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1. Inleiding
Dit akkoord is tot stand gekomen in nauwe afstemming met vele lokale partners. Voor de zomer
hebben er twee fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden met lokale sportverenigingen,
maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente. Er was sprake
van een grote opkomst. Ook heeft een interne bijeenkomst plaatsgevonden met beleidsmedewerkers
van de gemeente Haaksbergen op het gebied van sport, jeugd, onderwijs, recreatie, gezondheid,
participatie en WMO.
Helaas was het vanwege de Coronamaatregelen niet meer mogelijk en verstandig om fysieke
bijeenkomsten te organiseren. Via digitaal contact heeft na de zomervakantie nog diverse keren
overleg plaatsgevonden met de lokale partners. Ook de slotbijeenkomst op 3 november jl. om
gezamenlijk het lokaal sport en beweegakkoord vast te stellen, heeft digitaal plaatsgevonden.
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2.1 Aftrap
In navolging op het Nationaal Sportakkoord (2018), is het Haaksbergse Sport- en beweegakkoord
ontwikkeld. Met dit Sport- en beweegakkoord willen we samen bereiken dat iedereen, écht iedereen,
plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde
omgeving: een leven lang, als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Om dat te bereiken willen wij meer
in samenhang werken en organiseren.
Ook willen wij aansluiten op de ambities van het Nationale Preventieakkoord (2018). Een gezonde
leefstijl moet gemakkelijk en gewoon worden, waar je ook bent. Het Nationaal Preventieakkoord
bestaat uit drie thema’s: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Door dit samen aan te
pakken kan de gezondheid van heel veel inwoners van Haaksbergen worden verbeterd.
Dit Sport- en beweeg akkoord is in 2020 samen met veel partners uit Haaksbergen ontwikkeld. Door
de gezamenlijke ontwikkeling en de handtekeningen onder dit Sport- en beweegakkoord is de eerste
stap gezet om de doelstellingen te behalen. Een ambitieuze stap die we zetten met een groot aantal
partijen.
Samen hebben we een aantal belangrijke ambities benoemd. Ambities waar we samen de schouders
onder gaan zetten. Ten einde deze ambities in 2020, 2021 en een toegestane uitloop in 2022 waar te
maken hebben we concrete afspraken met elkaar gemaakt. Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar
door de manier waarop we het uitvoeren krijgen sport en bewegen en de gezondheid van onze
inwoners een impuls met dit akkoord.
We willen:
I.
Dat het beweeg- en sportaanbod voor iedere inwoner zicht-, vind-, bereik- en betaalbaar is;
II.
Dat de samenwerking tussen de verschillende beweeg- en sportaanbieders, de gemeente,
sociaal-maatschappelijke-, jongeren-, ouderen-, 1e en 2e lijnszorgorganisaties en bedrijfsleven
wordt versterkt om daarmee willen we de verbinding mogelijk te maken tussen (m.n.
inactieve) inwoners en het beweeg- en sportaanbod;
III.
Dat de bekendheid en toegankelijkheid van het bestaande beweeg- en sportaanbod voor de
jeugd in samenwerking met onderwijs, beweeg- en sportaanbieders wordt vergroot, het
aanbod wordt versterkt en waar mogelijk verbreed;
IV.
Dat de beschikbare beweeg- en sportaccommodaties verduurzamen, worden aangepast aan
de eisen en wensen (en mogelijkheden) van nu en flexibel kunnen worden ingezet;
V.
Dat de sociale en fysieke veiligheid binnen het beweeg- en sportaanbod is gegarandeerd;
VI.
Dat het ‘Nationaal Preventieakkoord’ wordt uitgevoerd en bijdragen aan een rookvrije
sportomgeving, verantwoord alcoholgebruik en een gezonde voedingsstijl;
VII.
De natuur nog meer bij het beweegaanbod betrekken en ‘buiten’ bewegen stimuleren;
Goed voorbeeld.
Sportnatuur Haaksbergen is een concept dat functioneert als sportieve en toeristische aanjager,
die op lokaal en regionaal niveau de sportomgeving en natuur actief met elkaar verbindt. Dit met
’t Scholtenhagen en omliggende natuurgebieden als centraal uitgangspunt dat in de toekomst kan
worden opgeschaald naar meerdere locaties in de gemeente Haaksbergen.
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2.2

Wedstrijdanalyse

Haaksbergen is een bruisende gemeente en telt ongeveer 24.500 inwoners. Haaksbergen ligt in het
zuidoosten van Twente. De gemeente Haaksbergen bestaat naast de kern nog uit drie kerkdorpen:
Buurse, Sint Isidorushoeve en de Veldmaat. Er zijn veel sport- en beweegmogelijkheden in
Haaksbergen en de kerkdorpen en er is sprake van een groot en gevarieerd aanbod van
sportevenementen. Veel inwoners maken wekelijks gebruik van dit aanbod. Toch zien we dat
voldoende sporten en bewegen nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Zeker voor kwetsbare
doelgroepen in onze samenleving.
Haaksbergen kent een rijk verenigingsleven. Ongeveer 50 sportverenigingen zijn in de gemeente actief.
Van de volwassen inwoners (19 jaar en ouder) is 39% lid van een sportvereniging en van de kinderen
(4-17 jaar) is 82% lid van een sportvereniging. De vereniging is daarmee een belangrijke aanbieder van
sport en bewegen. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van sport- en beweegaanbod bij andere
sportaanbieders zoals sportscholen en fysiotherapie. Ook het ongeorganiseerd sporten wint steeds
meer aan populariteit (wandelen, fietsen, hardlopen). Daarom is er ook al veel aandacht voor het
sportief inrichten van de openbare ruimte. Haaksbergen beschikt inmiddels over een uitgebreid
netwerk van wandel, fiets en ruiterroutes en sinds enkele jaren ook over een mountainbikeroute.
Haaksbergen heeft daarom een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven met een rijk
verenigingsleven, veel groen, sterke dorpskernen en een grote affiniteit met sport en bewegen. Maar
ook Haaksbergen ontkomt niet aan veranderingen en uitdagingen. Denk aan demografische
ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing), individualisering, terugloop van vrijwilligers, overgewicht
en beweegarmoede. Van belang is om hier met het Haaksbergse Sport- en beweegakkoord op in te
spelen. Gezamenlijk wordt uitgesproken dat er behoefte is aan samenwerking onderling en
kruisbestuiving met andere partijen (zoals onderwijs, huisartsen en fysiotherapeuten) om het aanbod
toekomstbestendig te houden.
Een aantal cijfers
• De regelmatige sportdeelname in Haaksbergen van 4-17 jaar ligt op 86% (Overijssel 80%)
• De regelmatige sportdeelname in Haaksbergen van 19 en ouder ligt op 56% (Overijssel 45%)
• Het lidmaatschap van een sportvereniging bij kinderen van 4-17 jaar in Haaksbergen ligt op 82%
(Overijssel 75%)
• Het lidmaatschap van een sportvereniging bij 19 jaar en ouder in Haaksbergen ligt op 39%
(Twente 30,5%)
• Kind gaat 5 dagen per week lopend of zelf fietsend naar school: Haaksbergen 62%, Twente 56%
• Jongere beweegt minimaal 5 dagen per week minstens 1 uur: Haaksbergen 52%, Twente 52%
• Kind eet dagelijks groente: Haaksbergen 47%, Twente 43 %
• Kind eet dagelijks fruit: Haaksbergen 65%, Twente 63%
• In Haaksbergen vertoont bij de 4-17-jarigen 48% veel sedentair gedrag (Overijssel 45%);
N.B. Sedentair gedrag is meer dan 2 uur per dag gedrag met laag energieverbruik zoals TV kijken,
laptop/gamen.
• In Haaksbergen komt (matig en ernstig) overgewicht voor bij 8% van de 4-17-jarigen (Overijssel
10%).
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•
•
•
•
•
•

In Haaksbergen komt (matig en ernstig) overgewicht voor bij 49% van de19-64-jarigen (Twente
49%).
In Haaksbergen komt (matig en ernstig) overgewicht voor bij 62% van 65 jaar en ouder (Twente
62%).
Overmatig drinken volwassenen (19-64 jaar): Haaksbergen 10%, Twente 8%, 65 jaar en ouder 8%
(Twente 7%)
Jongere heeft laatste 4 weken aan Binge drinken gedaan, Haaksbergen 35%, Twente 29%.
Jongere rookt wekelijks een sigaret (klas 2 en 4): Haaksbergen 6%, Twente 10%
Volwassene rookt (19-64 jaar): Haaksbergen 17%, Twente 23%.

Uit:
Sport, bewegen en leefstijl 4-17-jarigen, 2016, Twentse gezondheidsverkenning 2016
Factsheet Fit en Gezond 2016, Factsheet Jeugdsportmonitor 2016, Sportservice Overijssel.

2.3

Tactiek

Met het Haaksbergse Sport - en beweegakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en
bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een
leven lang op basis van een gezonde leefstijl. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn
of haar eigen niveau.
We activeren inwoners van Haaksbergen door sporten en bewegen te stimuleren. En dat doen we
samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn, overheid en bedrijfsleven bundelen de
krachten. We leggen verbindingen en zorgen dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen. We willen
6

drempels wegnemen. Sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk maken en zoeken naar
mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren.
We streven naar nog meer verbondenheid en het behouden en vergroten van de leefbaarheid. Een
plek waar iedereen gezond en sportief kan opgroeien, waar niemand aan de kant staat, waar we naar
elkaar omkijken en waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders zorgen voor ontmoeting en
ontspanning.
Om dit te kunnen realiseren hebben we in de lijn van, en analoog aan, het Landelijk Sportakkoord
samen een aantal belangrijke ambities benoemd. Ambities waar we samen de schouders onder gaan
zetten.
De ambities worden uitgewerkt in de volgende vijf thema’s:
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af vaardig in bewegen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Thema Topsport
Het 6e thema van het landelijk sportakkoord betreft topsport. Wij hebben besloten geen invulling
te geven aan dit thema. Wij onderkennen weliswaar de meerwaarde van topsport als
voorbeeldfunctie en inspiratiebron, maar willen ons in Haaksbergen vooral richten op de
breedtesport. Indien wenselijk kan alsnog worden aangesloten bij ontwikkelingen op regionaal,
provinciaal of landelijk niveau.
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3.1 Inclusief sporten en bewegen
De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. De ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd,
fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.
In Haaksbergen is het ook nog niet vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen. Dat kan en moet
anders vinden we. Bewegen en sport moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Zeker ook voor mensen
met een minimum inkomen, mensen met een beperking, ouderen of andere specifieke doelgroepen.
Bewegen heeft positieve effecten op de gezondheid en het opdoen van sociale contacten.
Wat willen we bereiken?
•
•

•

•
•
•
•

Alle inwoners van Haaksbergen hebben de mogelijkheid sport te beoefenen, waarbij meedoen en
de mogelijkheid tot bewegen voor iedereen centraal staat.
Wij willen samen voldoende en laagdrempelige mogelijkheden aanbieden aan onze inwoners en
verenigingen voor het uitoefenen van sport- en beweegactiviteiten. In dit kader willen we inzicht
verkrijgen in de vraag of het (bestaande)aanbod aansluit bij de vraag en behoeften van de
doelgroep(-en)
Meer inwoners voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen:
Voor volwassenen en ouderen: minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning,
verspreidt over meerdere dagen, tweemaal per week spier- en botversterkende oefeningen (voor
ouderen versterkt met balansoefeningen) en voorkom stilzitten
Voor jongeren van 4 tot 18 jaar: elke dag een uur matig intensieve inspanning, minstens driemaal
per week spier- en botversterkende oefeningen en voorkom stilzitten.
Sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners bereikbaar en toegankelijk.
Sport en bewegen wordt meer en beter als middel ingezet om andere doelen te bereiken.
Kinderen in een kwetsbare positie (en hun gezinnen) krijgen door middel van sport en bewegen
de kans mee te doen, richting te geven aan hun toekomst en zich te ontwikkelen.
Voldoende beweging is belangrijk voor een gezonde leefstijl. Wie regelmatig sport is fitter, minder
vaak ziek en kan vaak eerder weer aan het werk na ziekte. We willen inwoners stimuleren te gaan
of te blijven bewegen/sporten.

Hoe gaan we dat doen?
We bevorderen het beweeggedrag van kwetsbaren die onvoldoende lichamelijk actief zijn. Dat doen
we door verbindingen te leggen tussen sport, onderwijs, zorg en welzijn. Er moet minder sprake zijn
van versnippering. Ook de bekendheid van het aanbod moet worden verbeterd. Daarnaast gaan we
(meer) activiteiten organiseren voor kwetsbare inwoners, zoals mensen met een beperking, mensen
met een kleine portemonnee of statushouders en onderzoeken in hoeverre het gebruik van bestaande
voorzieningen gericht op het wegnemen van financiële drempels voor deelname geoptimaliseerd kan
worden.
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Ingebrachte activiteiten.
1. Opzetten Fysiek en Digitaal beweeginformatiepunt.
• 0.a. In kaart brengen sport en
beweegmogelijkheden voor inwoners met
beperking (lokaal en regionaal).
• Digitalisering beweegwijzer

2. Subsidiering Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel
handhaven: gebruik optimaliseren, medewerking
verenigingen vergroten, werving intermediairs
3. Vakantieaanbod sport en bewegen ontwikkelen,
zomerpas sporten aanbieden
4. Special Olympics (voorbereiding vanaf 2020)
5. Inventariseren en stimuleren van sport- en
beweegbehoefte door de 1e lijn (huisartsen,
fysiotherapeuten) en bedrijfsleven
6. Naschoolse opvang organiseren voor kwetsbare
doelgroepen

Mogelijke spelers
Buurtsportcoaches Haaksbergen is
kartrekker van deze activiteit.
Andere betrokkenen zijn:
• Stichting Haaksbergen
promotie
• 1e lijns zorg
• Wijkracht
• Noaberpoort
• Gemeente
Gemeente, onderwijs,
buurtsportcoaches,
sportverenigingen
Buurtsportcoaches,
sportaanbieders, enz.
Gemeente, lokale werkgroep,
voetbalverenigingen.
1e lijnszorg, bedrijfsleven

Gemeente, Wijkracht,
Sportaanbieders, Scouting,
Outdoor-care

Goede voorbeelden | Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel
De gemeente Haaksbergen subsidieert het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel. Het Jeugdfonds
betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is
voor voetbal, muziekles, dans, judo, zwemmen of een andere sportieve les.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een
intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of
schuldhulpverlener. Diverse sportverenigingen berekenen een lagere contributie bij aanmelding
van kinderen via het jeugdfonds. Daardoor kunnen meer kinderen via het jeugdfonds geplaatst
worden bij verenigingen in Haaksbergen.
In 2019 zijn 57 aanvragen goedgekeurd en konden 37 jongens en 20 meisjes in de leeftijd van 4-17
jaar daardoor lid worden van een sportvereniging of gaan sporten bij een andere sportaanbieder.
Veel Haaksbergse verenigingen leveren al een geweldige bijdrage aan dit thema. Denk hierbij aan
de activiteiten van de Vereniging Aangepast Sporten Haaksbergen, het G-voetbal van VV
Haaksbergen, Racerunning bij de Atletiek Vereniging Haaksbergen.

Wat is de uitdaging bij dit thema?
Hoe bevorderen het beweeggedrag van kwetsbaren die onvoldoende lichamelijk actief zijn? Hoe
bereiken wij de niet sporter/ niet beweger?
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3.2 Duurzame sportinfrastructuur
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.
De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt
beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
Onze sportaccommodaties moeten open, toegankelijk, duurzaam en multifunctioneel zijn. Het gaat
niet alleen om sportvelden, sporthallen en clubhuizen, maar ook de openbare ruimte nodigt uit om te
bewegen. Overal waar men beweegt en sport zijn de voorzieningen op orde.
Wat willen we bereiken?
• Sportparken zijn voor iedereen toegankelijk.
• Sportaccommodaties zijn toekomstbestendig en voldoen aan de gewenste kwaliteit en
capaciteit
• Sportaccommodaties worden beter en voor meerdere doeleinden benut.
• Sportaccommodaties zijn duurzaam, zowel qua gebruik als energie.
• Openbare ruimte wordt optimaal gebruikt en ingezet om te sporten en bewegen
Hoe gaan we dat doen?
Om open, toegankelijke, duurzame en multifunctionele sportaccommodaties te realiseren, is een lange
adem nodig. We trekken hierin samen op. Sport- en beweegaanbieders vormen een gelijkwaardige
partner richting gemeente en gaan gezamenlijk voor het algemeen belang. We kiezen bij voorkeur voor
kwaliteit in plaats van voor kwantiteit of liever voor één levendige accommodatie in plaats van drie
accommodaties die niet voldoen aan de gewenste eisen. We gaan accommodaties multifunctioneel
inzetten door functies te integreren en we stimuleren in dat kader de eigen verantwoordelijkheid van
sport- en beweegaanbieders, onderwijs en commerciële partijen.

Ingebrachte activiteiten.
1. Op basis van geconstateerde behoefte van
verenigingen instellen van gebruikers overleggen
voor sportparken en binnensportaccommodaties
en hieraan gerelateerd:
- Samenwerking zoeken op terreinen van
bedrijfsvoering, inkoop, duurzaamheid, afval
enz.
- Onderzoek naar de wenselijkheid en
mogelijkheden van de commerciële
mogelijkheden, het vermarkten van de
accommodaties
- Bekendheid geven en gezamenlijk gebruik
subsidieregeling BOSA (subsidieregeling voor
stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties met extra aandacht
voor duurzaamheid)

Mogelijke Spelers
Sportverenigingen, onderwijs, welzijn

10

2. De fysieke omgeving zodanig inrichten, dat deze
bewegen en spelen stimuleert en de creativiteit
prikkelt (met bijvoorbeeld het gebruik van
elementen uit de natuur).

v.b. verenigingen die betrokken zijn bij
de ontwikkeling van bootcamproute
Scholtenhagen

3. Analoog aan de ontwikkelingen op de
buitensportaccommodaties de Greune en
Scholtenhagen gaan we onderzoeken of
multifunctioneler gebruik van
binnensportaccommodaties en meer
samenwerking wenselijk en haalbaar is
4. Tijdelijke invulling terrein de Bron voor sport en
beweegactiviteiten (GAP project)

Verenigingen/gemeente

0.a werkgroep centrumontwikkeling,
buurtsportcoaches enz.

Goed voorbeeld | Verkenning realisatie bootcamproute Groot Scholtenhagen.
“Met de verenigingen in de directe nabijheid is al gesproken. Volgens de werkgroep is iedereen
positief. “De bootcamproute is openbaar. Iedereen kan er gebruik van maken. Dus ook de leden
van schaatsclub IJsch, de voetbalverenigingen HSC’21 en Haaksbergen, hockeyclub Haackey en
andere sporters”, zegt Andrea Hofsté namens de werkgroep die ook verwacht dat bedrijven
geïnteresseerd zullen zijn. Werknemers van een onderneming die een paar uurtjes gaan sporten
op het Scholtenhagen? “Dat kan hier straks heel goed. Bedrijven willen meer aan de vitaliteit van
hun medewerkers doen. Van onze club kan een trainer meegaan voor de begeleiding”, aldus
Hofsté.
(Tubantia 14 augustus 2019)
Een ander goed voorbeeld is dat op enkele plekken in de gemeente natuurlijke crosspaden voor
kinderen zijn aangelegd en dat er in het verleden, met wisselend resultaat, overleg en afstemming
heeft plaatsgevonden tussen o.a. de tennisverenigingen.

Wat is de uitdaging bij dit thema?
Verenigingen gaan ter bevordering van de sportdeelname en de instandhouding van het
voorzieningenniveau (sportaanbod) kennis en ervaringen delen en intensief met elkaar
samenwerken. Samenwerken op het terrein van onderhoud vormt een belangrijk thema, maar ook
toekomstig gezamenlijk gebruik van accommodaties.
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3.3 Sterke en vitale sport- en beweegaanbieders
Vitale verenigingen zijn op de toekomst en omgeving gerichte verenigingen met een doorlopend
activiteitenaanbod, die bijdragen aan het welzijn en de participatie van de bevolking in een wijk, dorp
of stad en van de leden van de vereniging. De vitale vereniging richt zich – naast de (potentiële) leden
– uitdrukkelijk ook op de niet-leden. De vitale vereniging ziet haar vereniging niet alleen als doel, maar
nadrukkelijk als middel om andere (maatschappelijke) doelen te realiseren.
Onze sport- en beweegaanbieders zijn daarom een belangrijke pijler in het Haaksbergse Sport- en
beweegakkoord. Er zit veel kracht bij onze aanbieders, maar er wordt ook steeds meer gevraagd.
Vernieuwen, samenwerken, maatschappelijk ondernemen, ander aanbod, veilig sportklimaat,
gezonde sportkantines enzovoort. Om dit te kunnen bereiken, is er een solide en sterke basis nodig
om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.
Wat willen we bereiken?
• Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstbestendig met voldoende vrijwilligers.
• Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen nieuwe vormen van sport- en beweegaanbod en
richten zich op kwetsbare doelgroepen.
• Sport- en beweegaanbieders werken onderling en met andere (maatschappelijke) partners
samen aan een voor iedereen veilige sportomgeving.
• Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen nieuwe vormen van sport -en beweegaanbod om
huidige leden aan zich te blijven binden.
Hoe gaan we dat doen?
Er is ontzettend veel sport- en beweegaanbod in Haaksbergen. Om toekomstbestendig te worden en
blijven is samenwerking noodzakelijk. Waar nodig coöperatief, waar mogelijk (en het liefst) vanuit
onderop. Samenwerken betekent soms dat we het gezamenlijk belang vooropstellen en soms ons
eigen belang aan de kant moeten schuiven. Sport- en beweegaanbieders krijgen vrijheid om zich te
kunnen ontwikkelen. Door passende verenigingsondersteuning in te zetten, de “Open Club-gedachte”
te stimuleren en vrijwilligerswerk te bevorderen, worden sport- en beweegaanbieders ondersteund.
Ingebrachte activiteiten.
1. Bieden van passende verenigingsondersteuning,
gericht op uitwisseling van deskundigheid:
• Aangaan/ versterken van samenwerkingsverbanden
sport- en beweegaanbieders op basis van kern
en/of sporttak
• Organiseren cursussen, workshops en
trajectbegeleiding (eerste onderwerpen;
- vrijwilligers en duurzaamheid).
• Derde geldstromen: sponsoring, organisatie van
events, etc.

Mogelijke Spelers
Adviseur lokale sport,
buurtsportcoaches, Wijkracht
(vrijwilligers)

2. Onderzoek mogelijkheid tot vormen van gezamenlijke
stichting voor inkoopvoordelen, beheer
accommodaties etc.

Sport- en beweegaanbieders,
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3. Realiseren van passend aanbod voor kwetsbare
doelgroepen; mensen met beperking, senioren,
statushouders, etc.

Buurtsportcoaches,
sportaanbieders, Wijkracht

4. Realiseren van doorlopend sport- en beweegaanbod
in vakantieperioden.

Sport- en beweegaanbieders,
buurtsportcoaches, 1e lijns- zorg,
Wijkracht

Goed voorbeeld | Ontmoetingspark sportpark de Greune, het door ontwikkelen van een
sportpark tot een ontmoetingspark voor bewoners van omliggende woonwijken.
Uit Tubantia: 11 oktober 2018.
“Het eerste tastbare symbool is de nieuwe poort die straks toegang biedt tot een plek waar jong
en oud van 0 tot 90 jaar elkaar tegenkomen en waar het voor alle leeftijden goed toeven moet zijn.
Onderwijs, zorg, sportverenigingen en Noaberpoort hebben de handen ineengeslagen voor het
'klein geluk' op deze plek, zoals voorzitter Richard Migchielsen van het stichtingsbestuur het
omschrijft. "Hier komen bijvoorbeeld cliënten van Aveleijn voor dagbesteding. Dat was voor
sommige vrijwilligers even wennen. Achteraf hoor je hoe mooi ze het vinden om samen te werken
met mensen met een beperking. Als je het over verbinden hebt."

Wat is de uitdaging bij dit thema?
Ten einde sterke en vitale sport- en beweegaanbieders te behouden gaan verenigingen op het
terrein van kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering kennis en ervaringen delen en
intensief met elkaar samenwerken
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3.4 Positieve Sportcultuur
De ambitie is dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten. Dit vraagt
aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en
verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.
Wat willen we bereiken?
Er is een veilig en gezond sportklimaat bij alle sport- en beweegaanbieders.
Hoe gaan we dat doen?
Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en bewegen. Winnen en verliezen horen
bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van
de sporter en het sportende kind. Uitsluiting en discriminatie gaan we tegen. Dat vraagt aandacht van
iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te
creëren. Dit alles met als doel de jeugd langer aan de sport te binden en de kans te vergroten dat zij
op latere leeftijd actief blijven binnen een sportvereniging als sporter en als vrijwilliger.
Ingebrachte activiteiten.
1. Opstellen beleid Veilig Sportklimaat door
gedragsregels, vertrouwenspersoon, VOG etc.
2. Realiseren van een gezonde sportkantine en/of
rookvrij sportpark
3. Op weg naar een rookvrije generatie.
Landelijk wordt gestreefd dat in 2025 alle
sportparken rookvrij zijn. Lokaal willen wij dit
uiterlijk 2023 gerealiseerd hebben.

Mogelijke Spelers
Sport- en beweegaanbieders,
sportbonden, NOC*NSF
Sport- en beweegaanbieders, gemeente,
NOC*NSF,
Gemeente, binnensportverenigingen,
sportaanbieders

Wij gaan daarvoor in gesprek met
sportverenigingen. Rookvrije zones worden
ingesteld bij de gemeentelijke
binnensportaccommodaties.

Goed voorbeeld | Blauwe kaart vergroot Sportiviteit en Respect op het veld.

Goed voorbeeld?

Ook hockeyvereniging Haackey doet mee aan de landelijke actie van de KNHB met de blauwe kaart.
Hierop geeft de thuisclub een compliment aan hun tegenstander over sportief en/of respectvol
gedrag, zodat kinderen hun wedstrijd op een positieve manier beëindigen. Na het overhandigen
van de kaart is er ruimte voor een gezamenlijke afsluiting, waardoor iedereen met een blij gevoel
Wat is de uitdaging bij dit thema?
naar huis gaat.
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3.5 Van jongs af vaardig in bewegen
De ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische
vaardigheden gaan toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.
De Haaksbergse jeugd heeft de toekomst. Goed en gezond bewegen is een basis die wij iedereen willen
meegeven. De laatste jaren bewegen kinderen echter steeds minder en gaan de motorische
vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen ontwikkelen
zich motorisch minder goed en hebben een grotere kans op overgewicht.
Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een
actieve leefstijl. Dit vraagt met nadruk samenwerking tussen de sectoren kinderopvang, onderwijs,
zorg en sport en bewegen. Zo kunnen kinderen thuis, op school, op de kinderopvang, in de wijk en bij
de sportclub voldoende bewegen.
Wat willen we bereiken?
• Kinderen voldoen aan de beweegnorm:
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar geldt vanwege gebrek aan onderzoek geen advies. Voor hen is
het belangrijkste dat ze gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren.
Voor jongeren van 4 tot 18 jaar geldt: elke dag een uur matig intensieve inspanning, minstens
driemaal per week spier- en botversterkende oefeningen en voorkom stilzitten.
• Kinderen gaan meer en beter bewegen
• Kinderen en ouders zijn zich bewust van een gezonde en actieve leefstijl
• Verminderen van uitval van jongeren bij sportverenigingen
Hoe gaan we dat doen?
Jong geleerd is oud gedaan: het aanleren van gezond gedrag kan het beste al zo jong mogelijk starten.
Daarom maken de allerkleinsten al kennis met bewegen en gezonde voeding op voorschoolse
voorzieningen. De beste vindplaats om jeugd in beweging te krijgen is op en na school.
Uitgangspunt vormt dat we van ouders verwachten dat zij hierin het goede voorbeeld (gaan) geven.
Ingebrachte activiteiten.
1. Sportkennismakingsprogramma’s/ naschools
aanbod voor kinderen
2. Ontwikkelen naschools
sportkennismakingsprogramma’s - naschools
aanbod voor jongste jeugd en jongeren
3. Gezonde school(kantine)
4. Realiseren van beweegvriendelijke, open
schoolpleinen. De provincie wil daarbij ook de
vergroening van schoolpleinen stimuleren.
5. Introductie programma /methode Nijntje Pluis
gericht op bewegen op jonge leeftijd (preventie!)

Mogelijke Spelers
Basisonderwijs/ Voortgezet onderwijs,
buurtsportcoaches, sportaanbieders,
GGD, kinderopvang
Sportaanbieders, onderwijs,
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
Basis- en voortgezet onderwijs
Basis- en voortgezet onderwijs,
provincie Overijssel.
Sportbonden, sportaanbieders,
kinderopvang.
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6. Special Heroes Nederland: het programma Sport
Heroes is een stimuleringsprogramma’s voor
leerlingen in het speciaal onderwijs, SBO en
Praktijkonderwijs in de leeftijd van 6 tot en met
19 jaar. Maar ook in het regulier onderwijs zijn er
leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig
hebben om deel te kunnen nemen aan
sportactiviteiten in hun vrije tijd. Binnen Sport
Heroes wordt uitvoering gegeven aan een plan,
waarin met een gericht sport
stimuleringsprogramma niet alleen een krachtige
impuls gegeven wordt aan de sportdeelname
voor leerlingen, maar waarin ook een structureel
school- en naschools sportaanbod voor deze
doelgroep wordt gerealiseerd. Een aantal
basisscholen zijn inmiddels gestart met een pilot
van de programma’s Sport (en Art) Heroes op het
regulier onderwijs.

Basisonderwijs Haaksbergen, Special
Heroes Nederland, sportaanbieders,
gemeente.

Goede voorbeelden:
• Basisschool Honesch maakt gebruik van de methode “Beweeg Wijs”. Onderdeel van de
methode zijn de ingedeelde kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen
specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerlingen. Dit is een veelbelovende strategie om lichamelijke activiteit te bevorderen.
Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen.
• Basisschool St. Bonifatiusschool organiseert na schooltijd op de vrijdagmiddag samen met
sportverenigingen een zogenaamd sportuurtje, waarvoor leerlingen zich kunnen
inschrijven. Alle scholen kennen open schoolpleinen waar ook buiten schooltijd kinderen
kunnen spelen en bewegen.
• De muziektegels en de draaiende waterkolk op de markt zijn goede voorbeelden van
instrumenten om bewegen te stimuleren.
• De jaarlijkse schoolsportdagen voor alle leerlingen van groep 7 en 8 die door de twee
vakleerkrachten samen met diverse sportverenigingen worden georganiseerd op het
Scholtenhagen en waarbij de leerlingen kennismaken met diverse takken van sport.
• De jaarlijkse sporttoernooien voor het basisonderwijs die georganiseerd worden door de
schoolsportcommissie zoals het voet-, handbal -en basketbaltoernooi en tevens het door
sportverenigingen georganiseerde schaken, tafeltennis en waterpolo.
• Het al ruim 30 jaar organiseren van jeugdvakantie activiteiten, gericht op kinderen van 4
t/m 12 jaar door JEVA.

Uitdaging: Hoe kunnen we inwoners op een zo jong mogelijke leeftijd bewust maken van het effect
van sporten en bewegen c.q. een gezonde leefstijl? Wij zien hier een belangrijke stimulerende en
voorbeeldrol weggelegd voor ouders en leerkrachten basis en voortgezet onderwijs.
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4. Randvoorwaarden
4.1 Organisatie
De ondertekening van dit Haaksbergse Sport- en beweeg akkoord is het begin. Dit akkoord geeft een
extra impuls aan sport en bewegen in Haaksbergen. Met de betrokken partners gaan we in teams per
thema met de actiepunten aan de slag om vervolg te geven aan de gemaakte afspraken. We zijn
gezamenlijk verantwoordelijk!
Van belang is om de betrokkenheid en het eigenaarschap bij partners hoog te houden. Daarom houden
wij jaarlijks houden wij minimaal een bijeenkomst die in het teken staat van het lokaal sportakkoord.
Hierbij blikken wij terug en kijken wij vooruit. Wij bepalen samen nieuwe focusgebieden en
speerpunten en regelmatig worden alle spelers bijgepraat over nieuwe relevante ontwikkelingen en
resultaten van het lokaal sportakkoord.
Kernteam
De regie voor het lokaal sportakkoord ligt bij het kernteam. Het kernteam heeft een brede
samenstelling van expertisegebieden en relevante netwerken waarbij het algemeen belang voorop
staat. Waar mogelijk vullen we het kernteam in de toekomst aan.
Het kernteam fungeert als stuurgroep en opsteller en bewaker van een uitvoeringsplan. Vanuit het
kernteam worden de thema’s en actiepunten die in dit Sport- en beweegakkoord zijn benoemd,
gepland, gecoördineerd, gemonitord en waar noodzakelijk geüpdatet.
Het kernteam zorgt onder meer voor:
• Opstellen jaarlijkse uitvoeringsagenda inclusief financiën.
• Evalueren uitvoering lokaal sportakkoord
• Minimaal 1 evaluatiemoment met lokale partners per jaar
• Regionale afstemming uitvoeringsagenda sportvisie Twente
• Samen met de adviseur lokale sport services toewijzen aan de teams.
• Toekomstbestendig maken van het lokaal sportakkoord op de langere termijn.
Coördinator.
Het voornemen is om de coördinatie voor de uitvoering van het Sport-en beweegakkoord neer te
leggen bij de buurtsportcoach Wijkracht. Hierover is gemeente met Wijkracht nog in gesprek.
Teams
Wij willen per thema een team instellen met daarin relevante samenwerkingspartners die hierin een
bijdrage kunnen en willen leveren. De vijf teams zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
actiepunten binnen de thema’s van het lokale sport en beweegakkoord. De teams komen minimaal 2
keer per jaar samen om acties uit te zetten en op te volgen. Ieder team heeft een aanvoerder als
aanspreekpunt.
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De coördinator en aanvoerders zorgen voor:
• Coördineren per team van de acties die uitgevoerd gaan worden zoals afgesproken zijn in het
lokaal Sportakkoord.
• Bijdrage leveren in de uitvoering van de acties.
• Opstellen van een nieuwsbrief Lokaal Sportakkoord Haaksbergen.
• Evalueren uitvoering lokaal sportakkoord per team.
• Opstellen van de uitvoeringsagenda.
Buurtsportcoaches
De buurtsportcoaches in Haaksbergen zorgen voor verbinding en samenhang. Momenteel zijn
buurtsportcoaches actief met ieder hun eigen focus gebieden bij de volgende organisaties: Mediant,
Wijkracht (en Skilzz) en het Assink Lyceum. Het gegeven dat de in Haaksbergen actieve
buurtsportcoaches afkomstig zijn uit de wereld van welzijn, zorg en hulpverlening vormt een goede
basis voor hun inzet in het kader van de uitvoering van het onderhavige Sport -en beweeg akkoord.
Organigram organisatie lokaal sport en beweegakkoord Haaksbergen.

Buurtsportcoaches

Kernteam

Coördinatie

Team 1: Inclusief
Team 2: Vitale sport
Sporten en bewegen en beweegaanbieders

Team 3: Duurzame
sportinfra Structuur

Team 4: Positieve
Sportcultuur

Aanvoerders

Team 5: Van jongs af
aan bewegen

preventie; overgewicht,
roken en overmatig
alcoholgebruik
activiteit 1

activiteit 2
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Korte termijn acties sportformateur-gemeente
Wat
1. Instellen kernteam

Wanneer
Najaar 2020

2. Instellen van teams per thema

Najaar 2020

3. Indienen definitief sport en
beweegakkoord Haaksbergen
4. Aanvraag indienen
uitvoeringsbudget 2021

Voor 8 november 2020
Voor 8 november 2020

Mogelijke Spelers
Gemeente, Sportformateur en
lokale partners
Kernteam in samenwerking
met sportformateur en
coördinator.
Gemeente
Gemeente Haaksbergen en
drie sportaanbieders

4.2 Communicatie
Om zoveel mogelijk inwoners, partners en verenigingen in Haaksbergen in beweging te brengen is
communicatie van groot belang. We willen de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van het
Haaksbergse sport en beweegaanbod vergroten.

De kernboodschap is : “Haaksbergen, natuurlijk in beweging”.
Iedereen doet mee en werkt aan een vitaal en gezond Haaksbergen. Sport verbindt mensen in
Haaksbergen en stimuleert de verenigingen om samen te werken. Samen nemen we initiatief om te
zorgen voor passend sportaanbod voor alle inwoners in onze groene en verenigingsrijke omgeving.

Middelen
Om de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van het lokaal sportakkoord verder te
ontwikkelen is een gerichte inzet van communicatie van belang. Te denken valt aan:
• Het ontwikkelen van een aansprekend logo met huisstijl. Dit mogelijk in combinatie met de
vervaardiging van een poster/infographic voor het plan
• Het opzetten en inrichten van een fysiek en digitaal Sport en beweeginformatiepunt.
• Digitalisering beweegwijzer
• Aansluiting zoeken bij bestaande communicatiekanalen en sociale media,
bijvoorbeeld website en facebook gemeente, sportaanbieders, 1e lijn-organisaties en
website/facebook buurtsportcoaches).
• Betrekken van jongeren bij promoten van ambities en plannen lokaal sportakkoord via
eigentijdse kanalen zoals vloggen, You-tube.
• Nieuwsbrief

Fysiek én digitaal Beweeg informatie Punt (BIP)
“Haaksbergen sport en beweegt” is het centrale punt op het gebied van sport en bewegen in
Haaksbergen. Een plek voor inwoners om het sportaanbod in Haaksbergen te ontdekken,
maar ook informatie over financiële regelingen en over Sporten voor mensen met een beperking.
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Voor partners is het een plek om ervaringen te delen en te leren van elkaar. Via het platform kunnen
verenigingen ondersteund worden met allerlei kennis en tools.
Aanvullende mogelijkheden:
• Het platform geeft ook het laatste nieuws op sportgebied
• Bevat een agenda met overzicht van activiteiten en evenementen (doorverwijzen naar
Haaksbergen promotie).
• Het platform biedt een podium aan verhalen van (sport) ambassadeurs uit Haaksbergen die
met hun verhalen anderen inspireren en stimuleren.
Ambassadeurs
Lokale helden en ambassadeurs zien we als belangrijk middel om inwoners te bereiken en te
stimuleren en motiveren om in beweging te komen. Ze hebben verhalen te vertellen die anderen
inspireren. We gaan op zoek naar lokale helden die als rolmodel of ambassadeur fungeren. Hierbij kan
gedacht worden aan (top)sporters en talenten die uit Haaksbergen komen, maar ook aan
verenigingshelden, vertegenwoordigers van specifieke/kwetsbare doelgroepen of zorgprofessionals.
Via de genoemde kanalen worden de verhalen van de ambassadeurs gedeeld.
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4.3 Financiën
Het Sport- en beweegakkoord bestaat uit diverse actiepunten. Er zijn actiepunten die niet altijd (extra)
dekking nodig hebben en/of al worden uitgevoerd door de buurtsportcoaches, sport- en
beweegaanbieders of andere betrokkenen. Desondanks zijn er middelen nodig om een echte impuls
te kunnen geven aan het Sportakkoord. Deze middelen worden hieronder opgesomd.
Uitvoeringsbudget sportakkoord
De gemeente Haaksbergen kan met het Sportakkoord in 2020 en 2021 en 2022 een uitvoeringsbudget
van het Rijk aanvragen. Hiermee kunnen acties en speerpunten uit het Sportakkoord worden
opgepakt. Het gaat om een jaarlijks budget van € 18.000, - (totaal € 54.000, -).
Voorgesteld wordt om jaarlijks op basis van de actuele stand van zaken accenten te bepalen,
prioriteiten te stellen en in te spelen op relevante ontwikkelingen. Dat is ook het moment om op basis
van de bereikte resultaten het Sport-en beweegakkoord te actualiseren en om, binnen de gekozen
hoofdthema’s, keuzes in het uitvoeringsbudget te bepalen.
Voor 2020 wordt het uitvoeringsbudget in ieder geval voor de volgende acties ingezet:
• Uitvoeringsagenda sportvisie Twente
• Instellen en faciliteren van het Kernteam en teams.
• Vormgeving sportakkoord.
Inzet Adviseur Lokale Sport: voor Haaksbergen is dat Saskia Smit.
Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL
Actief en NOC*NSF) diverse trainingen en vormen van begeleiding ter beschikking aan het kader van
lokale sportaanbieders. Met als doel om sterke sportaanbieders te krijgen en houden. Dit gebeurt in
de vorm van een ‘Adviseur Lokale Sport’. Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende de periode van
uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021 en wellicht, analoog aan het beleid ten aanzien van de
uitvoeringsbudgetten, met een uitloop naar 2022). Voor Haaksbergen is 14 uur ondersteuning op
jaarbasis beschikbaar. Lokaal kunnen waarde vouchers worden ingezet, bijvoorbeeld voor de
uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en trajectbegeleiding (zoals verduurzaming en
gezonde kantine).
Het ondersteuningsaanbod voor sportverenigingen wordt beschikbaar gesteld in de vorm van services
en vouchers ter waarde van € 8.400, - voor 2020. Dit moet uiterlijk besteed zijn voor 31 december
2020.
Subsidies
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn diverse subsidiemogelijkheden mogelijk:
• Landelijk: BOSA, Subsidie voor stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
(extra aandacht voor duurzaamheid)
• Provinciaal: Diverse subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van Open Clubs, Vitale
Sportparken, Talentontwikkeling en lokale vernieuwende energieprojecten
• Gemeentelijk: activiteitensubsidies op het gebied van sport en bewegen
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Gemeentelijke bijdrage
Het grootste deel van de gemeentelijke financiering vanuit sport gaat naar onderhoud, beheer en
vernieuwing van sportaccommodaties. Daarnaast wordt budget ingezet voor subsidies voor sport- en
beweegstimulering. Zo subsidieert de gemeente ook het jeugdfonds Overijssel en neemt deel aan de
regeling combinatiefuncties (buurtsportcoaches).
Inzet in natura
Naast middelen stellen sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en de gemeente ook
mensen en faciliteiten beschikbaar. De inzet in natura, voornamelijk van de vrijwilligers van onze
sportverenigingen, heeft voor het mogelijk maken van acties en activiteiten soms nog een groter effect
dan het inzetten van financiële middelen.
Sponsoring
Onderzocht dient te worden of bedrijven op basis van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemerschap of bijvoorbeeld op basis van te behalen gezondheidsvoordelen van werknemers of
promotionele voordelen bereid zijn te investeren in sport- en beweegfaciliteiten: Sponsoring op basis
van meerwaarde in plaats van sponsoring om te sponsoren.
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5. Spelers
Samen zijn we verantwoordelijk en gaan we voor een mooi resultaat. We vormen één team!
De spelers die al “getekend” hebben worden genoemd in dit hoofdstuk.
Sportverenigingen:
Atletiekvereniging Haaksbergen, de IJs- en Skeelerclub Haaksbergen IJSCH, Hockeyvereniging
Haackey, Haaksbergsche Schutterij, voetbalverenigingen v.v. Buurse, Hoeve Vooruit, HSC’21, s.v. Bon
Boys en v.v. Haaksbergen, Tennisvereniging Veldmaat, Tennisclub Haaksbergen, BMX club DVO
Haaksbergen, Handbalvereniging Stormvogels, Volleybal Vereniging Havoc, Basketbalvereniging
Tonego’65, Vereniging Aangepast Sporten Haaksbergen, Badmintonvereniging Pluumke.
Commerciële sport- en beweegaanbieders:
Optisport zwembad De Wilder, Dansstudio Midanza, Sport2inspire, Getreal Training & Coaching,
Danscentrum Dwars.
Onderwijs:
Haaksbergs Onderwijs Overleg (H2O)
Zorg:
Eerste lijnszorg Haaksbergen, FYSIK, professionals in beweging.
Maatschappelijke organisaties- Welzijn:
Wijkracht, Buurtsportcoaches Haaksbergen, Stichting Ontmoetingspark de Greune.
Promotie:
Stichting Haaksbergen Promotie.
Overheid:
Gemeente Haaksbergen.
Sportbonden:
Sportformateur Tom van Veen, Adviseur Lokale Sport, Saskia Smit.
Alsnog meedoen als samenwerkingspartner?
Staat u er als vereniging of organisatie nog niet tussen? En wilt u graag een bijdrage leveren?
Als u namens uw vereniging of organisatie een “handtekening” zet onder het akkoord wordt u als
speler aan het team toegevoegd. Hiermee verklaart u dat uw vereniging en/of organisatie bereid is
zich actief op te stellen bij het behalen van de ambities en de uitvoering van de plannen in de komende
jaren.
U kunt zich aanmelden bij Nienke Schuppers, coördinator Sport- en Beweegakkoord, via
telefoonnummer (053) 573 47 89 of per mail via n.schuppers@noaberpoort.nl.
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Bijlage 1: reeds geplande activiteiten 2020, 2021 en 2022
Reeds geplande activiteiten 2021.
Wat
Instellen kerngroep

Wanneer
Najaar 2020

Opzetten Fysiek en Digitaal
Najaar- voorjaar 2021
beweeginformatiepunt.
- Digitaliseren
beweegwijzer
- In kaart brengen sport
en
beweegmogelijkheden
voor speciale
doelgroepen

Special Olympics 2022
Twente.
Voorstel is dit straks onder te
brengen bij team 1, inclusief
sporten.
O.a.
• Inventarisatie aanbod
sport en
beweegmogelijkheden
aangepast sporten in
afstemming regio
Twente
• Oprichten lokale
sportploeg
• Promotionele
activiteiten

10-12 juni 2022

Beoogde spelers
Voorstel is vanuit verschillende
invalshoeken 1
vertegenwoordiger in
kerngroep deel te laten
nemen:
• Binnensport
• Buitensport
• Commerciële sport
• Onderwijs
• Zorg
• Maatschappelijke
organisaties
Buurtsportcoaches
Haaksbergen is kartrekker van
deze activiteit.
Andere betrokkenen zijn:
• Stichting Haaksbergen
promotie
• 1e lijns zorg
• Wijkracht
• Noaberpoort
• Gemeente
Gemeente,
v.v. Haaksbergen
voetbalvereniging HSC’21
Sport en recreatiepark Groot
Scholtenhagen
KNVB
Landelijke organisatie Special
Olympics Nederland,
Projectorganisatie Special
Olympics Twente
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Reeds geplande activiteiten 2021
Wat

Wanneer

Sportdag voor geheel
Haaksbergen

28 augustus 2021

Special Olympics 2022:
Pre- games voetbal

25 september 2021

Beoogde spelers
Alle sportverenigingen van
sport en recreatiepark Groot
Scholtenhagen
Gemeente,
v.v. Haaksbergen
voetbalvereniging HSC’21
Sport en recreatiepark Groot
Scholtenhagen
KNVB,
Landelijke organisatie Special
Olympics, projectorganisatie
Special Olympics Twente

Reeds geplande activiteiten 2022
Wat
Special Olympics Twente
Haaksbergen heeft
organisatie van G-voetbal
toegewezen gekregen.

Wanneer
10-12 juni 2022

Beoogde spelers
Gemeente, Stichting Groot
Scholtenhagen,
Voetbalvereniging
Haaksbergen en HSC’21, KNVB,
Special Olympics Nederland.

In de voorbereiding zullen
diverse promotionele
activiteiten plaatsvinden.
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