
Bijeenkomst Ooststellingwerf, d.d. 3 februari 2020 
Locatie: SV Donkerbroek. 
Aanwezig: ca 60 vertegenwoordigers van (sport)verenigingen, onderwijs, welzijn, overheid, 
instellingen en particuliere sportaanbieders. 
 

1. Opening 
De heer Marten Tel, Beleidsmedewerker Sport, opent de avond en heet iedereen van harte welkom . 
Marten geeft een uitleg over het programma van de avond. Vervolgens geeft hij het woord aan de 
wethouder Sportzaken Esther Verhagen. 
 
De wethouder zegt zeer verheugd te zijn over de grote opkomst van deze avond. Sport is voor de 
gemeente een belangrijk middel om meerdere maatschappelijke doelen te bereiken, maar ook voor 
de fysieke gesteldheid en de gezondheid van onze inwoners. Sport wordt als middel ingezet om te 
ontmoeten en respect te hebben voor elkaar: Sociaal kapitaal. 
Met de Sportformateur gaan we nu het gesprek met elkaar aan door vooral naar de toekomst te 
kijken. Wij horen graag waar uw wensen liggen. 
 

2. Het Sportakkoord 
André Kasel van “Kasel Management & Advies” neemt alle betrokkenen mee in de betekenis van het 
Sportakkoord en de zes ambities van het Sportakkoord: 
Deze 6 ambities zijn: 

- Inclusief sporten 
- Duurzame Sportinfrastructuur 
- Vitale Sport- en Beweegaanbieders 
- Positieve Sportcultuur 
- Vaardig in Bewegen 
- Topsport die inspireert. 

 In 2018 is het Sportakkoord in het leven geroepen met als doel: meer bewegen. Onze cultuur 
verandert. De drie belangrijkste doelen zijn Verbinden, Samenwerken, Versterken.  
 
We gaan zo weinig mogelijk nieuwe dingen doen, maar kijken vooral naar de successen:  Wat kan 
uitgebouwd worden, waar zijn we trots op met elkaar, wat kan beter, etc. Aan het eind van het 
proces ligt er een pakket aan maatregelen waar de gemeente en alle betrokkenen mee verder 
kunnen. Het gaat om maatwerk. 
Er wordt een startfoto gepresenteerd: hoe ziet in hoofdlijnen de sportcultuur in de gemeente eruit.  
 
Zie de bijgevoegde presentatie. 
 

3. Inspirerende sprekers. 
Joan Boelens, coördinator lokale sportadviseurs Noordelijke Provincies en toezichthouder op de 
Sportformateurs.  
Joan vertelt onder andere iets over beschikbare financiële middelen voor de Noordelijke Provincies 
voor verschillende sportcursussen. Dit budget kan op dit moment al aangevraagd worden tot de pot 
leeg is. Zo zijn er vouchers beschikbaar voor Inclusief Sporten. Deze gelden staan los van de 
budgetten beschikbaar vanuit het Sportakkoord. Voor meer informatie hierover, kun je contact 
opnemen met de sportformateur. 
Op het moment dat er een Lokaal Sportakkoord ligt treedt de coördinator terug en zal een 
medewerker van Sport Fryslân aantreden als de adviseur voor de organisaties in Friesland.  
Joan geeft een ieder nog mee vooral ook te leren met elkaar om over de grenzen te kijken en te 
kijken naar het algemeen belang in plaats van naar het eigen belang. Delen is vermenigvuldigen.  
 
 
  



Allard Donker van SV Donkerbroek over de Gezonde Sportkantine. 
Allard spreekt inmiddels over de gezondere sportkantine: nieuwe producten zijn in het assortiment 
toegevoegd met als doel de mensen een keuze te geven. Hierbij voornamelijk gekeken naar het 
belang en de gezondheid van de jeugd. Als voorbeeld: In elke productgroep is een betere keuze 
toegevoegd, bijvoorbeeld popcorn zout tegenover de chips, bruine bolletjes kaas tegenover de witte 
bolletjes. De indeling van de vitrine is veranderd. Boven in de betere keuzes en onderin de minder 
goede keuzes zoals bier. Op de bar staat een waterkan, etc. Vanuit de leden kwam de vraag om 
broodjes gezond. Verenigingen met een gezonder aanbod verhogen hun omzet. Mogelijk in het begin 
een kleine daling in verband met meer inkoop van andere producten en mindere verkoopsnelheid.  
 
Sportplatform Haulerwijk, Ronald de Vries 
Nadat in Haulerwijk de beide voetbalclubs waren samengegaan in s.v. Haulerwijk, was de tijd rijp om 
ook als gezamenlijke sportverenigingen elkaar op te zoeken. Het bleek als snel dat er meer dan 
voldoende raakvlakken waren waarin men elkaar zou kunnen versterken. Dit is uiteindelijk 
geformaliseerd in het Sportplatform Haulerwijk. In dit sportplatform zijn ook de gemeente en de 
buurtsportcoaches, waarmee de lijnen m.b.t. de sport op alle fronten zijn verkort.  
De ervaringen zijn tot dusver positief. Het blijkt dat veel zaken niet direct om geld draaien, maar dat 
door samenwerking kostenbesparend en kwaliteit-verhogend kan werken. 
 
Direct na de pauze zijn de deelnemers uiteen gegaan in groepjes om het Sportakkoorden spel te 
spelen met elkaar.  
 

4. Vervolgtraject 
Er is hard gewerkt en flink gediscussieerd. Enkele punten die uit de discussies naar voren zijn 
gekomen zijn onder andere: 
1) Hoe komen we tot een “Vitaal coach” 
2) Hoe kunnen we rekening houden met een plus doelgroep 
3) Werken aan de betrokkenheid van ouders  
 
Deze startbijeenkomst is de aftrap van het Lokale Sportakkoord. De volgende stap is de huidige input 
te verzamelen en te kijken waar de zwaartepunten liggen. Daarop bouwen we voort. 
Het vervolgtraject ziet er als volgt uit: 

- De komende weken worden er diverse themabijeenkomsten georganiseerd. Nadere 
informatie hierover volgt. Iedereen is van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  

- Het Lokaal Sportakkoord is een akkoord van de verenigingen en alle betrokken partijen. Deze 
kent net als in de sport: bestuurders, spelers, supporters en sponsoren. Wie ben jij? 

- Uiterlijk 8 april ligt er een conceptakkoord. 
- Uiterlijk 26 juni moet er een definitief akkoord zijn op het Lokaal Sportakkoord. 

Belangrijk: succes vieren met elkaar! 
 

Tenslotte 
Er is op een zeer prettige en actieve manier met elkaar gewerkt. Een mooie eerste aanzet is gegeven 
en er zijn vele goede intenties uitgesproken. De basis is gelegd om Samen op weg te gaan naar een 
Lokaal Sportakkoord Ooststellingwerf. 
 
De wethouder dankt alle betrokkenen en de actieve inzet van een ieder. Het was een inspirerende 
avond.  
 
Bijlage: De Presentatie 
 


