
Lokale vertaling
* Beleidsnotitie Sport en Bewegen 2020-2024
* Sport- en beweegakkoord De Fryske Marren

> 4 ambities met diverse acties / maatregelen

Nationaal Sportakkoord
De organisatie en financiering van ‘de sport’
toekomstbestendig maken, zodat iedereen,
met plezier, kan sporten en bewegen. 2020-2022

De Fryske Marren
SPORT- EN BEWEEGAKKOORD

De ondertekenaars van het akkoord willen
de gestelde ambities gezamenlijk realiseren.
Ieder naar eigen kunnen, als aanvoerder,
speler, supporter of sponsor.

Regiegroep
De regiegroep coördineert de uitvoering en beschikbare
middelen voor de realisatie van de gestelde ambities.

Middelen
> uitvoeringsbudget (vanuit het Rijk)
€ 30.000,- per jaar (2020-2022)

> services (vanuit het Rijk)
deskundigheidsbevordering, begeleiding & scholing
€ 10.500,- per jaar (2020-2022)

> partners / sponsoring
€ ?

> jij?
> Basketbalvereniging Quintas
> Bridgeclub Capriolen
> CSC Joure
> CSG Bogerman
> Gemeente
> Gymnasion Joure
> Hengelsportvereniging Joure
> Jouster Hockeyclub Stix
> Joustermerkeloop

> Korfbalvereniging DTG
> Manege Gaasterland
> OER Onderwijs
> Pegasus Lemmer
> Reddingsbrigade Lemmer
> Sociaal Werk De Kear
> Sportbedrijf De Fryske Marren
> Sportclub Joure
> Tennisvereniging Joure
> Volleybal Combinatie Joure

Partners

WELKE MIDDELEN HEBBEN WE?

HOE GAAN WE DIT ORGANISEREN?

S p o r t - e n B ew e e g a k k o o r d
D e F r y s k e M a r r e n

aanbieders en gemeente
versterken elkaar
> aansluiting gezondheidsbeleid
bij activiteitenontwikkelen aangepast aanbod

rookvrije accommodatie

sportknooppunt
> samenwerkingsplatform aanbieders
> delen kennis, expertise en netwerk

samenwerking onderwijs & aanbieders bestuurlijk kader
professionaliseren

vrijwilligersbeleid
> verenigingsoverstijgend
> werving, behoud, uitruil,
scholing

maatschappelijke kracht campagne
> waarde verenigingen als plek
voor activiteiten,
ontmoetingen en verbinding

SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS ZIJN
VITAAL EN TOEKOMSTGERICHT

beweegrapport
> beweegtest
> begeleiding sportkeuze
> volgen ontwikkeling

laagdrempelige begeleiderscursus
> hoe kinderen te stimuleren
en begeleiden in bewegen

voorlichting
> belang van bewegen
benadrukken

aanbod breed motorische ontwikkeling
> ondersteuning voor passend aanbod

KINDEREN/JONGEREN ZIJN FIT EN VAARDIG

bezettingsanalyse accommodaties
> onder- overbezetting
> efficiënter gebruik

bezettingsoverzicht
> alle aanbieders + bezetting

beweegregeling
> activiteit of inrichting omgeving

verhogen inkomsten verenigingen
> ondersteuning accommodatie
exploitatie

betaalbaarheids onderzoek
> in hoeverre is en blijft sport betaalbaar?

TOEKOMSTGERICHTE
SPORT- & BEWEEGINFRASTRUCTUUR

vraag & aanbod in kaart
> (door)ontwikkeling aanbod

!?

online sociale kaart
> aanbod sport- & beweegaanbieders

strippenkaart
> kennismaken verschillende sporten
> financiële ondersteuning voor aanbieders

beweegregeling
> activiteit of inrichting omgeving

aansluiting (inter)nationale events
> ondersteuning activiteit ter
inspiratie, beweging en ontmoeting

samenwerkingsverbanden
kennis & ervaring
samen aanbod ontwikkelen

sport- & beweegevent
> presentatie aanbieders

IEDEREEN IN DFM KAN DICHTBIJ HUIS,
MET PLEZIER, SPORTEN OF BEWEGEN

Wil jij als inwoner, vereniging of organisatie bijdragen
aan de ambitie om iedereen met plezier in beweging te brengen?

Heb je ideëen voor het uitvoeren van een actie/maatregel of zie je nog
een heel andere mogelijkheid die bijdraagt aan het bereiken van de ambities?

Vind samenwerking met andere partij(en), vul het actieplan in en stuur deze
naar sportakkoord@sportbedrijfdfm.nl. De regiegroep toets eens per

kwartaal de aanvragen. Wees er snel bij!

Even sparren kan natuurlijk ook.
Bel dan met Tjebbe van der Meer van sportbedrijf

De Fryske Marren (0513-417648).
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op

www.sportbedrijfdfm.nl/sportakkoord

WAT KAN JIJ DOEN?

Getekend door:


