en vrijwilligersondersteuning.

Wie
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ACHTERHOEK IN BEWEGING

Bijlage Ambitie 5. Investeren in hardware en software

Wat

Wie

A Kennis/ervaringsuitwisseling
- Informatieavonden.
- Samen trainen.
- Kader uitwisselen.
- Aanbod bij elkaar bekend, mogelijkheden en limieten.

B Trainers/kader opleiden
- Voorkomen van blessures.
- Deskundigheid algemeen/verschillende doelgroepen.
- Plezier in bewegen (niet alleen competities!).
- Inzetten eenzame ouderen? (bekend bij gemeente, niet bij verenigingen)

C Aanleggen van sportperken, buitenruimte die tot bewegen uitnodigt

Wentholtpark
en Longa30

D	Zorg voor financieel gezonde verenigingen (locatie, accommodatie,
tastbare hulp, etc.)
-	Positieve energie krijg je wanneer je je geen zorgen hoeft te maken
over de toekomst.

GEMEENTE OOST GELRE
Bijlage Ambitie 5.

Wat

Wie

- In ruil kun je dan samen regelen hoe je je accommodatie vult/benut
en het beheer regelt. Omgekeerde stimulans.
-	Betrek de gebruikers! Zaaluren versus beschikbare uren van begeleiders
en trainers laat nu vaak mismatch zien.

E Sportcoach
- Een professional die vergeten groepen weet te bereiken.

Verder genoemd:
Vrijwilligersvergoedingen/trainers/betaald werk aan kunnen bieden:
a.	Nu geen ruimte, omdat veel voor accommodaties betaald moet worden.
b.	Daarom met name jongeren nog een job ernaast, terwijl zij – mits inkomen mogelijk –
zich meer zouden willen inzetten voor de sport.
c.	Financieel gat juist bij groep met specifieke behoefte (specifieke begeleiding,
inkomstenniveau, te complexe verrekeningen, etc.).
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