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“De finish is nog niet in zicht, maar zonder start finish je nooit” 

Vitale sport en 
beweegaanbieders: 

volop keuze voor iedereen

HOE GAAN WE DAT DOEN?
→  Jong beginnen
→  Ouderbetrokkenheid vergroten

→  Uitdagende speelaccommodaties

→  Vakleerkrachten nemen de kop

→  Alle kinderen sporten

Vitalere verenigingen en sportaanbieders gaan we 
krijgen door de basis op orde te maken. Vele handen 
maken licht werk en dus is de eerste focus op het 
behouden en vergroten van het aantal vrijwilligers. 
Door hierop in te zetten zorg je er ook voor dat er 
meer aandacht voor de leden kan zijn, er een veilig 
en aangenaam sportklimaat heerst en er ook verder 
nagedacht kan worden dan alleen aan de dag van 
morgen. 

Van jongs af aan vaardig in bewegen gaan we bewerkstelligen door in 
eerste instantie bij de allerjongsten de prioriteit te leggen. Aangezien 
we daar nog het meeste effect kunnen bereiken een logisch besluit. 
De groep 2 tot 6-jarigen laten we van jongs af aan zowel op school als 
op de club met verschillende beweegvormen in aanraking komen. 

 In de komende 3 jaar streven we er naar dat alle kinderen 
van Ooststellingwerf vaardiger worden in bewegen en 
daardoor meer plezier hebben in sporten.

Voor wie zetten 
we ons in? 
•   Voor de verenigingen, 

bestuurders, vrijwilligers 
en leden.

•   Via het versterken van 
de verenigingen en 
sportaanbieders voor 
alle inwoners. 

Voor wie zetten we ons in? 
•   Voor de kinderen van 2 tot 6 jaar, voorschools en onderbouw  

primair onderwijs.
•   Als er tijd en middelen over zijn breiden we dit uit naar de groep  

van 7 t/m 12 jaar, bovenbouw primair onderwijs en kijken we ook naar  
de doelgroep 12+.

Van jongs af aan vaardig 
in bewegen

SPELERS:
SV Haulerwijk
DIO Basketball
ZCNF34
KV t Lintje
Badminton Club O.
Team Buurtsport

SPELERS: 
KV Lintjo
Peuterspeelgroepen
Voor dag en dou  
Kinderopvang
Flexkids
Team Buurtsport

SUPPORTER:
Beweegcafé 
Haulerwijk

SUPPORTER:
CSG Liudger

 HOE GAAN WE DAT DOEN?

→  SAMEN optrekken

→  Opleidingen voor vrijwilligers

→  Werven en vasthouden van vrijwilligers

→  Jeugd heeft de toekomst

→  Volg de goede voorbeelden!

→    Samenwerking verenigingen en 

commerciële sportaanbieders

In de komende 3 jaar gaan we ervoor zorgen dat meer 
sportaanbieders van Ooststellingwerf het gevoel van een 
gezonde basis hebben en in staat zijn maatschappelijke 
bijdrages (tegengaan eenzaamheid, gezonde levensstijl 
vergroten) te bieden binnen de gemeente. We richten ons  
in eerste instantie op het versterken van het vrijwillige  
kader van de sportverenigingen.

In juni 2018 is het Nationaal 
sportakkoord gesloten. Een 
initiatief van het ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport 

(VWS) om een extra impuls te 

geven aan de lokale sport voor de 

jaren 2020, 2021 en 2022.

In het lokaal akkoord van 
Ooststellingwerf is de voorkeur 

uitgesproken om tenminste drie 

thema’s actief met elkaar op te pakken.

1.  Van jongs af aan vaardig in bewegen 

2.  Vitale sport- en beweegaanbieders

3.  Inclusief sporten & bewegen

Lokaal sport- en beweegakkoord 
Ooststellingwerf
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Inclusief Sport en bewegen: 
iedereen doet mee!

HOE GAAN WE DAT DOEN?
→    Stimulerend aanbod creëren passend 

bij deze tijd
→   Duurzaam gebruik van de accommodaties

→  Samenwerken
→  Senioren
→  Alle kinderen sporten 

→  Betaalbaar sporten

Inclusief Sporten willen we inhoud geven door in 
verschillende doelgroepen te investeren. Door gericht 
aandacht en middelen in te zetten willen we meer 
inwoners verleiden om in beweging te komen.  
Dit verhoogt niet alleen de sportparticipatie maar 
heeft ook veel goede effecten op de gezondheid en 
de sociale participatie binnen de gemeente. 

Voor wie zetten we ons in? 
•   Voor mensen die nu, om wat voor reden dan ook, 

niet (kunnen) deelnemen aan sportactiviteiten.
•   We hebben extra aandacht voor senioren. 
•   We zetten ons ook in voor de inwoners met een  

laag besteedbaar inkomen.
•   Alle kinderen doen mee, dus ook met een beperking.
•   Voor de groep jeugdigen 12+ is extra aandacht om 

de cijfers van overgewicht en alcoholgebruik te 
verlagen.

SPELERS:
WVSO
Team Buurtsport

SUPPORTER:
Stichting 
Snikkerrun/ 
sportplatform

 In de komende 3 jaar gaan we ervoor zorgen dat iedere 
inwoner van Ooststellingwerf deel kan nemen aan sport
en bewegen.
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