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Voorwoord
Beste sportliefhebber,
Met genoegen mag ik u het Sportakkoord Leeuwarden presenteren. Na maanden van intensieve
samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige
maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente mogen we enorm trots zijn op het
resultaat.
Het intensieve traject is in het najaar van 2019 gestart met een bijeenkomst in het Cambuurstadion. Wat
volgde waren diverse werksessies om het Sportakkoord Leeuwarden vorm en inhoud te geven. Elk van
deze bijeenkomsten werd bijzonder goed bezocht door enthousiast spelers en supporters die mee willen
denken over het sport- en beweegklimaat in onze gemeente.
Nu ligt er een akkoord waarmee we in onze gemeente een enorme boost kunnen geven aan de doelen
op het gebied van sport & beweging. Maar hier houdt het niet op. Nu begint het pas! Wij geven met
elkaar invulling aan de uitvoering van het akkoord. Opdat we samen bewegen naar een gezonde
gemeente. Aan de slag!
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1.

Aftrap

In navolging van het Landelijk Sportakkoord is door samenwerking van vele enthousiaste spelers het
lokale sportakkoord voor de gemeente Leeuwarden ontwikkeld. Met dit sportakkoord willen we
bereiken dat in de gemeente Leeuwarden iedereen plezier kan hebben in sporten en bewegen. Nu en in
de toekomst. Ongehinderd en in een veilige, toekomstbestendige en gezonde omgeving. Bij een
vereniging of gewoon buiten. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.
De handtekeningen van de spelers onder dit sportakkoord vormen de eerste stap om dit te bereiken. Het
bereiken van dit akkoord kende een wedstrijdvoorbereiding waarin vele partijen, van sportaanbieders,
maatschappelijke organisaties, onderwijs tot aan gemeente, hebben mee en vooral samen gespeeld.
In de afgelopen periode zijn er meerdere werksessies georganiseerd. Dit heeft geleid tot een akkoord
bestaande uit ambities, doelstellingen en concrete acties waar we samen en met elkaar mee aan de slag
gaan.

2.

Wedstrijdanalyse

De gemeente Leeuwarden heeft, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, te maken met sportieve
uitdagingen. Denk aan demografische ontwikkelingen, individualisering, digitalisering, terugloop van
vrijwilligers en ledenaantallen, overgewicht, beweegarmoede, zelfredzaamheid en een overheid die
burgerparticipatie centraal stelt. Ook is het voor nog niet iedereen vanzelfsprekend om te sporten en
bewegen, doordat zij hier belemmeringen in ervaren.
Van belang is dat we hierop inspelen in het sportakkoord. Hierbij hebben spelers en supporters,
vertegenwoordigd uit de sport, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente
uitgesproken dat zij in gezamenlijkheid bewegen naar een gezonde gemeente.
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3.

Tactiek

Met het Sportakkoord Leeuwarden willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en
bewegen heeft. Nu en in de toekomst. 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 onze gemeente en stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. En dat
doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en overheid
bundelen de krachten. We leggen verbindingen in en tussen de dorpen/kernen, maar pakken zaken ook
gemeente breed op. We zorgen dat iedereen, van jong tot oud, meedoet. We nemen drempels weg en
maken sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk. We haken aan bij bestaande initiatieven en
zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren.
Samen werken we aan een omgeving waar iedereen gezond en sportief kan opgroeien, waar niemand
aan de kant staat, waar we naar elkaar omkijken en waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders
zorgen voor ontmoeting en ontspanning. Kortom; samen bewegen we naar een gezonde gemeente!
Om dit te kunnen realiseren hebben we samen een aantal belangrijke ambities benoemd. Ambities waar
we, de komende jaren, samen mee aan de slag gaan. De ambities zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:
- Gezond Opgroeien
- Inclusief Sporten en Bewegen
- Vitale sport- en beweegaanbieders
- Bewegen in de openbare ruimte
Vervolgens zijn er per thema een aantal doelstellingen en verschillende concrete acties benoemd. De
komende twee jaar worden deze acties tot uitvoering gebracht.
Looptijd Sportakkoord Leeuwarden
Het Sportakkoord Leeuwarden heeft in ieder geval een looptijd tot 2030. Ieder jaar wordt het
Sportakkoord Leeuwarden geëvalueerd. Er wordt gekeken of de ambities nog aansluiten bij de lokale
situatie. Daarnaast worden de verschillende acties aangescherpt en/of aangevuld. Op deze manier blijft
het Sportakkoord Leeuwarden actueel en voldoen aan de wensen en behoeften van de inwoners.
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Gezond
Opgroeien
Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend
geworden in het dagelijks leven van kinderen. Ook
voor kinderen in de gemeente Leeuwarden.
Onderzoekers stelden in 2016 vast dat de meeste
kinderen van 4 tot 11 jaar maar drie tot zeven uur
per week buiten spelen en dat de
bewegingsvaardigheid van kinderen minder is
dan in 2006. In de gemeente Leeuwarden speelt
43% van de kinderen dagelijks buiten. Daarnaast
draagt weinig bewegen bij aan een grotere kans
op overgewicht. Ongeveer 11% van de kinderen in
de gemeente Leeuwarden heeft overgewicht. De
oorzaken van minder bewegen zijn o.a.:
digitalisering, weinig vakleerkrachten
bewegingsonderwijs en te weinig veilige
speelplekken. Maar ook de terughoudende en
voorzichtige houding van veel ouders en
verzorgers bij het buitenspelen speelt een rol.
Daarom is het van belang kinderen van jongs af
aan vaardig in bewegen te maken.
Doelstellingen
• Alle scholen, kinderopvangorganisaties en IKC’s
handelen in de geest van de gezonde school.
• Kinderen in de leeftijd van 0 tot 24 jaar groeien
op met veelzijdig bewegen.
• Alle (opvoeders van) kinderen van -9 maanden
tot 24 jaar zien het belang van gezond opgroeien
en weten hier naar te handelen.
• Kinderen in de leeftijd 0 tot 24 jaar zijn minimaal
2 uur per dag (in de gelegenheid om op een
veilige en uitdagende manier) buiten te bewegen
als onderdeel van een gezonde leefstijl.
• Alle kinderen van 0 tot 16 jaar komen minimaal 3
keer per week een beweegspecialist tegen.
• Alle kinderen kunnen zich op een plezierige
manier sociaal emotioneel ontwikkelen binnen
een veilig sportklimaat onder begeleiding van een
beweegspecialist.

6

Sportakkoord Leeuwarden

Wat gaan we doen
We willen scholen, kinderopvangorganisaties en
IKC’s stimuleren om sport en bewegen een
structurele plek in het beleid te geven.
Daarnaast willen we de sportaanbieders ook
stimuleren om een breed en divers aanbod voor
de jongste jeugd te ontwikkelen. Ook willen we
voldoende, veilige en uitdagende
beweegmogelijkheden realiseren in de wijk(en)/
dorp(en). Vandaar de aansluiting met de
omgevingsvisie. We sluiten tevens aan bij
bestaande leefstijlprogramma’s en –campagnes.
Feiten en cijfers
• 11% van de 4-12 jarigen heeft overgewicht
inclusief obesitas*
• 77% van de 4-12 jarigen sport minstens 1x per
week bij een vereniging, club of sportschool*
• 56% van de 4-12 jarigen loopt/fietst elke dag
naar school*
• 38% van de 4-12 jarigen beweegt dagelijks 1
uur*
• 43% van de kinderen tussen de 4-12 jaar speelt
elke dag buiten*
(bron; *GGD Fryslan, kindmonitor 2018)

Acties
Aansluiten bij bestaande campagnes “Gezonde Leefstijl” en deze bij de verschillende organisaties
onder de aandacht brengen. Denk hierbij aan de campagne Drink Water, 20-20-2 en de “Week van de
gezonde jeugd”.
Het stimuleren van verschillende leefstijlprogramma’s op de scholen (Daily Mile, EU schoolfruit, I run to
be fit).
Samenwerking tussen sport, onderwijs, kinderopvang, CJG, JGZ, buurtsportcoaches etc. opzetten:
• Elkaar beter leren kennen binnen de sport zelf of in de lokale omgeving.
• Lokale samenwerking versterken (uitwisseling).
• Samenwerking tussen onderwijs, maatschappelijke organisaties en sportaanbieders versterken.
• Delen van goede ervaringen/projecten.
Stimuleren van sport- en beweegplan op alle IKC’s (in ontwikkeling) als onderdeel van een gezonde
leefstijl.
De omgeving zo inrichten dat fietsen en/of lopen naar school gestimuleerd wordt. Aansluiten bij de
omgevingsvisie van de gemeente.
Stimuleren van komst vakleerkrachten op alle scholen.
Monitoring beweegvaardigheden op iedere basisschool (bijv. middels MQ scan).
Sportaanbieders hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van het jonge kind (ASM), en nemen
dit mee in het aanbod.
Ontwikkelen naschools sportkennismakingsprogramma’s/naschools aanbod voor jongste jeugd en
jongeren.

Ambitie
Voor inwoners van de gemeente Leeuwarden
tot 24 jaar is er altijd een mogelijkheid om
(onder begeleiding van beweeg professionals)
veelzijdig te bewegen en is een gezonde
keuze voorhanden, waardoor gezond
opgroeien vanzelfsprekend is.
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Inclusief

Sporten en bewegen

Lekker sporten en bewegen. Ongeveer 56%* van
de inwoners van de gemeente Leeuwarden van 19
jaar en ouder voldoet aan de beweegrichtlijnen en
51%*** sport wekelijks. Het lijkt zo
vanzelfsprekend, maar dit is het niet altijd voor
iedereen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een
beperking, mensen met een laag inkomen of
mensen met een migratieachtergrond. Zij ervaren
soms of vaak belemmeringen om te gaan sporten
en bewegen. En dit terwijl het belang van
bewegen voor deze mensen vaak nog groter is
dan voor mensen die deze belemmeringen niet
ervaren. Een actief leven draagt namelijk bij aan
onze gezondheid en mee doen in de
maatschappij.
Doelstellingen
• De verschillende organisaties weten elkaar te
vinden, werken naar behoefte samen en zorgen
ervoor dat vraag een aanbod goed op elkaar
aansluit.
• Voldoende deskundige ondersteuning voor
specifieke doelgroepen vanuit organisaties en
verenigingen.
• De randvoorwaarden voor inclusief sporten en
bewegen zijn verbeterd. Hierbij rekening houdend
met de volgende onderdelen:
- Sociale toegankelijkheid; iedereen voelt zich
welkom in de sport.
- Praktische toegankelijkheid van
accommodaties en de (beweegvriendelijke)
omgeving.
- Financiële toegankelijkheid; waar financiële
drempels bestaan deze zoveel mogelijk
proberen weg te nemen.
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Wat gaan we doen
We willen dat iedereen plezier beweegt aan
sporten en bewegen, ook de kwetsbare groepen.
Daarom zetten we in op lokale samenwerking
tussen sport, zorg en buurt. En wordt de
verbinding gezocht met andere initiatieven. Het
is ook van belang dat het huidige aanbod in kaart
wordt gebracht. Daarnaast willen we
sportaanbieders enthousiasmeren en stimuleren
om aanbod te ontwikkelen en/of uit te breiden.
Feiten en cijfers
• 56% van de volwassenen (en ouderen) in
Leeuwarden beweegt voldoende*
• 36% van de inwoners van Leeuwarden heeft één
of meer langdurige ziekten of aandoeningen**
• 49% van de inwoners sport minder dan 1 keer
per week (niet sporter)***
• 48.3% van de volwassenen (en ouderen) in
Leeuwarden heeft overgewicht***
(bron; *www.volksgezondheidenzorg.info,
**www.fsp.nl , ***www.waarstaatjegemeente.nl)

Ambitie
Bewegen en sport is voor iedereen toegankelijk.
Hierbij is extra aandacht voor mensen met een
minimuminkomen, mensen met een
beperking, ouderen of andere specifieke
doelgroepen. Een leven lang plezier beleven aan
sport en bewegen staat centraal.

Acties
Updaten van het huidige sport- en beweegaanbod op de website van Uniek Sporten.
Verschillende organisaties (op wijkniveau) weten elkaar te vinden en de samenwerking wordt
gestimuleerd.
Trainingen en/of cursussen organiseren.
Jeugd laten opgroeien met het thema inclusief sporten (bijv. (S)cool on Wheels etc.).
Inzetten op regionale samenwerking op het gebied van inclusief sporten en bewegen.
Buurtsportcoaches kunnen sportaanbieders en/of maatschappelijke organisaties ondersteunen bij het
opzetten van (divers en laagdrempelig) aanbod voor kwetsbare groepen.
Sportaanbieders enthousiasmeren om de kwetsbare doelgroep een volwaardige plek te geven binnen
de organisatie.
Aansluiten bij provinciale campagnes en netwerkbijeenkomsten.
Het vergroten van het aanbod (denk hierbij aan bijv. Walking Sports).
Vergroten bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Onderzoek naar de mogelijkheid van een Volwassenenfonds Sport.
Verbinding zoeken met andere initiatieven op het gebied van inclusief sporten en bewegen.
• Inclusieagenda van de gemeente Leeuwarden.
• Goede initiatieven delen om elkaar te inspireren en enthousiasmeren.
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Vitale

sport- en beweegaanbieders

Onze sport- en beweegaanbieders zijn
belangrijke spelers in het sportakkoord. Er zit veel
kracht en energie bij sport- en beweegaanbieders;
alleen wordt er steeds meer van hen gevraagd. Ze
hebben enerzijds te maken met vrijwilligers-,
kader-, en bestuurders-problematiek en anderzijds
met dalende ledenaantallen. Maar ook
uitdagingen als krimp, vergrijzing,
individualisering, digitalisering en een
veranderende behoefte van de ‘sportconsument’
maken het voor sport- en beweegaanbieders
moeilijk om voort te (blijven) bestaan.

Wat gaan we doen?
Ons doel is om sportaanbieders
toekomstbestendig te maken. Dit willen we onder
andere realiseren door verschillende
bijscholingen, cursussen en trajectbegeleidingen
te organiseren. Er zal gestart worden met het
thema “vrijwilligersbeleid”. Daarnaast willen we de
samenwerking tussen de verschillende
organisaties (op lokaal niveau) stimuleren. Een
aantal verenigingen op meerdere sportparken
onderzoeken hoe de multifunctionele
inzetbaarheid vergroot kan worden.

Om op deze ontwikkelingen in te spelen is een
sterke basis nodig, waarbij uit wordt gegaan van
de eigen kracht van de sport- en
beweegaanbieders. Op die manier kunnen zij
inspelen op de toekomst.

Feiten en cijfers
• 24% van de inwoners heeft 1 of meerdere
lidmaatschappen bij 1 of meerdere
sportverenigingen (aangesloten bij
sportbonden)*
• 60% van de verenigingen in Leeuwarden geeft
aan over voldoende organisatiekracht te
beschikken**
• De ontwikkeling van het ledenaantal is bij 11%
van de verenigingen in Leeuwarden op korte
termijn een probleem. Op lange termijn geldt dit
voor 43% van de verenigingen en 46% ziet dit niet
als bedreiging**
• Van de verenigingen heeft 18% te weinig
vrijwilligers, 46% heeft vrijwilligers, maar is wel op
zoek en 36% heeft genoeg vrijwilligers**

Doelstellingen
• Samenwerking tussen sportaanbieders
onderling en met maatschappelijke organisaties in
een dorp/wijk bevorderen.
• Het vergroten van de professionaliteit en
maatschappelijk ondernemerschap bij
sportaanbieders.
• Stimuleren van programma’s voor het
ontwikkelen van vrijwilligersbeleid bij de
sportclub.
• Het begeleiden van sportclubs bij de
ontwikkeling naar een vitale en/of open club. Met
aandacht voor bestuurlijk en technisch kader.
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(bron; *www.volksgezondheidenzorg.info,
**Friese sportverenigingsmonitor 2016)

Acties
Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden sport- en beweegaanbieders op basis van kern en/of
sporttak (mogelijk uitbreiden met andere partijen zoals bedrijven en zorgverzekeraars).
Stimuleren en ondersteunen van besturen en (technisch)kader door middel van bijscholingen en
opleidingen.
Organiseren van cursussen, workshops en trajectbegeleiding (eerste onderwerp = vrijwilligersbeleid).
Realiseren van passend en vernieuwend aanbod bij sport- en beweegaanbieders (voor bijv.
kwetsbare doelgroepen zoals mensen met beperking, senioren etc.).
Onderzoek mogelijkheid tot gezamenlijk of aangepast lidmaatschap (en evt. multisportvereniging).
Bieden van passende verenigingsondersteuning en stimuleren/ondersteunen bij visieontwikkeling
verenigingen.
Multifunctionele inzetbaarheid sportparken stimuleren en inzetten op een passende ondersteuning
om te komen tot een toekomstbestendige en vitale vereniging.

Ambitie
Sport- en beweegaanbieders
toekomstbestendig maken zodat sport en
bewegen voor iedereen toegankelijk en
bereikbaar blijft. Hierbij staat samenwerken en
verbinden centraal.
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Bewegen

In de openbare ruimte

Een (multi)functionele en duurzame sport- en
beweeginfrastructuur kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het in beweging brengen van
onze inwoners. Sportaccommodaties en -parken
moeten daarom open, betaalbaar, toegankelijk
voor alle inwoners en multifunctioneel te
gebruiken zijn. Maar ook onze openbare ruimte
kunnen we zo inrichten, dat meer mensen worden
verleid tot bewegen. Steeds meer mensen maken
namelijk gebruik van de openbare ruimte om
hierin te sporten en te bewegen. Daarmee kan
een beweegvriendelijke omgeving een
belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde
leefstijl.
Doelstellingen
• De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
leefomgeving in de wijken en dorpen wordt
verhoogd.
• Sportaccommodaties worden ingezet als
beweegvriendelijke openbare ruimte en
andersom.
• Goede afstemming en samenwerking tussen
de partijen die betrokken zijn bij de inrichting en
ontwikkeling van de beweegomgeving (met extra
aandacht voor de activering).
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Wat gaan we doen?
We willen de verschillende organisaties in de wijk
inspireren en stimuleren om meer gebruik te
maken van de openbare ruimte. Dit doen we door
goede voorbeelden te delen ter inspiratie.
Daarnaast sluiten we aan bij de ontwikkeling van
de omgevingsvisie.
Feiten en cijfers
• In Leeuwarden scoren we een 2.7
(vijfpuntsschaal) op de mate waarin we onze
omgeving beweegvriendelijk vinden*
• Het aantal sportvoorzieningen per 10.000
inwoners bedraagt 21.8*
• 66% van de inwoners is tevreden over de
speelvoorzieningen**
• 69% van de inwoners is tevreden over de
sportvoorzieningen**
(bron; *www.volksgezondheidenzorg.info,
**waarstaatjegemeente.nl)

Ambitie
In de gemeente Leeuwarden heeft iedereen de
mogelijkheid om op zijn/haar manier te bewegen in
een veilige, beweegvriendelijke en uitdagende
openbare ruimte.

Acties
De verschillende organisaties in de wijk stimuleren en ondersteunen om meer gebruik te maken van de
openbare ruimte.
De openbare ruimte (inclusief de openbare sportaccommodaties) inrichten, dat deze bewegen en
spelen stimuleert en de creativiteit prikkelt. Aansluiten bij de omgevingsvisie.
De openbare ruimte zo inrichten, dat deze voor alle doelgroepen toegankelijk is. Aansluitend bij de
Taskforce Toegankelijkheid 2028 van de gemeente Leeuwarden.
Goede voorbeelden delen ter inspiratie (denk hierbij aan beweegroutes en beweegparken).
Multifunctionele inzetbaarheid (lees: openstellen) van sportaccommodaties en schoolpleinen
vergroten.

13

4.

Spelregels

4.1 Organisatiestructuur
Om ervoor te zorgen dat het Sportakkoord Leeuwarden een goed vervolg krijgt, hanteren we de
volgende organisatiestructuur:
Fanclub Sportakkoord Leeuwarden
De coördinatie voor de uitvoering van het Sportakkoord Leeuwarden ligt bij de fanclub. Vanuit de
fanclub worden de vier thema’s en de bijbehorende ambitie, doelstellingen en acties - die gezamenlijk
zijn geformuleerd - gecoördineerd en gemonitord. Daarnaast is de fanclub verantwoordelijk voor de
verdeling van het beschikbare stimuleringsbudget. Er zitten organisaties in die met een brede blik naar
de sport- en beweegsector kijken.
Samenstelling
De fanclub heeft een brede samenstelling: o.a. CIOS Heerenveen/Leeuwarden, Amaryllis, Sportraad
Leeuwarden, bv SPORT, een vertegenwoordiging vanuit het maatschappelijk veld, De
Friesland en de gemeente Leeuwarden.
De fanclub komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar.
Rol van de fanclub
Enthousiasmeren/informeren van eigen achterban aansluiting Sportakkoord Leeuwarden
Verbinding zoeken met andere initiatieven en afstemming met andere beleidsterreinen
Proces volgen en advies geven over aanpak/invulling
Subsidie/fondswerving voor uitvoering Sportakkoord Leeuwarden
Aanvragen beoordelen
Bewaken projecten en vervolg, monitoring en evaluatie
Jaarlijkse update Sportakkoord Leeuwarden
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Spelers
De spelers zijn verantwoordelijk voor uitvoering van actiepunten binnen de vier thema’s. Voor de
verschillende acties worden werkgroepen geformeerd met relevante spelers die hierin allen een bijdrage
leveren. De werkgroep stemt onderling de vervolgafspraken af (ontmoeten, project indienen etc). Iedere
werkgroep heeft een kartrekker (coördinerende rol). Samenwerking met de buurtsportcoaches is
vereist. De vorm en mate waarin samengewerkt wordt, is dan nader te bepalen, in overleg tussen de
werkgroep en (de leidinggevende van) de buurtsportcoaches.
Supporters
Naast spelers zijn er ook verschillende supporters van het Sportakkoord Leeuwarden. De supporters
staan achter de gekozen ambities, doelstellingen en acties. Daar waar nodig zullen zij ondersteuning
bieden in de uitvoering.
Buurtsportcoaches
In de gemeente Leeuwarden zijn meerdere buurtsportcoaches actief. Zij zijn (mede) verantwoordelijk
voor de uitvoering van de sportstimulering in de gemeente. Zij zijn de spin in het web. Dit betekent niet
dat zij verantwoordelijk zijn voor alle acties vanuit de vier thema’s. Zij kunnen wel zorgen voor verbinding
en samenhang. Ze kunnen hierin de regierol vervullen. Mocht het wenselijk zijn vanuit het werkveld dan
kunnen zij ook de rol van kartrekker vervullen.
4.2 Communicatie
Bij het Sportakkoord Leeuwarden draait het om de Leeuwarder sportwereld en hun initiatieven om de
gemeente Leeuwarden in beweging te krijgen. In de communicatie rondom het sportakkoord zullen we
de initiatieven en activiteiten dan ook in de schijnwerpers zetten. Dat doen we op basis van de
hoofdthema’s waar we in het Sportakkoord Leeuwarden voor gekozen hebben:
Gezond Opgroeien
Inclusief Sporten en Bewegen
Vitale sport- en beweegaanbieders
Bewegen in de openbare ruimte
We zorgen ervoor dat er met regelmaat wordt gepubliceerd over die initiatieven en activiteiten in de
Huis aan Huis-bladen, nieuwsbrieven en op websites van de organisaties die hun handtekening onder
het akkoord zetten. Ook in het sportmagazine die twee keer per jaar uitkomt zal aandacht zijn voor de
activiteiten.
We maken graag gebruik van content vanuit de aangesloten verenigingen, bedrijven en organisaties,
maar zorgen zelf ook voor teksten en artikelen. We verzamelen mooi beeldmateriaal en maken dat zo nu
en dan ook zelf (foto’s en filmpjes). We zorgen ervoor dat tekst en beeldmateriaal breed beschikbaar is
voor de organisaties die het Sportakkoord Leeuwarden ondertekenen.
4.3 Financiering
De gemeente Leeuwarden ontvangt in 2020 en 2021 een stimuleringsbudget vanuit het Rijk. Het gaat
om een jaarlijks budget van € 60.000,-. Het Sportakkoord Leeuwarden bestaat uit diverse actiepunten.
Niet alle actiepunten hebben (extra) financiering nodig. De fanclub is verantwoordelijk voor de verdeling
van het stimuleringsbudget. De lokale organisaties kunnen bij de fanclub een projectaanvraag indienen.
De fanclub zal, aan de hand van vooraf bepaalde criteria, het stimuleringsbudget aan de projecten
toekennen.
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Aanvraag stimuleringsbudget
De verschillende werkgroepen worden gestimuleerd om projectaanvragen in te dienen. Van belang is
dat het project een bijdrage levert aan de ambitie en doelstellingen van het Sportakkoord Leeuwarden.
De aanvragen moeten, voor een aantal vastgestelde data, bij de kopgroep worden ingediend middels
een standaard format. Vervolgens gaat de fanclub, aan de hand van een aantal criteria, de aanvragen
beoordelen.
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 begeleiding 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 sportakkoord (t/m 2021). Lokaal kunnen services (ondersteuning) aangevraagd worden,
bijvoorbeeld voor de uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en trajectbegeleiding. Daarnaast
is de Adviseur Lokale Sport betrokken bij de aanvragen vanuit “Vitale sport en beweegaanbieders”.
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Spelers
De spelers zijn verantwoordelijk voor uitvoering van actiepunten binnen de vier thema’s. Voor de
verschillende acties worden werkgroepen geformeerd met relevante spelers die hierin allen een bijdrage
leveren. De werkgroep stemt onderling de vervolgafspraken af (ontmoeten, project indienen etc). Iedere
werkgroep heeft een kartrekker (coördinerende rol). Samenwerking met de buurtsportcoaches is
vereist. De vorm en mate waarin samengewerkt wordt, is dan nader te bepalen, in overleg tussen de
werkgroep en (de leidinggevende van) de buurtsportcoaches.
Onderstaande spelers hebben zich al aangemeld. Wanneer volgt u?

• Gymnastiekvereniging OBQ
• Korfbalvereniging Leeuwarden
• 3x3 United
• Zuiderloop route
• De Sportpleats
• Dorpsbelang Goutum
• Wijkpanel de Zuidlanden
• Wijkpanel Zuiderburen
• Dorpsbelang Leons
• LKC Sonnenborgh
• Roeivereniging Epsilon
• GGD Fryslân
• Cambuur Verbindt
• SC Leovardia
• Samenwerkende looporganisaties Leeuwarden
• Sinne Kinderopvang
• Stichting 058SamenSterk
• Leeuwarder Golfclub
• KWV Frisia
• GV SSS Grou
• CIOS Heerenveen/Leeuwarden
• Korfbalvereniging Leeuwarden
• VC 058
• Stichting Gezonde Stad
• Loopgroep Leeuwarden
• AV Lionitas
• LRV Wetterwille
• MHCL
• Stichting Sportwijk Nylân
• Amaryllis
• bv SPORT
• Gemeente Leeuwarden
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