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Een belangrijk uitgangspunt tijdens deze sessies was 
het Nationaal Sportakkoord dat in de zomer van 2018 
is getekend. Doel van het Nationaal Sportakkoord 
is om de organisatie en financiering van ‘de sport’ 
toekomstbestendig te maken, zodat iedereen in de 
gelegenheid wordt gesteld om met plezier te kunnen 
sporten of bewegen. In het Nationaal Sportakkoord zijn zes 
ambities geformuleerd waarop de overheid de komende 
jaren voortgang willen boeken. 

Om deze ambities te realiseren heeft de overheid 
gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere 
partners uit bijvoorbeeld zorg, welzijn en het bedrijfsleven 
opgeroepen op lokaal niveau hieraan uitvoering geven. 
In De Fryske Marren hebben we dat gedaan door de 
beleidsnotitie Sport en Bewegen 2020-2024 (i.o.) 
zoveel mogelijk te laten aansluiten op het Nationaal 
Sportakkoord en op basis daarvan samen met verenigingen, 
welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke partners 
een lokaal sport- en beweegakkoord te sluiten. 

En dát sport- en beweegakkoord ligt voor u. Een akkoord 
dat samen met partners is opgesteld en een looptijd heeft 
van vier jaar (2020-2024). De ondertekenaars van het 
akkoord zijn daarmee ook eigenaar van het akkoord en 
nemen samen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de acties die zijn opgenomen. Ze zijn ook gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het realiseren van ambities. Iedereen 
draagt een steentje bij, ieder op een eigen manier.

1. Inleiding
In de periode oktober – december 2019 zijn in de gemeente De Fryske Marren meerdere 

interactieve sessies gehouden en gesprekken gevoerd met stakeholders als verenigingen, 

scholen, kinderopvangorganisaties, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers met als 

doel om te komen tot een nieuwe beleidsnotitie Sport en Bewegen 2020-2024 (i.o.). Hierbij 

is een zo breed mogelijke groep betrokken vanuit sport, onderwijs, gezondheid, welzijn en 

het sociale domein.
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Gerichte startbijeenkomst

In De Fryske Marren is in januari 2020 gestart met 
het traject om te komen tot een lokaal sport- en 
beweegakkoord. We zijn begonnen met een gerichte 
startbijeenkomst. Gericht, in de zin dat een groep 
van ongeveer 20 sport- en beweegaanbieders, 
onderwijsorganisaties, de gemeente en maatschappelijke 
instellingen met een brede kijk op sport, bewegen en 
gezondheid zijn betrokken om ambities te formuleren, 
ideeën in te brengen en aan te geven op welke wijze ze 
zouden willen bijdragen aan de realisering hiervan. 

De keuze om een ‘selecte’ groep te betrekken is gemaakt, 
omdat bij het traject om te komen tot de nieuwe 
beleidsnotitie Sport en Bewegen 2020-2024 (i.o.) al 
veel van sportverenigingen en andere maatschappelijke 
organisaties heeft gevraagd. En omdat het veelal gaat om 
vrijwillige inzet, is ervoor gekozen om deze groep niet te 

overvragen.

Verdiepingssessie

Alle ambities, ideeën en acties uit de startbijeenkomst 
zijn tijdens een verdiepingssessie in 4 verschillende 
‘werkgroepen’ besproken, gecategoriseerd en 
geprioriteerd. Dit heeft een verzameling opgeleverd van 
acties die zijn opgenomen in dit sport- en beweegakkoord.

2.  Totstandkoming sport- en 
beweegakkoord
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Dit zijn de thema’s

1.  Iedereen in De Fryske Marren kan meedoen aan sport en 
bewegen

2.  In De Fryske Marren hebben we een toekomstgerichte 
sport- en beweeginfrastructuur

3.  Kinderen en jongeren in De Fryske Marren zijn fit en 
vaardig

4.  Sport- en beweegaanbieders in De Fryske Marren zijn 
vitaal en toekomstgericht

Per thema ziet u waar De Fryske Marren staat, wat ambities 
zijn en hoe die ambities gerealiseerd gaan worden. Alle 
acties hebben daarbij een kleur gekregen. Hier staan die 
kleuren voor:

 Blauw:   Niet bijzonder origineel maar wel perfect 
uitvoerbaar. Resultaat op korte termijn.

 Rood:  Origineel en uitvoerbaar, je merkt een bepaalde 
aantrekkingskracht, geeft een ‘WOW’-gevoel.

 Geel:   Heel origineel maar het is (nog) niet duidelijk 
hoe we dit kunnen implementeren, ideeën voor 
de toekomst.

Dit sport- en beweegakkoord markeert zowel een einde als een begin. Het einde van een 

interactief traject met als eindpunt de ondertekening, maar vooral een begin om samen 

uitvoering te geven aan de actiepunten die zijn opgenomen in het akkoord.

3. Dit zijn onze ambities
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Voldoet gemiddeld 
gezien aan de 

 Beweeg richtlijnen  
(personen van 19 jaar en ouder)

(Dit percentage is gecorrigeerd 

voor leeftijfdsopbouw.)

Zo staat De Fryske Marren er voor1

1) bron: sportopdekaart.nl

1.  Iedereen in De Fryske 
Marren kan meedoen 
aan sport en bewegen

Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook 
erg leuk om te doen! Het is goed voor je conditie, 
je wordt er fit en vrolijk van én tijdens het sporten 
kun je sociale contacten opdoen. Meedoen aan 
sportactiviteiten of beweeglessen en hieraan 
plezier beleven is echter niet voor iedereen 
vanzelfsprekend, waardoor sommige mensen weinig 
of niet sporten of bewegen. Wij willen de sociale, 
emotionele en mentale waarde van sport benutten 
en de sport- en beweegdeelname van mensen die 
om welke reden dan ook minder makkelijk meekomen 
(lichamelijk, verstandelijk en/of gedragsgerelateerd, 
financieel, cultureel of anderszins) vergroten.

Is gemiddeld 
gezien lid van 

een of meerdere 
sportbonden of 

sportverenigingen

Heeft mistens 
een beperking in 
activiteiten met 

betrekking tot horen, 
zien of mobiliteit

Sport gemiddeld 
minstens een keer  

per week 
(personen van 19 jaar en ouder)

Inwoners De Fryske Marren

  49%
Inwoners De Fryske Marren

  31,9%
Inwoners De Fryske Marren

  10,5%
Inwoners De Fryske Marren

  44%
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6,7%
van de inwoners geeft aan dat zijn/
haar beperking belemmerend werkt 

om te gaan sporten of bewegen.

Minimaal 18
sport- en beweegaanbieders een 

aangepast aanbod voor mensen met  
een beperking in De Fryske Marren.

 De gemeente 
De Fryske Marren

 neemt deel aan het regionale 
programma Aangepast Sporten, 

gecoördineerd door Sport Fryslân.

Zo staat De Fryske Marren er voor1

1) bron: sportopdekaart.nl
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Zo willen we dat realiseren …

1.1 De ‘sport- en beweegvraag’ van 
alle inwoners (ook niet-sporters) en het 
sport- en beweegaanbod in De Fryske 
Marren wordt zoveel mogelijk in kaart 
gebracht, zodat kan worden bepaald 
of vraag en aanbod goed op elkaar 
aansluiten. Op basis daarvan zou aanbod 
kunnen worden (door)ontwikkeld.

1.2 Het bestaande sport- en 
beweegaanbod wordt in kaart gebracht 
zodat een online sociale kaart met 
sport- en beweegaanbieders en hun 
aanbod kan worden gepresenteerd. 
Dit vergroot de zichtbaarheid en 
bereikbaarheid van het aanbod, 
waardoor inwoners van De Fryske Marren 
een goede keuze kunnen maken voor 
een activiteit die past bij hun wensen, 
behoeften en niveau.

1.3 Sport- en beweegaanbieders 
worden gestimuleerd om een 
gezamenlijke strippenkaart te 
ontwikkelen zodat inwoners gedurende 
een seizoen kunnen kennismaken met 
verschillende sporten en een sport 
kunnen kiezen die past bij hun wensen, 
behoeften en niveau. Hierbij kunnen 
sport- en beweegaanbieders financiële 
ondersteuning krijgen.

1.4 Er wordt een regeling geïntroduceerd 
waarmee inwoners worden ‘uitgedaagd’ 
om (gezamenlijke) plannen te maken 
voor het opzetten van sport- en 
beweegactiviteiten of om de omgeving 
beweegvriendelijk in te richten met 
sport- en speelvoorzieningen. Hierbij 
wordt aansluiting gezocht bij de reguliere 
regeling voor inwonersinitiatieven. 

1.5 Scholen en verenigingen die 
tijdens nationale en internationale 
evenementen activiteiten en 
toernooien willen organiseren om 
inwoners te inspireren, in beweging 
te brengen en ontmoeting te 
stimuleren, kunnen hiervoor financiële 
ondersteuning aanvragen.

Hier gaan we voor!

Iedere inwoner van De Fryske Marren heeft de gelegenheid om dicht bij huis te sporten of te 

bewegen en ervaart plezier aan sport en bewegen.

1.7 Er wordt jaarlijks een evenement 
of manifestatie georganiseerd waarop 
sport- en beweegaanbieders zichzelf 
kunnen presenteren en inwoners 
kunnen kennismaken met het sport- en 
beweegaanbod in de gemeente. Het 
voormalige ‘Skarster Treffen’ is hier een 
voorbeeld van.

1.6 Er wordt een 
samenwerkingsverband 
tussen verenigingen en andere 
maatschappelijke organisaties/
instanties opgezet en gefaciliteerd om 
kennis en ervaringen over (aangepast) 
sport- en beweegaanbod uit te wisselen 
en te verspreiden en samen aanbod te 
ontwikkelen. Het programma ‘Samen 
Actief’ is daar een voorbeeld van.

Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren 1514



Zo staat De Fryske Marren er voor2

2,5 km

is gemiddeld de afstand
 tot een sporthal 

= gemiddelde 
afstanddichtheid

0,92 km

is gemiddeld de afstand  
tot sportaccommodaties 

= gemiddelde afstand

1,2
zwembaden  

per 10.000 inwoners 
= gemiddelde dichtheid

1,6
sporthallen  

per 10.000 inwoners 
= gemiddelde dichtheid

2) bron: sportopdekaart.nl

33,3
sportaccommodaties  
per 10.000 inwoners 

= hoge dichtheid

2.  In De Fryske Marren 
hebben we een 
toekomstgerichte 
sport- en 
beweeginfrastructuur

Om te kunnen sporten en bewegen zijn 
voorzieningen nodig. Accommodaties zijn 
bijvoorbeeld een belangrijke basis om sport 
en bewegen te kunnen faciliteren. Maar voor 
de individuele en ongebonden sporter is de 
openbare ruimte juist belangrijk om te kunnen 
hardlopen, wandelen of fietsen. In dit thema 
hebben we aandacht voor beide aspecten om een 
toekomstgerichte infrastructuur te creëren die 
sporten en bewegen in al haar vormen mogelijk 
maakt.

4,7
is de score op het 

aantal routes (fiets- 
en wandelpaden, 
buitenweggetjes)

(schaal 1-5)

3,7
is de score op het 

aantal sport-, speel- en 
beweegruimtes

(schaal 1-5)

2,5
is de score op het aantal 

speelplekken

(schaal 1-5)
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Zo willen we dat realiseren …

2.1 Bestaand onderzoek naar de 
spreiding en bezetting van sport- en 
beweegaccommodaties in De Fryske 
Marren3 wordt gebruikt om zicht te 
krijgen op onder- en overbezetting en 
te kunnen zorgen voor een efficiënte(re) 
indeling en efficiënt(er) gebruik.

2.2 Inwoners, verenigingen en/of andere 
maatschappelijke organisaties die 
(gezamenlijke) plannen maken om de 
openbare ruimte beweegvriendelijk 
in te richten, zodat mensen nog meer 
worden verleid om te gaan bewegen, 
kunnen hierbij financieel worden 
ondersteund.

2.3  Er wordt een online omgeving 
ontwikkeld waar een totaaloverzicht 
te vinden is van alle sport- en 
beweegvoorzieningen in De Fryske 
Marren en de bezetting daarvan.

2.4  Sportverenigingen die willen 
professionaliseren en extra inkomsten 
willen genereren door het gebruik/de 
inzet van de accommodatie kunnen 
ondersteuning aanvragen. Voorbeeld 
hiervan zijn; het optimaal benutten 
van de kantine, het opzetten van 
sociaal-maatschappelijke activiteiten, 
verenigingsgevoel creëren door de 
inrichting en zo leden vasthouden, 
extra inkomsten genereren door acties, 
samenwerking met bijv. bridge, etc.

2.5  Sportverenigingen, de gemeente 
en andere maatschappelijke partners 
voeren een verkenning uit om inzicht te 
krijgen in hoeverre ‘de sport’ betaalbaar 
is en blijft voor alle inwoners van De 
Fryske Marren.

Hier gaan we voor!

1  Sport- en beweegaccommodaties in De Fryske Marren zijn duurzaam, 

toekomstbestendig en ingericht voor multifunctioneel gebruik.

2  De vraag van sport- en beweegaanbieders en de beschikbare faciliteiten zijn  

op elkaar afgestemd.

3  De openbare ruimte is sportief, uitdagend en veilig ingericht zodat inwoners  

worden uitgenodigd en uitgedaagd om te sporten of te bewegen.

3) bron: Mulier Instituut (2018)

Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren 1918



73%
van de jongeren van  

12-18 jaar loopt of fietst  
elke dag naar school.

44%
van de kinderen van  

4-12 jaar speelt elke dag 
buiten.

85%
van de kinderen van  

4-12 jaar sport min. 1 keer  
p/w bij een vereniging,  

club of sportschool.

39%
van de kinderen van  

4-12 jaar beweegt  
dagelijks minstens 1 uur.

4) bron: Sportgericht nr. 1 / 2014 - jaargang 68 • 5) bron: Kindmonitor 2018 (GGD Fryslân)

59%
van de kinderen van 

4-12 jaar loopt of fietst 
elke dag naar school.

16%
van de jongeren van 
12-18 jaar beweegt 

dagelijks minstens 1 uur.

3.  Kinderen en jongeren in 
De Fryske Marren zijn fit en vaardig

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische 
vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede 
motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve 
leefstijl en cognitie4. Er is ook steeds meer bewijs dat vooral bij kinderen en jongeren 
bewegen een positieve invloed heeft op emotioneel welbevinden, ook op latere 
leeftijd. Jong geleerd is dus echt oud gedaan en daar willen we op inzetten.

Zo staat De Fryske Marren er voor5

77%
van de jongeren van

 12-18 jaar sport min. 1 keer 
p/w bij een vereniging, 

club of sportschool.
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Zo willen we dat realiseren …

3.1 Er wordt gekeken naar nieuwe 
of bestaande mogelijkheden 
om samen met scholen een test/
meetmethode te implementeren om 
de beweegvaardigheid van kinderen 
in kaart te brengen, zodat kinderen 
geholpen kunnen worden in het maken 
van een slimme sportkeuze. Door het 
koppelen van een leerlingvolgsysteem 
op het gebied van sportieve ontwikkeling 
(sportrapport) kunnen kind organisaties 
en ouders worden betrokken bij de 
motorische ontwikkeling van  
het kind.

3.2  Er wordt laagdrempelige cursus 
aan ouders/begeleiders aangeboden 
hoe zij jonge deelnemers aan sport- en 
beweegactiviteiten op verschillende 
niveaus kunnen lesgeven en begeleiden.

3.3  Het belang van bewegen 
benadrukken richting ouders en 
begeleiders van (jonge) kinderen d.m.v. 
voorlichtingsmomenten/campagne.

3.4  Sport- en beweegaanbieders die 
aanbod willen ontwikkelen en uitvoeren 
waarmee kinderen kunnen kennismaken 
met verschillende sporten ten 
behoeve van een breedmotorische 
ontwikkeling, kunnen hiervoor financiële 
ondersteuning krijgen. Dit aanbod moet 
aansluiten bij de vraag.

Hier gaan we voor!

1.  Alle kinderen in De Fryske Marren van 0-12 jaar bewegen voldoende,  

zijn motorisch vaardig en bewegen met plezier.

2.  Ouders van kinderen in De Fryske Marren weten wat het belang is van  

voldoende en goed bewegen en ondersteunen hun kinderen daarbij.
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Zo staat De Fryske Marren er voor6

22%
werkt grotendeels of 

vergaand vanuit de open 
club gedachte in  

De Fryske Marren.  
In de provincie Friesland 

gaat dat om 16%.

66%
van alle 

sportverenigingen 
heeft voldoende 

organisatiekracht 
volgens de landelijke 
vitaliteitsindex. In de 

provincie Friesland  
is dat 64%. 

6) bron: Onderzoek naar Friese sportverenigingen, 2017

7%
van de inwoners van 

De Fryske Marren 
zijn vaker lid van een 

sportvereniging dan het 
landelijk gemiddelde.

4. Sport- en beweegaanbieders 
in De Fryske Marren zijn vitaal en 
toekomstgericht
Sport- en beweegaanbieders vormen sinds jaar en dag de stabiele 
factor van het sport- en beweegaanbod in Nederland. In De 
Fryske Marren is dit niet anders. Ze vormen het kloppend hart van 
sportend en bewegend De Fryske Marren. We gaan samen zorgen 
dat inwoners in de gemeente De Fryske Marren met plezier kunnen 
blijven sporten en bewegen bij vitale, toekomstgerichte sport- en 
beweegaanbieders.

63%
van de 

sportverenigingen in 
De Fryske Marren geeft 
aan financieel gezond 
te zijn, 3% is volgens 

eigen zeggen financieel 
ongezond.

±75%
bijna driekwart van de 
sportverenigingen in 

De Fryske Marren geeft 
aan over onvoldoende 

vrijwilligers te 
beschikken.

63%
van sportverenigingen in 
De Fryske Marren geeft 
aan dat de ontwikkeling 

van het ledenaantal 
een bedreiging vormt 

voor de toekomst. In de 
Provincie Friesland gaat 

dat om 66%.

Knelpunt

Het grootste knelpunt van de sportverenigingen in De Fryske Marren is het werven  
en behouden van leden, gevolgd door het vinden van voldoende bestuurlijk en 

technisch kader.
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Zo willen we dat realiseren …

4.1 Bij de uitvoering van activiteiten, 
programma’s en projecten door 
sport- en beweegaanbieders in het 
kader van dit sport- en beweegakkoord 
wordt aansluiting gezocht bij het 
gezondheidsbeleid van de gemeente 
De Fryske Marren.

4.2 Sportverenigingen die actief aan 
de slag willen met het opzetten en 
ontwikkelen van aangepaste sport- 
en beweegactiviteiten en lessen 
voor bijvoorbeeld mensen met een 
beperking, mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, mensen met financiële 
achterstanden, of anderszins worden 
daarin gestimuleerd en ondersteund.

4.3 Sportverenigingen die actief aan 
de slag willen met het thema ‘Rookvrije 
accommodatie’ worden actief 
gestimuleerd en ondersteund.

Hier gaan we voor!

Sportverenigingen in De Fryske Marren zijn open, maatschappelijk  

georiënteerd, vitaal, toekomstbestendig en er heerst een prettige sfeer  

waar iedereen de kans krijgt om te sporten en zich sociaal veilig voelt.

4.4 Er wordt een platform van sport- en 
beweegaanbieders opgezet dat het 
sportknooppunt van De Fryske Marren 
moet worden, zodat zij nog beter worden 
gefaciliteerd in het samenwerken met 
elkaar en gebruik kunnen maken van 
elkaars kennis, expertise en netwerk.

4.5 Sport- en beweegaanbieders die 
zich willen richten op het vernieuwen en 
‘professionaliseren’ van hun bestuurlijk 
kader worden daarin ondersteund en 
gefaciliteerd.

4.6 Sportverenigingen en scholen die 
een samenwerkingsverband willen 
opzetten en/of doorontwikkelen om 
inwoners in beweging te brengen, 
worden daarin ondersteund.

4.7 Er wordt een verenigingoverstijgend 
vrijwilligersbeleid ontwikkeld, met 
aandacht voor bijvoorbeeld werving 
en behoud, uitruilmogelijkheden, 
gezamenlijke scholingen, etc.

4.8 Er wordt een campagne opgezet  
om aandacht te vragen voor  
‘de maatschappelijke kracht van de 
sportvereniging’. Daarbij wordt ingezet 
op de waarde van sportverenigingen 
als plek die bruist van de activiteiten, 
waar ontmoeting plaatsvindt, mensen 
met elkaar samenwerken en sociale 
contacten ontstaan.
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Van akkoord naar uitvoering

Het lokaal sport- en beweegakkoord heeft veel energie 
opgewekt door inbreng van een breed netwerk aan 
betrokkenen. Het is belangrijk om die energie te 
blijven inzetten. De ondertekening van het sport- en 
beweegakkoord is daarin de eerste stap. Daarmee geven
organisaties aan de gestelde ambities gezamenlijk te willen 
realiseren. Een organisatie die heeft getekend, werkt mee 
aan het realiseren van de ambities. Niet iedereen hoeft 
daarbij overal aan mee te werken. Ieder draagt, naar eigen 
kunnen, een steentje bij. Als aanvoerder, speler, supporter 
of sponsor.

Begeleidingsgroep

Om tot uitvoering van projecten en activiteiten te komen 
is het belangrijk dat een groep vertegenwoordigers zich 
verantwoordelijk voelt om dit te begeleiden en aan te jagen. 
Na ondertekening van het akkoord is deze zogenoemde 
‘begeleidingsgroep’ de ‘hoofdeigenaar’ van het akkoord7.  
De begeleidingsgroep bewaakt de voortgang van de 
uitvoering van het sport- en beweegakkoord en zorgt voor 
verdeling van de beschikbare middelen (zie ‘Financiën’).

4.  Zo gaan we het organiseren  
en uitvoeren

7) Belangrijk om te vermelden is dat alle ondertekenaars ‘eigenaar’ 

zijn van het sport- en beweegakkoord en een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid dragen om de gestelde ambities te realiseren. 

Er wordt gekozen voor een ‘hoofdeigenaar’ om de uitvoering te 

coördineren.

Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren28 29



Coördinatie vanuit Sportbedrijf 
De Fryske Marren

De begeleidingsgroep en Sportbedrijf De Fryske Marren 
dragen zorg voor de coördinatie van de uitvoering van het 
sport- en beweegakkoord. De begeleidingsgroep is hierin 
leidend. Samen hebben zij de volgende taken:
> Bewaken en toekennen uitvoeringsbudget en services.
> Opstellen jaarlijkse uitvoeringsagenda.
>  Organiseren van minimaal 1 evaluatiemoment per jaar 

met alle betrokkenen.
>  Werven van betrokkenen die op een andere wijze 

een bijdrage willen leveren om de ambities/acties uit 
het van sport- en beweegakkoord te verwezenlijken, 
bijvoorbeeld financieel.

>  Toekomstbestendig maken van sport- en 
beweegakkoord op langere termijn.

>  Samen met de Adviseur Lokale Sport services toewijzen.
>   Coördineren van de acties die afgesproken zijn in het 

sport- en beweegakkoord.
>  Opstellen van een nieuwsbrief ten behoeve van 

communicatie.

Rol van de gemeente

De gemeente is als ondertekenaar één van de partijen en 
blijft daarmee nauw betrokken bij de uitvoering van het 
sport- en beweegakkoord. De gemeente laat daarmee zien 
actief te willen bijdragen aan het succes en stimuleert 
partijen zo veel mogelijk om met initiatieven te komen. Waar 
nodig zal de gemeente meedenken over en ondersteunen 
bij de uitvoering van acties. De nieuwe beleidsnotitie Sport 
en Bewegen 2020-2024 (i.o.) is daarvoor een belangrijke 
basis. Hierin zijn de beleidsmatige en financiële kaders 
opgenomen die richtinggevend zijn voor de inzet van de 
gemeente.

Inzet professionals

De buurtsportcoaches ondersteunen bij het ontwikkelen, 
aanbieden en organiseren van sport- en beweegaanbod 
in De Fryske Marren. Samenwerken met de Buurtwerkers 
Sport spelen zij een belangrijke rol bij de uitvoering 
van tal van acties die zijn opgenomen in dit sport- en 
beweegakkoord.

Adviseur Lokale Sport

Gedurende de looptijd van de uitvoering van het sport- 
en beweegakkoord is er vanuit de gezamenlijke sport 
(NOC*NSF en NLActief) een Adviseur Lokale Sport 
beschikbaar die in afstemming met de begeleidingsgroep 
en Sportbedrijf De Fryske Marren ingezet kan worden om de 
organisatie en uitvoering van het akkoord te ondersteunen 
met de inzet van deskundigheidsbevordering, workshops, 
trajectbegeleiding, interventie, bijscholing of training.
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Algemeen

Voor het realiseren van de ambities en speerpunten uit 
dit akkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget 
beschikbaar gesteld. Voor De Fryske Marren is dat  
€ 30.000,- per jaar voor der periode 2020-2022. Het gaat 
hierbij om geoormerkt budget dat nergens anders een 
besteed kan worden. Daarnaast is voor de ondersteuning 
van verenigingen budget beschikbaar in de vorm van 
deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. 
Dit zijn services en vertegenwoordigen een waarde van 
€ 10.500,- per jaar voor de oeruide 2020-2022. Naast 
uitvoeringsbudget en geld voor services, wordt gekeken 
in hoeverre de gemeente een bijdrage kan leveren vanuit 
bestaande middelen. 

Maar aan welke acties en ideeën wordt uitvoeringsbudget 
gekoppeld, aan welke ideeën koppelen we services en 
welke onderdelen neemt de gemeente voor haar rekening, 
uitgaande van de beleidsmatige en financiële kaders zoals 
opgenomen in de nieuwe Beleidsnotitie Sport en bewegen 
2020-2024? In de tabel op de volgende pagina’s wordt dat 
inzichtelijk gemaakt8. 

5. Financiën

8) In het geval nog niet duidelijk is hoe de financiering verloopt wordt dit 

aangegeven met NTB (nader te bepalen).

Kleuren

Per thema ziet u waar De Fryske Marren staat, 
wat ambities zijn en hoe die ambities gerealiseerd 
gaan worden. Alle acties hebben daarbij een kleur 
gekregen. Hier staan die kleuren voor:

 Blauw:   Niet bijzonder origineel maar wel perfect 
uitvoerbaar. Resultaat op korte termijn.

 Rood:  Origineel en uitvoerbaar, je merkt een 
bepaalde aantrekkingskracht, geeft een 
‘WOW’-gevoel.

 Geel:   Heel origineel maar het is (nog) niet duidelijk 
hoe we dit kunnen implementeren, ideeën voor 
de toekomst.
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Actie/maatregel 1.1 De ‘sport- en beweegvraag’ van alle inwoners (ook niet-
sporters) en het sport- en beweegaanbod in De Fryske Marren wordt zoveel 
mogelijk in kaart gebracht, zodat kan worden bepaald of vraag en aanbod goed op 
elkaar aansluiten. Op basis daarvan zou aanbod kunnen worden (door)ontwikkeld.

1.  Iedereen in De Fryske Marren kan meedoen aan  
sport en bewegen

Actie/maatregel 1.2 Het bestaande sport- en beweegaanbod wordt in kaart 
gebracht zodat een online sociale kaart met sport- en beweegaanbieders 
en hun aanbod kan worden gepresenteerd. Dit vergroot de zichtbaarheid en 
bereikbaarheid van het aanbod, waardoor inwoners van De Fryske Marren een 
goede keuze kunnen maken voor een activiteit die past bij hun wensen, behoeften 
en niveau.

Actie/maatregel 1.3 Sport- en beweegaanbieders worden gestimuleerd om 
een gezamenlijke strippenkaart te ontwikkelen zodat inwoners gedurende een 
seizoen kunnen kennismaken met verschillende sporten en een sport kunnen 
kiezen die past bij hun wensen, behoeften en niveau. Hierbij kunnen sport- en 
beweegaanbieders financiële ondersteuning krijgen.

Actie/maatregel 1.4 Er wordt een regeling geïntroduceerd waarmee inwoners 
worden ‘uitgedaagd’ om (gezamenlijke) plannen te maken voor het opzetten 
van sport- en beweegactiviteiten of om de omgeving beweegvriendelijk in te 
richten met sport- en speelvoorzieningen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de 
reguliere regeling voor inwonersinitiatieven.

Actie/maatregel 1.5 Scholen en verenigingen die tijdens nationale en 
internationale evenementen activiteiten en toernooien willen organiseren om 
inwoners te inspireren, in beweging te brengen en ontmoeting te stimuleren, 
kunnen hiervoor financiële ondersteuning aanvragen.

Actie/maatregel 1.6 Er wordt een samenwerkingsverband tussen verenigingen 
en andere maatschappelijke organisaties/instanties opgezet en gefaciliteerd om 
kennis en ervaringen over (aangepast) sport- en beweegaanbod uit te wisselen 
en te verspreiden en samen aanbod te ontwikkelen. Het programma ‘Samen Actief’ 
is daar een voorbeeld van.

Actie/maatregel 1.7 Er wordt jaarlijks een evenement of manifestatie 
georganiseerd waarop sport- en beweegaanbieders zichzelf kunnen presenteren 
en inwoners kunnen kennismaken met het sport- en beweegaanbod in de 
gemeente. Het voormalige ‘Skarster Treffen’ is hier een voorbeeld van.

>  Wijze van 
financiering: 
Gemeente/
NTB

>  Wijze van 
financiering: 
Gemeente/
NTB

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget
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9) bron: Mulier Instituut (2018)

Actie/maatregel 2.1 Bestaand onderzoek naar de spreiding en bezetting van 
sport- en beweegaccommodaties in De Fryske Marren9 wordt gebruikt om zicht 
te krijgen op onder- en overbezetting en te kunnen zorgen voor een efficiënte(re) 
indeling en efficiënt(er) gebruik.

2.  In De Fryske Marren hebben we  
een toekomstgerichte sport- en 
beweeginfrastructuur

Actie/maatregel 2.2 Inwoners, verenigingen en/of andere maatschappelijke 
organisaties die (gezamenlijke) plannen maken om de openbare ruimte 
beweegvriendelijk in te richten, zodat mensen nog meer worden verleid om te 
gaan bewegen, kunnen hierbij financieel worden ondersteund.

Actie/maatregel 2.3 Er wordt een online omgeving ontwikkeld waar een 
totaaloverzicht te vinden is van alle sport- en beweegvoorzieningen in De Fryske 
Marren en de bezetting daarvan.

Actie/maatregel 2.4 Sportverenigingen die willen professionaliseren en extra 
inkomsten willen genereren door het gebruik/de inzet van de accommodatie 
kunnen ondersteuning aanvragen. Voorbeeld hiervan zijn; het optimaal benutten 
van de kantine, het opzetten van sociaal-maatschappelijke activiteiten, 
verenigingsgevoel creëren door de inrichting en zo leden vasthouden, extra 
inkomsten genereren door acties, samenwerking met bijv. bridge, etc.

Actie/maatregel 2.5 Sportverenigingen, de gemeente en andere 
maatschappelijke partners voeren een verkenning uit om inzicht te krijgen in 
hoeverre ‘de sport’ betaalbaar is en blijft voor alle inwoners van De Fryske Marren.

>  Wijze van 
financiering: 
Gemeente/
NTB

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget

>  Wijze van 
financiering: 
Service

>  Wijze van 
financiering: 
Gemeente/
NTB
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Actie/maatregel 3.1 Er wordt gekeken naar nieuwe of bestaande mogelijkheden 
om samen met scholen een test/meetmethode te implementeren om de 
beweegvaardigheid van kinderen in kaart te brengen, zodat kinderen geholpen 
kunnen worden in het maken van een slimme sportkeuze. Door het koppelen van 
een leerlingvolgsysteem op het gebied van sportieve ontwikkeling (sportrapport) 
kunnen kindorganisaties en ouders worden betrokken bij de motorische 
ontwikkeling van het kind.

3.  Kinderen en jongeren in De Fryske Marren  
zijn fit en vaardig

Actie/maatregel 3.2 Er wordt laagdrempelige cursus aan ouders/begeleiders 
aangeboden hoe zij jonge deelnemers aan sport- en beweegactiviteiten op 
verschillende niveaus kunnen lesgeven en begeleiden.

Actie/maatregel 3.4 Sport- en beweegaanbieders die aanbod willen ontwikkelen 
en uitvoeren waarmee kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten 
ten behoeve van een breedmotorische ontwikkeling, kunnen hiervoor financiële 
ondersteuning krijgen. Dit aanbod moet aansluiten bij de vraag.

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget

>  Wijze van 
financiering: 
Service

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget

3.3  Het belang van bewegen benadrukken richting ouders en begeleiders van 
(jonge) kinderen d.m.v. voorlichtingsmomenten/campagne.

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget
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Actie/maatregel 4.1 Bij de uitvoering van activiteiten, programma’s en projecten 
door sport- en beweegaanbieders in het kader van dit sport- en beweegakkoord 
wordt aansluiting gezocht bij het gezondheidsbeleid van de gemeente De Fryske 
Marren.

4.  Sport- en 
beweegaanbieders in  
De Fryske Marren zijn vitaal 
en toekomstgericht

Actie/maatregel 4.2 Sportverenigingen die actief aan de slag willen met het 
opzetten en ontwikkelen van aangepaste sport- en beweegactiviteiten en lessen 
voor bijvoorbeeld mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, mensen met financiële achterstanden, of anderszins worden daarin 
gestimuleerd en ondersteund.

Actie/maatregel 4.4 Er wordt een platform van sport- en beweegaanbieders 
opgezet dat het sportknooppunt van De Fryske Marren moet worden, zodat zij 
nog beter worden gefaciliteerd in het samenwerken met elkaar en gebruik kunnen 
maken van elkaars kennis, expertise en netwerk.

Actie/maatregel 4.3 Sportverenigingen die actief aan de slag willen met het 
thema ‘Rookvrije accommodatie’ worden actief gestimuleerd en ondersteund.

Actie/maatregel 4.6 Sportverenigingen en scholen die een samenwerkings-
verband willen opzetten en/of doorontwikkelen om inwoners in beweging te 
brengen, worden daarin ondersteund.

>  Wijze van 
financiering: 
Gemeente

>  Wijze van 
financiering: 
Service

>  Wijze van 
financiering: 
Service

>  Wijze van 
financiering: 
Service

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget

Actie/maatregel 4.5 Sport- en beweegaanbieders die zich willen richten op 
het vernieuwen en ‘professionaliseren’ van hun bestuurlijk kader worden daarin 
ondersteund en gefaciliteerd.

>  Wijze van 
financiering: 
Service

Actie/maatregel 4.7 Er wordt een verenigingoverstijgend vrijwilligersbeleid 
ontwikkeld, met aandacht voor bijvoorbeeld werving en behoud, uitruilmogelijk-
heden, gezamenlijke scholingen, etc.

>  Wijze van 
financiering: 
Service

Actie/maatregel 4.8 Er wordt een campagne opgezet om aandacht te vragen 
voor ‘de maatschappelijke kracht van de sportvereniging’. Daarbij wordt ingezet 
op de waarde van sportverenigingen als plek die bruist van de activiteiten, waar 
ontmoeting plaatsvindt, mensen met elkaar samenwerken en sociale contacten 
ontstaan. 

>  Wijze van 
financiering: 
Uitvoerings-
budget
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Gebruik maken van services en 
toekenning uitvoeringsbudget

Om gebruik te kunnen maken van de genoemde services 
kunnen sport- en beweegaanbieders zich aanmelden. Alle 
sport- en beweegaanbieders die gebruik willen maken van 
de verschillende mogelijkheden kunnen dat kenbaar maken 
bij de begeleidingsgroep en/of de Adviseur Lokale Sport. 
De Adviseur Lokale Sport verzamelt de aanmeldingen en 
zorgt ervoor dat de services worden aangevraagd. Daarna 
worden de gekozen workshops, inspiratiesessies en 
scholingen ingepland.

En hoe gaat dat met uitvoeringsbudget? Het 
uitvoeringsbudget wordt door de overheid uitgekeerd 
aan de gemeente. De gemeente maakt afspraken met 
Sportbedrijf De Fryske Marren om het budget te beheren. 
Alle betrokkenen die hebben deelgenomen aan de 
startbijeenkomst, de verdiepingsbijeenkomst, de sessies 
ten behoeve van de beleidsnotitie Sport en Bewegen 
2020-2024 (i.o.) en andere enthousiaste inwoners worden 
uitgedaagd om een bijdrage te leveren. Zij worden door de 
begeleidingsgroep uitgenodigd om voor de actiepunten 
uit dit akkoord concrete plannen te maken waarna de 
begeleidingsgroep de middelen voor 2020 verdeelt.

Format en beoordeling

Voor het opstellen van een actieplan of projectplan 
is een eenvoudig format beschikbaar waarin de actie 
of het project wordt beschreven. In dit korte plan kan 
een onderbouwde aanvraag worden gedaan voor 
uitvoeringsbudget. Een projectplan of actieplan wordt 
aangeleverd bij de begeleidingsgroep. Elk ingebracht 
project en elke activiteit zal door de begeleidingsgroep 
worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

1.  Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en 
beweegakkoord

  In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het 
lokaal sport- en beweegakkoord?

2. Doelstellingen en resultaten
  In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en 

resultaten worden bereikt met het plan/idee?
3. Plan van aanpak
  Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt 

(activiteiten, acties, projecten, etc.)?
4. De organisatie en uitvoering
  In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 

organisatie en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? 
Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken? 

5. Schaalbaarheid
  In hoeverre wordt aandacht besteed aan de 

schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het plan ook 
elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/
activiteiten?

6.  Borging van aanbod, samenwerking en kennis
  In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na 

twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod 
en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis 
verspreid?

7. Cofinanciering en financiële borging
  In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering 

(gebruikmaken van andere financiële middelen) en de 
financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

Aan alle bovenstaande criteria wordt door de 
begeleidingsgroep een score toegekend op een schaal  
van 1-5 (1=onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende,  
4= goed, 5= zeer goed), waarna een totaalscore ontstaat 
en het budget al dan niet wordt toegekend. Daarnaast 
wordt gekeken naar de spreiding van aangevraagde 
projecten over de 4 afzonderlijke thema’s, zodat ervoor 
gezorgd wordt dat niet alle middelen naar één of twee 
thema’s gaan.
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De begeleidingsgroep heeft de regie over de uitvoering van 
het sport- en beweegakkoord en het bijbehorende budget. 
Zij proberen ook actief verenigingen en deelnemers te 
koppelen om het netwerk uit te breiden en ideeën uit 
te wisselen. Ze zorgen daarnaast voor een evaluatie 
op het proces en de projecten die uitgevoerd worden. 
Onderdeel van deze evaluatie is de borging van projecten 
na twee jaar. Gekeken zal moeten worden hoe projecten 
en activiteiten na verloop van tijd zelfstandig kunnen 
voortbestaan. Daarbij houden we de volgende bouwstenen 
in ogenschouw:

1.  Een sterk en uniek aanbod dat voorziet in een lokale 
behoefte

2.  Voldoende geld, afkomstig uit diverse 
financieringsbronnen

3.  Structurele betrokkenheid van deskundige trainers, 
begeleiders, projectleider

4.  Samenwerking met partners in de wijk, die overtuigd 
zijn van het belang en de kwaliteit van het aanbod

5.  Inzicht in resultaten en effecten van het aanbod door 
monitoring en evaluatie

6.  Bekendheid van (de opbrengsten van) het aanbod 
door goede marketing

Verder deelt de begeleidingsgroep alle informatie richting 
alle betrokken partijen die aangegeven hebben op de 
hoogte te willen blijven.

6. Monitoring en evaluatie
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> Basketbalvereniging Quintas
> Bridgeclub Capriolen
> CSC Joure
> CSG Bogerman
> Gemeente De Fryske Marren
> Gymnasion Joure
> Gymnastiekvereniging Pegasus Lemmer
> Hengelsportvereniging Joure
> Jouster Hockeyclub Stix

> Joustermerkeloop
> Korfbalvereniging DTG
> Manege Gaasterland
> Oer Onderwijs
> Sociaal Werk De Kear
> Sportbedrijf De Fryske Marren
> Sportclub Joure
> Tennisvereniging Joure
> Volleybalvereniging Volleybal Combinatie Joure

Bijlage: betrokken partijen
Bij de totstandkoming van dit Sport- en beweegakkoord zijn volgende partijen betrokken:
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