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Inleiding
Van nationaal naar
lokaal sportakkoord
In de zomer van 2018 is het Nationaal
Sportakkoord gesloten. De minister
van Sport en vertegenwoordigers van
NOC*NSF, sportbonden, gemeenten,
provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
zetten hun handtekening onder
een ambitieus plan. Samen willen
zij de sport versterken en de
maatschappelijke kracht van sport
optimaal benutten. Dat lukt alleen
als daar lokaal uitvoering aan
wordt gegeven. Daarom wordt in
het verlengde van het landelijk
akkoord momenteel overal in
Nederland gewerkt aan lokale sport
akkoorden. Ook in de gemeente
Bloemendaal hebben we gekozen
voor een lokaal Sportakkoord.
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Feiten en cijfers
Demografische (sport- en beweeg) cijfers

8.000

Bloemendaal is een gemeente in de provincie
Noord-Holland, heeft 23.570 inwoners en kent
9.724 huishoudens. Gemeente Bloemendaal heeft

6.000

een totale oppervlakte van 4.523 hectare, waarvan
3.979 land en 544 water. De gemeente Bloemendaal
bestaat uit vijf dorpen met ieder eigen kenmerken,

4.000

karakter en historie. Bloemendaal-dorp is veruit het
grootste dorp, gevolgd door Bennebroek, Overveen,

2.000

Aerdenhout en Vogelenzang.
Leeftijdsverdeling in Bloemendaal

0-15 jaar

15-25 jaar

25-45 jaar

45-65 jaar

65+ jaar

Bloemendaal kent een relatief grote groep inwoners
van 45 jaar en ouder. Meer dan de helft van de

Toekomstcijfers

inwoners valt binnen deze leeftijdscategorie, waarvan

Tot 2040 groeit de bevolking in de regio Kennemerland

bijna de helft 65 jaar of ouder is.

(exclusief Haarlemmermeer) met 29.000 inwoners.
Bloemendaal groeit echter met slechts 600 inwoners.
Het aantal jongeren neemt af tot 2020
en groeit daarna. De beroepsbevolking (15-67 jaar)
stijgt met circa 3% en het aantal ouderen in de regio
groeit vanaf 2030 sterk.
De groei van de bevolking leidt tot een grotere druk
op de sportverenigingen. Maar ook de samenstelling
van de bevolking verandert. De verenigingen zullen
daar rekening mee moeten houden. De sterke toename
van ouderen betekent een groter aanbod van potentiële leden in specifieke sporten voor ouderen.
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Feiten en cijfers
Verschuiving van sportmomenten

Aantal sportverenigingen en leden

Sporten voor ouderen vinden op andere momenten

Bloemendaal kent een rijk sportverenigingsleven.

plaats. Langzaam zullen sportactiviteiten verschuiven

In de gemeente zijn ruim 35 verenigingen actief.

van voornamelijk het weekend en avond, naar

Zowel in binnen- als in buitensportaccommodaties

activiteiten overdag en op werkdagen. Dit vraagt

en in de buitenruimte. Naast sporten als hockey,

een andere manier van denken en werken voor

tennis en voetbal kent Bloemendaal ook een aantal

de verenigingen dan ze gewend zijn.

kenmerkende sporten die goed passen bij het
karakter van Bloemendaal: bowls, golf en jeu de boules.

Bewegen en gezondheid

Juist die verenigingen richten zich op de oudere

Inwoners van de gemeente Bloemendaal scoren

inwoner. Ook op het vlak van de mentale sporten

over het algemeen goed op de beweeg- en gezond-

blijft Bloemendaal niet achter: we kennen binnen

heidscijfers. 72.9% van de inwoners van Bloemendaal

de gemeentegrenzen 10 bridgeverenigingen.

beweegt voldoende; dat is ver boven het landelijk
gemiddeld van 49%. Echter, 40-50% van de

De infrastructuur van de sport kent 11 sportparken,

65+-doelgroep haalt de beweegrichtlijn niet.

verspreid over de gemeente en 2 sporthallen.

Zij geven wel aan zich vitaal te voelen.

In één van deze sporthallen is al meer dan 35 jaar
een rolstoelhockeyvereniging actief. Bij hockey,

Ook de overgewichtcijfers liggen met 37.1%

tennis en voetbal wordt sport aangeboden voor

onder het landelijk gemiddelde van 50,1%.

mensen met een beperking.

Aandachtspunt is het percentage inwoners van
19 jaar en ouder dat aangeeft ‘drinker’ te zijn,

Door de geografische ligging van de gemeente telt

namelijk 89%. 17% geeft aan ‘roker’ te zijn.

Bloemendaal aan de kust 3 strandsportverenigingen.
Tot slot kent Bloemendaal voor de jonge jeugd
3 scoutingverenigingen.
43,6% van de inwoners is lid van een sportvereniging
(NOC*NSF-bond). De jeugd in Bloemendaal
(10-25 jaar) scoort veruit het hoogst als verenigingslid.
75,4% is lid van een sportvereniging; 65+ groep
scoort het laagst. Daarvan is slechts 30,2%
lid van een sportvereniging.
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Sportakkoord
Bloemendaal
Ondanks de positieve ontwikkelingen en
goede sport- en beweegcijfers in de
gemeente Bloemendaal, zijn we met een
lokaal sportakkoord aan de gang gegaan.
Er is blijvende aandacht voor specifieke
doelgroepen die op dit moment nog niet
(volledig) kunnen meedoen met sport
en bewegen. We geven hierbij speciale
aandacht aan de doelgroep ouderen.

Fase 1: Ophalen van ambities en ideeën en
uitwerken tot contouren voor het lokale sportakkoord
(januari-juni 2020). We hebben hiervoor
de volgende acties ondernomen:
	Ophalen, bespreken en uitwerken van ambities,
uitdagingen en concrete ideeën met de kerngroep;
	Digitaal ophalen in de gemeente van ambities en
ideeën bij sportverenigingen, maatschappelijke
organisaties, zorgaanbieders en commerciële sport;
	Uitzetten van een digitale enquête onder de

Daarnaast kunnen sportverenigingen extra aandacht
gebruiken om hun vereniging toekomstbestendig

inwoners van Bloemendaal;
	Draagvlak en partnerschap creëren door een

te maken. Sportverenigingen spelen ook een rol in

digitaal akkoord inclusief partners van het

het bieden van een gezonde omgeving. Met het lokale

Sportakkoord Bloemendaal.

sportakkoord willen we niet alleen samenwerkingen
tussen sportverenigingen onderling bereiken, maar

Fase 2: Na indiening van het sportakkoord ontstaat

juist ook nieuwe verbindingen tussen sportverenigingen

de mogelijkheid voor partijen uit de gemeente

en maatschappelijke organisaties.

om projectideeën in te dienen en aanspraak
te maken op uitvoeringsbudget hiervoor. Projecten

Ideeën uitwisselen

en activiteiten moeten aansluiten bij de ambities

Met een kleine kerngroep bestaande uit SportSupport,

en doelstellingen uit dit sportakkoord en moeten

Welzijn Bloemendaal, vertegenwoordigers vanuit

voldoen aan een aantal vaste criteria.

de sport, de doelgroep ouderen en de gemeente
hebben we onder leiding van de sportformateur

Enquête onder inwoners Bloemendaal

de afgelopen maanden rond de (virtuele) tafel gezeten

In de periode maart en april is een uitgebreide

om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete

enquête verspreid onder inwoners om de huidige

ideeën uit te wisselen.

en gewenste situatie over sport en bewegen in de
gemeente Bloemendaal te peilen. De enquête is via

Het resultaat is een heldere kapstok voor verdere

de gemeentelijke advertentie in het huis-aan-huis

uitwerking van het Sportakkoord Bloemendaal.

blad en via sociale media verspreid onder alle

Gezien de situatie rondom de coronacrisis en de

inwoners. Daarnaast is het per mail toegestuurd

geldende maatregelen die ons oorspronkelijke tijdpad

aan ruim 1.000 leden van het digipanel.

en aanpak heeft doorkruist, hebben wij helaas onze

In totaal hebben 475 respondenten van 18 jaar

brede bijeenkomst moeten afzeggen. Hierdoor is het

of ouder de enquête volledig ingevuld.

niet gelukt met veel partijen gezamenlijk ambities
en ideeën op te halen. We voelden ons genoodzaakt
dit op een andere wijze te organiseren en hebben
het proces daarom in twee fases opgeknipt.
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Sportakkoord
Bloemendaal
Extra impuls
De ambities die wij hebben geformuleerd zijn niet
nieuw. Zij sluiten aan bij bestaand beleid van de
verschillende partijen en leden van de kerngroep.
Het Sportakkoord verbindt de ambities van de verschillende organisaties uit de kerngroep en draagt zorg
voor uitvoeringskracht, bijbehorende middelen en
capaciteit om de activiteiten -gecoördineerd- uit te
voeren en centraal te communiceren.
De middelen die met dit sportakkoord meekomen in
de jaren 2020 t/m 2022 zijn bedoeld als stimulans om:
	Initiatieven op gang te brengen die meer,
voornamelijk oudere, inwoners aan het sporten
en bewegen krijgen;
	Vitale en gezonde sportverenigingen te
realiseren, waarbij er ook aandacht is voor
de rol die zij spelen in het creëren van
een gezonde omgeving;
	Een impuls te geven aan nieuwe
en structurele samenwerking tussen
verschillende partijen in Bloemendaal.
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Ambities
Op basis van de opgehaalde ideeën,
hebben we gekozen voor een aantal
ambities. Het doel hiervan is om capaciteit
en middelen gericht in te zetten op de
meest prominente zaken en daar waar
de meeste energie bij betrokken partijen
zit. Vanzelfsprekend is het sportbeleid
van de gemeente veel breder. Vanuit
het Sportakkoord Bloemendaal zorgen
we voor een verdieping van een aantal
specifieke onderwerpen.

1 	Inclusief sporten & bewegen

Sporten en bewegen is voor veel inwoners van
Bloemendaal een populaire vorm van vrijetijds
besteding. Ook wordt in de gemeente samen met
maatschappelijke partners veel aandacht besteed
aan het in beweging krijgen van ouderen en kwetsbare
doelgroepen. Niet alleen om gezond te blijven, maar
ook als middel om in te spelen op maatschappelijke
thema’s zoals een leven lang meedoen in de
samenleving. De beweeg- en gezondheidscijfers
zijn in Bloemendaal goed.

De twee ambities waar we bij het uitwerken van het

Ruimte voor verbetering

Sportakkoord Bloemendaal op willen inzetten zijn:

Meedoen aan en plezier hebben in sport en bewegen
is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zien

1 	Inclusief

sporten & bewegen:

met een focus op de doelgroep 65+
2 	Vitale

sport- en beweegaanbieders:

bijvoorbeeld dat in Bloemendaal 26% van de inwoners
65 jaar of ouder is. We zien echter dat slechts 2% van
alle leden van sportverenigingen in Bloemendaal de

alle sportverenigingen zijn vitaal, gezond

leeftijd van 65 jaar of ouder heeft. Ook het aantal

en toekomstbestendig

inwoners dat deelneemt aan sport- en beweegactiviteiten buiten de traditionele sportverenigingen, zoals
buurthuizen, Welzijn Bloemendaal en losse initiatieven,
kan in aantal groeien. Hier is in potentie veel winst te
behalen door het verder ontwikkelen van meer passend
sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep.
In Bloemendaal is sprake van serieuze eenzaamheidsproblematiek onder inwoners van 65 jaar en ouder.
Doelstelling van de gemeente is deze cijfers naar
beneden te brengen van 40% naar 35% in 2022. Sport
en beweegactiviteiten kunnen hier een belangrijke
bijdrage aan leveren.
Aansluiten bij wensen en behoeften inwoners
In de enquête onder inwoners is gevraagd naar
beweegredenen om al dan niet (weer) te gaan sporten
en bewegen. Dit heeft ons goed inzicht gegeven
in de behoeftes van inwoners. Daarmee houden
wij rekening bij de toekenning van budgetten
aan projecten en activiteiten.
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Ambities
Het blijkt bijvoorbeeld dat individuele sporten voorkeur
hebben boven sporten in verenigingsverband. Fietsen,

Welke ambities hebben we?
	Een sport- en beweegaanbod dat aansluit

wandelen en fitness worden het vaakst genoemd als

bij de wensen, behoefte en mogelijkheden

sporten die men (weer) zou willen doen.

van de inwoners. Hierbij hebben we extra aandacht
voor de groep 65+. Activiteiten die een bijdrage

De belangrijkste redenen voor inwoners om (weer) te

leveren aan het tegengaan van eenzaamheid

willen gaan sporten of bewegen zijn:

worden hierin meegenomen;

	Betere conditie (32%)

	Alle inwoners van Bloemendaal kunnen op

	Gezond (oud) worden (18%)

een centrale plek al het beschikbaare sport-

	Meer (vrije) tijd (17%)

en beweegaanbod inzien, het aanbod is

	Iemand om mee te gaan sporten (11%)

up to date en drempels worden weggenomen.

Een deel van de inwoners zal echter helemaal niet
meer of minder gaan sporten. Bijna 1/3e van

Hoe willen we onze ambities bereiken?
	Specifiek ophalen van wensen en (fysieke)

de inwoners geeft namelijk aan dat niets hen zou

mogelijkheden onder inwoners van 65+ door

helpen om (weer) te gaan sporten en/of bewegen.

invoeren van de Fit-test;
	Drempels voor sporten en bewegen verlagen,

Blessures of gezondheidsklachten zijn voor veel

door rekening te houden met de drijfveren

inwoners reden om niet (weer) te gaan sporten en

en genoemde obstakels voor de doelgroep. Dit zal

bewegen. Aandacht voor deze medische redenen

in veel gevallen gaan om individueel maatwerk;

verdienen de aandacht in onze ambities en aanpak.

	Een gevarieerd aanbod. Zowel bij sportverenigingen, maar ook activiteiten dichtbij huis
georganiseerd door andere sportaanbieders;
	Inzichtelijk maken van (structureel) sport- en
beweegaanbod per doelgroep en dit via één
centraal platform bijhouden en communiceren;
	Bestaande regelingen (o.a. voor inwoners
met een kleine beurs) beter bekend maken
onder de inwoners.
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Ambities
2 	Vitale sport- en beweegaanbieders (in de kernen)

Gezonde sportverenigingen – gezonde omgeving

Toekomstbestendige sportverenigingen

Rook- en drinkbeleid

Sportverenigingen in Bloemendaal hebben een

In de gemeente Bloemendaal drinkt 12% van

belangrijke sportieve en sociale functie.

de inwoners bovenmatig veel. We zien hierbij dat het

Ze zorgen voor een passend sport- en beweegaanbod,

rook- en drinkgedrag onder (minderjarige) jongeren

voor sociale cohesie binnen de vereniging en waar

ook hoog is. Aangezien veel jongeren in Bloemendaal

mogelijk ondersteunen ze maatschappelijke projecten.

lid zijn van een of meerdere sportverenigingen, kunnen
verenigingen helpen een voorbeeldrol te vervullen.

Binnen de kernen van de gemeente Bloemendaal

Door een helder rook- en alcoholbeleid te communi-

wordt de rol van de sportverenigingen steeds

ceren leveren verenigingen een positieve bijdrage.

bepalender om de leefbaarheid van sommige kernen
in stand te houden. Voorwaarde is wel dat verenigingen

De meeste respondenten van de enquête zijn van

zelf gezond en vitaal blijven. Een gezonde financiële

mening dat er het liefst nergens gerookt mag worden

en organisatorische basis is essentieel. Vanuit die solide

bij een sportvereniging/-club (81%). In het geval van

basis kan het vizier gericht worden op een passend

alcohol is dat slechts 24%.

aanbod dat aansluit bij de behoefte van de hedendaagse sporter. Verenigingen moeten daarnaast

Gezond kantineaanbod

ook openstaan voor verbindingen met maatschappe-

Bij een gezonde uitstraling van de sportverenigingen

lijke organisaties en partijen om een breder aanbod

in Bloemendaal past een gezond kantineaanbod.

te creëren. Denk aan dagbesteding, andere sporten

Hiermee bied je leden van je vereniging de gezonde

en kinderopvang.

keuze en verklein je de verleiding van ongezond eten
en drinken in een sportomgeving.

Professionalisering van sportaanbieders en het
vergroten van het maatschappelijk ondernemerschap,

Uit de gehouden enquête blijkt dat iets minder dan de

zal bijdragen aan vitale sportaanbieders. Hiervoor kan

helft (48%) van de sportverenigingen en -clubs waar

gebruik gemaakt worden van de ondersteuning die

respondenten lid van zijn al een gezonde mix van

vanuit de sportbonden wordt aangeboden. Ook kan

gezond en ongezond eten en drinken heeft. 68% van

gebruik gemaakt worden van de reguliere deskun-

alle respondenten is van mening dat alle sportvereni-

digheid van SportSupport en de buurtsportcoaches.

gingen en -clubs een goede mix van gezond en
ongezond eten en drinken zouden moeten hebben.
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Ambities
Welke ambities hebben we?
	Sportaanbieders zijn toekomstbestendig met

Hoe willen we onze ambities bereiken?
	Sportverenigingen ontvangen hulp en advies

een gezonde organisatiestructuur en financiële

om de vitaliteit van hun vereniging te toetsen,

basis die past binnen de huidige tijd. Hierbij past

de kansen en bedreigingen te bespreken,

ook het inzetten van maatschappelijk ondernemer-

de onderlinge samenwerking op te zoeken

schap en open sportaccommodaties;

en/of expertise van deskundigen in te roepen;

	Sportaanbieders zoeken aansluiting bij de nieuwe

	Wij bieden inspiratiesessies aan over ‘open sport

generatie vrijwilligers (kleine, eenmalige klussen

accommodaties’ en faciliteren nieuwe samen

en niet meer voor lange tijd vastleggen);

werkingen. Het doel hiervan is nieuwe verbindingen

	Gezonde sportverenigingen: sportaanbieders
communiceren een alcohol- en rookbeleid en
een gezond kantineaanbod.

te leggen met maatschappelijke organisaties
en/of partijen uit de gemeente;
	Sportverenigingen met vragen over vrijwilligers
worden uitgenodigd aan te sluiten bij het bestaande
project van SportSupport;
	Sportverenigingen sluiten zich aan bij de
campagnes NIX18 en/of het convenant
Verantwoord Alcoholgebruik en Rookvrije Generatie
en worden ondersteund om een gezonde sportkantine te realiseren. Deze aanpak sluit aan bij
het Nationaal Preventieakkoord en JOGG.
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Totstandkoming
Het Sportakkoord Bloemendaal is in nauwe
samenwerking van een aantal partijen
tot stand gekomen. De intentieverklaring
is ondertekend door BVC Bloemendaal,
Tetterode Sportcomplex, Kennemer Keien
en de gemeente Bloemendaal.

Gezien de coronamaatregelen hebben we onze brede
bijeenkomst voor organisaties uit de gemeente moeten
cancelen. Wij zagen ons daarom genoodzaakt input bij
alle genodigde partijen op te halen via een uitvraag
per email aan ruim 60 sport- en maatschappelijke
organisaties. Het aantal reacties was geringer dan
verwacht. Een aantal partijen heeft aangegeven op dit

Kerngroep

moment andere prioriteiten te hebben door de corona-

Een kerngroep, bestaande uit SportSupport, Welzijn

crisis. Daar is uiteraard alle begrip voor.

Bloemendaal en de gemeente onder leiding van een
sportformateur, hebben het Sportakkoord uitgebouwd.

Voor het succes van het Sportakkoord is blijvende

Aanvullend is via een bewonersenquête een beeld

samenwerking en afstemming tussen een grote

verkregen over het huidige en gewenste sport- en

diversiteit aan partijen van groot belang. We blijven

beweegaanbod in de gemeente en beweegredenen

daarom zoeken naar samenwerkingen die nodig

om wel of niet te sporten en te bewegen.

zijn voor een optimaal effect. Dit betekent ook dat
gedurende de uitvoering van het Sportakkoord goede
ideeën welkom blijven en partijen kunnen aansluiten.
Het Sportakkoord is een dynamisch document. We
blijven de ontwikkelingen volgen, zodat we daar zowel
onze partijen als onze aanpak op kunnen aanpassen.
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Organisatie
en borging
Met dit Sportakkoord is de eerste stap gezet
om de ambities waar te maken. Betrokken
organisaties hebben de intentie uitgesproken
mee te werken aan de realisatie. Voor
het succes van het Sportakkoord is blijvende
samenwerking en afstemming tussen
een grote diversiteit aan partijen van
groot belang. Partijen en organisaties die
gedurende de looptijd van het Sportakkoord
nog willen aansluiten en een actieve
rol willen spelen zijn van harte welkom.

SportSupport verzorgt de centrale coördinatie en
de communicatie van de regiegroep. SportSupport
reserveert hiervoor personele inzet. Dit wordt aangevuld
met een jaarlijks bedrag uit het uitvoeringsbudget.
Dit bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid
verzoeken uit de gemeente voor ondersteuning
vanuit de buurtsportcoaches.
Inzet Buurtsportcoaches
De gemeente Bloemendaal heeft 6 buurtsportcoaches,
werkzaam bij SportSupport, die in een gebied
(buurt, dorpskern, gemeente) actief worden ingezet

Van kerngroep naar regiegroep

als professional die sport versterkt en verbindt.

De huidige kerngroep zal worden omgevormd tot

Buursportcoaches worden daarbij ook ingezet om

een regiegroep. De gemeente Bloemendaal

sport- en beweegactiviteiten te coördineren of zelf uit

(zowel vanuit sport als vanuit sociaal domein),

te voeren. De inzet van de Buurtsportcoaches wordt

SportSupport en de adviseur Lokale Sport vormen

gefinancierd door het ministerie van VWS via de

samen deze regiegroep. Na indiening van akkoord

Brede Regeling Combinatiefuncties. SportSupport zorgt

is de regiegroep eigenaar van het Sportakkoord

ervoor dat kennis en capaciteit wordt ingezet binnen

Bloemendaal. Het uitvoeringsbudget zal na toekenning

de doelstellingen van het Sportakkoord en dat de

worden overgemaakt van de gemeente naar

buurtsportcoaches desgewenst een rol krijgen bij de

SportSupport. SportSupport beheert hiermee namens

uitvoering van aangevraagde projecten of activiteiten.

de regiegroep de middelen en zal toezien op tijdige
uitbetaling aan toegewezen projecten.
De regiegroep zorgt voor de praktische organisatie
van het proces volgens de omschreven kaders in
het Sportakkoord. Ook gaat de regiegroep over
de beoordeling en toekenning van projectaanvragen,
bewaakt de voortgang en zorgt voor verdeling
van de beschikbare middelen. Op initiatief van
de regiegroep wordt tussentijds geëvalueerd
en waar nodig de focus verlegd.
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Organisatie
en borging
Monitoring en evaluatie

Daarnaast is een belangrijke insteek van het

Het monitoren en evalueren bestaat uit twee

Sportakkoord om meer en nieuwe samenwerkingen

componenten. Ten eerste het meten of de projecten

op te zoeken en te bestendigen. Ook willen we leren

en activiteiten bijdragen aan de maatschappelijke

over welke projecten en activiteiten wel of niet werken

effecten en concrete doelstellingen om meer

om zowel samenwerking als ambities te realiseren.

ouderen te laten sporten en bewegen, eenzaamheid

Aanvragers van de projecten hebben zelf de taak

tegen te gaan en meer vitale, duurzame en gezonde

om monitoring en evaluatie van de eigen projecten

sportverenigingen te hebben in de gemeente.

te verzorgen. Daarnaast wordt bekeken of we

Het gaat hier om de harde feiten en cijfers.

de monitoring en evaluatie van alle projecten

Effectmeting op cijferniveau vindt plaats via

neerleggen bij een derde partij of dat we deze zelf

bestaande beschikbare instrumenten (gemeente,

oppakken binnen de regiegroep.

GGD Kennemerland, Mulier en andere landelijke
of provinciale monitorinstrumenten).
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Financiën
Voor het realiseren van de ambities uit
het Sportakkoord Bloemendaal is er vanuit
het ministerie van VWS uitvoeringsbudget
beschikbaar gesteld. Bloemendaal, met ruim
23.000 inwoners, heeft recht op € 20.000 per
jaar in de periode 2020 t/m 2022. Daarnaast
zijn er voor de ondersteuning van verenigingen services beschikbaar vanuit de
‘sportlijn van NOC*NSF’ met een waarde
van € 21.000, verdeeld over de komende
drie jaar. Services kunnen worden ingezet
voor de ondersteuning aan verenigingen
en bestaan uit deskundigheidsbevordering,
begeleiding en scholing. Aanvragen
hiervoor lopen via de lokale Adviseur Sport.

Het uitvoeringsbudget is bedoeld als een impuls
om een beweging op gang te brengen. Het bedrag
is naar alle waarschijnlijkheid ontoereikend om alle
ideeën te financieren. Daarom is het van belang zoveel
mogelijk samen op te trekken. Aanvullend kan gekeken
worden naar cofinanciering van activiteiten dan
wel naar aanvullende middelen via fondsen
en commerciële partijen. Het Sportakkoord is
aanvullend op de bestaande structurele middelen
die de gemeente voor sport en bewegen inzet.
Besteding van middelen
Voor de komende drie jaar is er per jaar €20.000
beschikbaar als uitvoeringsbudget. Het grootste deel
van dit budget wordt ondergebracht in een stimuleringsregeling. Aanvullend kunnen de services uit de
‘Sportlijn van NOC*NSF’ worden ingezet voor specifieke
aanvragen voor ondersteuning van sportverenigingen.
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Stimuleringsregeling
Stimuleringsregeling

	De activiteiten of projecten moeten starten

Sport en beweegaanbieders, maatschappelijke

binnen 2 maanden na toekenning en kennen

organisaties en overige partijen uit de gemeente

een looptijd van maximaal 2 jaar;

Bloemendaal kunnen voor de uitvoering van projecten
een bijdrage ontvangen vanuit de stimuleringsregeling.

	Na afloop levert de aanvrager een kort verslag
in met resultaten en effecten.

Voor het aanvragen en toekennen van projecten of
activiteiten hanteren wij een heldere werkwijze.

Criteria
	Het aangevraagde project of activiteit sluit aan

Aanvragen
	Initiatiefnemers kunnen gedurende het hele jaar

op een of meerdere ambities uit het Sportakkoord;
	De uitvoering van de activiteit vindt plaats

aanvragen indienen voor een project of activiteit.

in de gemeente Bloemendaal en is gericht

4x per jaar vergadert de Regiegroep hierover en

op inwoners van de gemeente;

vindt besluitvorming plaats. Aanvragen ingediend

	De aanvrager van het project of activiteit werkt

voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober horen

samen met ten minste één andere partij uit

eind van de genoemde maand of een bijdrage

de gemeente (vereniging en/of maatschappelijke

wordt toegekend. Uitbetaling vindt daarna

partner en/of commerciële partij);

binnen 1 maand plaats;
	Aanvragen moeten aansluiten op een

	Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten
of activiteiten, ook bestaande initiatieven

van de ambities en aanpakken beschreven

die verbreed of opgeschaald worden. Aanvragen

in het Sportakkoord;

voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten

	In de aanvraag is ten minste opgenomen

of activiteiten die al gestart zijn en op een

een kort plan van aanpak met doelstelling,

andere wijze gefinancierd worden, kunnen

werkwijze, begroting en beoogd resultaat.

niet worden toegekend;

De wijze van borging van het plan moet
specifiek en uitgebreid worden benoemd;
	Indienen van een aanvraag kan via
sport@bloemendaal.nl;
	Er geldt een bijdrage van maximaal €3.000

	Het project of activiteit kan leiden tot verbreding
voor anderen. Een spin-off wordt gestimuleerd
door het beschikbaar stellen van resultaten,
presentaties, aanpak en/of netwerken;
	In de aanvraag van de activiteit is helder

per projectaanvraag. Als ondersteuning via

omschreven hoe de borging en het vervolg

services of vanuit regulier gemeentelijk beleid

van de activiteit is geregeld na het aflopen

mogelijk is, wordt dat eerst benut;

van de projectperiode;

	Partijen mogen meerdere initiatieven indienen;

	Het aangevraagde bedrag is een bijdrage
voor de totale kosten. Aanvragers maken
inzichtelijk welke co-financiering wordt ingezet.
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Stimuleringsregeling
Selectie
	De regiegroep beoordeelt de plannen en kent
projecten en uitvoeringsbudget toe;
	De regiegroep werkt transparant en beoordeelt
aanvragen op basis van de genoemde criteria;
	Toekenning van aanvragen is mogelijk zolang er

	Uitvoerende partijen zelf zijn verantwoordelijk
voor de voortgang, monitoring, eindresultaat,
borging en rapportage aan de regiegroep;
	Het Sportakkoord en de bijbehorende stimulerings
regeling zijn dynamisch. Op basis van evaluaties
zal de focus van het Akkoord evenals de regeling

budget beschikbaar is. Aan de hand van de criteria

kunnen worden aangepast. Vooraf wordt dit vanzelf-

en het aantal aanvragen wordt het beschikbare

sprekend helder en tijdig gecommuniceerd.

budget verdeeld. Het is mogelijk dat, wanneer er
dusdanig veel goede aanvragen zijn, het gehele
jaarbudget al in januari wordt verdeeld. In dit geval
vervallen de overige mogelijkheden tot aanvragen;
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Partners
Sportakkoord
Bloemendaal
Het Sportakkoord is een dynamisch akkoord.
Partijen die hieraan willen bijdragen, blijven
welkom zich ook aan te sluiten!
Mail voor meer informatie en aanmelding naar
sport@bloemendaal.nl

Jeu de Boulesclub
d’Orion
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