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1. AFTRAP 

In Leudal zijn veel sportaanbieders, 
scholen, welzijnsorganisaties en 
gemeente actief om meer mensen in 
beweging te brengen. Het is enorm 
belangrijk dat mensen in Leudal (blijven) 
sporten. Sporten houdt mensen 
gezond, zorgt voor plezier en brengt 
mensen samen. Bovendien houdt het 
onze sportverenigingen vitaal. Zij dragen 
bij aan de leefbaarheid in de kernen in 
de gemeente. Om de kracht van sport 
optimaal te benutten is er, in navolging 
op het Nationaal Sportakkoord, een 
lokaal sport- en beweegakkoord 
in Leudal ontwikkeld. Sport- en 
beweegaanbieders en maatschappelijke 
organisaties uit Leudal droegen bij aan 
de totstandkoming van dit sport- en 
beweegakkoord. Samen formuleerden 
we ambities, aansluitend op de lokale 
behoeften en uitdagingen. De ambities 
zijn uitgewerkt in concrete acties waar 
we samen mee aan de slag gaan.

Ten tijde van de ontwikkeling van het 
sport- en beweegakkoord kreeg heel 
Nederland te maken met het corona-
virus. Door allerlei maatregelen was 
het niet mogelijk in april het sport- en 
beweegakkood te presenteren en 
ondertekenen. Dit is digitaal opgepakt. 
Zodoende ligt er een sportakkoord 
wat breed ontwikkeld en gedragen is. 
Het is digitaal door veel supporters 
ondertekend. 

De betrokken partners zijn opgeroepen 
hun handtekening te zetten onder 
dit sport- en beweegakkoord en een 

bijdrage te leveren aan de genoemde 
actiepunten. Wie zijn handtekening 
heeft gezet, zegt hiermee naar 
vermogen bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de ambities 
en acties. De één doet dat met de 
uitvoering van een activiteit, de ander 
door mee te denken in het proces. Alle 
bijdragen, groot en klein, in de vorm van 
persoonlijke inzet, beschikbaar stellen 
van faciliteiten, advies, materialen en 
middelen zijn welkom. Samen geven 
we een impuls aan sport en bewegen 
in Leudal.

De komende periode gaat corona 
nog veel impact hebben op de 
sportbeoefening en -beleving in Leudal. 
Daarom is in hoofdstuk 4 een paragraaf 
hieromtrent toegevoegd. We zijn ons 
bewust van de impact van corona 
en willen vanuit dit sportakkoord de 
sportverenigingen en -aanbieders in 
deze tijd steunen en helpen. 
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2. WEDSTRIJDANALYSE

Leudal staat bekend als een groene 
gemeente en telt ongeveer 35.681 
inwoners. Leudal is gelegen in Midden-
Limburg, tussen de steden Roermond en 
Weert, maar ook tussen de Peel, de Maas 
én grenzend aan België. De gemeente 
ontleent haar naam aan het grote 
natuurgebied Het Leudal, te midden van 
de kernen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem 
en Heythuysen. Qua oppervlakte is de 
gemeente Leudal, met een oppervlakte van 
165 km², één van de grootste gemeenten 
van Limburg. De gemeente Leudal bestaat 
uit 16 kernen: Heythuysen, Heibloem, 
Roggel, Neer, Nunhem, Haelen, Buggenum, 
Horn, Baexem, Kelpen-Oler, Grathem, Ell, 
Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort.

2.1 ONTWIKKELING BEVOLKING
Over ongeveer 20 jaar (2040) is het aantal 
inwoners in de gemeente Leudal volgens 
de bevolkingsprognose met 14% gedaald. 
Deze bevolkingskrimp is relatief gezien 
sterker dan in andere gemeenten in 
(Midden-)Limburg.

De krimp is een gevolg van een 
veranderende samenstelling van de 
bevolking. De verwachting is dat het 
aantal kinderen en jongeren (0 tot 19 
jaar) in 2040 met 19,7% is gedaald. Ook 
kan de leeftijdsgroep 20 tot 44 jaar een 
afname van 23,9%, en de leeftijdsgroep 
45 tot 64 jaar een afname van 40,6% 
verwachten. Er is een sterke stijging 
van het aantal 65-plussers met 40%. De 
vergrijzing zit met name in de groei van 
het aantal 75-plussers. De vergrijzende 
bevolkingssamenstelling zorgt voor 

uitdagingen, maar biedt ook kansen. De 
ouderen zijn krachtig en vitaal en zetten 
zich vrijwillig in voor de gemeenschap.

2.2 LEUDAL IN BEWEGING
De gemeente Leudal biedt haar inwoners 
de ruimte om te wonen, te werken en te 
recreëren. Er zijn diverse mogelijkheden 
om te sporten en bewegen. Leudal 
kent een rijk verenigingsleven. Circa 
80 sportverenigingen zijn in Leudal 
actief. Ongeveer 25,5% van de Leudalse 
inwoners is lid van een sportvereniging 
(landelijk: 25%). De sportvereniging 
is daarmee een van de belangrijkste 
aanbieders van sport en bewegen in 
Leudal. Toch worden andere vormen van 
sport en bewegen, zoals ongeorganiseerd 
sporten, steeds populairder. Ongeveer 
48% van de inwoners maakt wekelijks 
gebruik van de mogelijkheden om te 
sporten en bewegen in de gemeente. We 
zien dat voldoende sporten en bewegen 
nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. 
Zeker voor kwetsbare doelgroepen, zoals 
senioren, mensen met een beperking, 
statushouders, uitkeringsgerechtigden en 
gezinnen in armoede in onze samenleving.

Bronnen: 
Demografische cijfers: CBS/Progneff 2017
Lidmaatschappen sportverenigingen: NOC*NSF, 
2018
Voldoen aan de beweegrichtlijnen: 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 
2016 GGD’en, CBS en RIVM, 2016
Wekelijkse sporters: Gezondheidsmonitor 
Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, CBS en 
RIVM, 2016

Leudal

VOLWASSENEN (19 jaar en ouder)

52%

48%

25,5%

voldoet aan de 
beweegrichtlijnen 
(landelijk: 51,7%)

van de inwoners 
sport wekelijks 

(landelijk: 51,3%)

van de inwoners 
is lid van een 

sportvereniging 
(landelijk: 25%)

Heythuysen

Heibloem

Roggel

Neer

Nunhem

Haelen

Buggenum

Baexem

Kelpen-Oler

Grathem

Ell

Haler

Hunsel

Horn

51% 

52% 

53% 

52% 

52% 

52% 

53% 

51% 

52% 

52% 

56% 

52% 

48%

49% 

Neeritter 48%

Ittervoort 48%

Per kern voldoen aan 
de beweegnorm:



0 5Leudal0 5



Leudal

2.3 VERENIGINGSMONITOR LEUDAL
De verenigingsmonitor is in het kader van 
het lokaal sportakkoord Leudal uitgezet 
om inzicht te krijgen in de vitaliteit, wensen 
en behoeften van de (sport)verenigingen 
in Leudal. Er zijn 11 (sport)verenigingen uit 
Leudal die hebben deelgenomen aan de 
verenigingsmonitor. 

Leden
Bij meer dan de helft van de 
sportverenigingen is het ledenaantal 
gelijk gebleven (55%) en bij ongeveer een 
vierde van de sportverenigingen is het 
ledenaantal zelfs gestegen (27%). Enkele 
verenigingen hadden te maken met een 
ledendaling (18%). De verenigingen die 
de monitor hebben ingevuld kijken met 
betrekking tot het ledenaantal overwegend 
positief naar de toekomst. Meer dan de 
helft van de sportverenigingen verwacht 
namelijk dat het aantal leden in de 
komende twee jaar zal gaan stijgen (55%).

Vrijwilligers
Een ruime meerderheid van de 
sportverenigingen geeft aan over 
voldoende vrijwilligers te beschikken (63%), 
ongeveer de helft van die verenigingen is 
daarnaast nog wel op zoek naar (extra) 
vrijwilligers (36%). Maar een heel klein deel 
van de verenigingen geeft aan een plan te 
hebben m.b.t. het werven en behouden 
van vrijwilligers binnen hun vereniging 
(18%).

Knelpunten
De sportverenigingen die de monitor 
hebben ingevuld, geven aan de meeste 
knelpunten te ervaren rondom het werven 
en behouden van leden (64%), het werven, 
behouden en opleiden van het kader 
(36%) en het beheren en onderhouden 
van hun accommodatie (27%). 

Samenwerking
Er wordt al flink samengewerkt door 
sportverenigingen in de gemeente Leudal. 
Bijna alle verenigingen die de monitor 
hebben ingevuld hebben op enige 
manier de samenwerking met andere 
partijen of organisaties opgezocht in het 
afgelopen jaar (82%). Er wordt het vaakst 
samengewerkt met andere verenigingen 
(55%), scholen (45%) en met de gemeente 
en/of buurtsportcoaches (36%). Minder 
vaak wordt er samengewerkt met partijen 
en organisaties zoals bedrijven, GGD, 
buurtorganisaties, jeugdorganisaties, 
fysiotherapeuten, sportbonden en 
de naschoolse opvang. 

2.4 JUNIORLAB
Het Juniorlab is in het kader van het lokaal 
sportakkoord Leudal georganiseerd om 
inzicht te krijgen in de ideeën van kinderen 
over hoe sporten en bewegen in 
Leudal eruit zou moeten zien. De kinderen 
van groep 5-6 en 7-8 van basisschool de 
Harlekijn in Baexem is de vraag gesteld wat 
zij zouden willen veranderen in Baexem 
als zij een dagje de baas mochten zijn. Hier 
kwamen een heleboel creatieve ideeën uit.  

Groep 5-6
Groep 5-6 had verschillende leuke 
ideeën. Zo kwam een groepje leerlingen 
met het idee om  één locatie te maken 
in Leudal waar je een heleboel sporten 
kunt doen. De leerlingen hadden het over 
sporten zoals thaiboksen, turnen, judo en 
trampoline springen. De leerlingen vonden 
het daarnaast belangrijk dat je naast 
sporten, op de locatie, ook de mogelijk 
hebt om muziek te maken of naar een 
(kinder)disco te gaan. Hoe ze dit allemaal 
willen gaan doen? Met een strippenkaart, 
zodat je alle sporten en activiteiten lekker 
uit kunt proberen. Net waar je zin in hebt.

Enkele andere groepjes lijkt het leuk om 
een sportief kamp te organiseren, waarbij 
je allerlei sporten kunt doen. Sporten staat 
volgens deze leerlingen centraal tijdens dit 
kamp. Maar, daarnaast moet er ook tijd 
zijn voor gezelligheid. Lekker BBQ’en met 
elkaar en overnachten op de locatie.

Groep 7-8
Ook groep 7-8 was erg creatief. Voor een 
groepje leerlingen was het heel duidelijk. 
Lang nadenken hoefden ze niet. De 
plaatselijke voetbalclub RKVB moet een 
trampolinepark krijgen. Het moet een plek 
worden waar ze lekker kunnen trampoline 
springen en zichzelf kunnen uitdagen met 
verschillende trampolines. 

2.5 UITDAGINGEN VOOR LEUDAL
De wereld verandert. Ontwikkelingen 
zoals de bevolkingskrimp, ontgroening, 
vergrijzing en individualisering hebben 
een grote invloed op de vraag en behoefte 
naar sport en bewegen. 

We leven anders
Zorg en ondersteuning wordt vaker 
dichtbij of aan huis verleend. De 
zorgvraag verandert door de toenemende 
levensverwachting, innovatie in de zorg en 
de vergrijzing. We willen zo lang mogelijk 
thuis wonen. Dat vergroot de behoefte 
aan laagdrempelige ontmoetingsplekken 
dichtbij huis. Bovendien willen mensen 
zich minder binden en hun vrije tijd flexibel 
indelen. Dat heeft een grote invloed op het 
verenigingsleven en de manier van sport 
en bewegen.

Op zoek naar beleving en kwaliteit
Mensen zijn bereid (extra) te betalen 
voor kwaliteit en flexibiliteit. We stellen 
steeds hogere eisen aan de kwaliteit 
van maatschappelijke accommodaties, 

voorzieningen en aanbod. Mensen 
zijn bereid langer te reizen voor hun 
vrijetijdsbesteding. Niet alle voorzieningen 
hoeven meer dichtbij huis georganiseerd 
te worden.

We doen steeds meer zelf
De relatie tussen de inwoner en de 
overheid verandert. Inwoners nemen 
zelf steeds meer initiatief en krijgen 
meer verantwoordelijkheid. De overheid 
faciliteert. Veel maatschappelijke 
accommodaties en verenigingen worden 
gerund door vrijwilligers. Maar het vinden 
en binden van vrijwilligers staat onder 
druk en dat beïnvloedt de kwaliteit en 
continuïteit van vrijwilligersorganisaties.

Samen beter worden
Mensen zijn meer op zoek naar een groep 
om bij te horen. Verenigingen zoeken 
elkaar meer op om samen te werken. 
Accommodaties worden steeds meer 
multifunctioneel gebruikt. Organisaties 
werken efficiënter en effectiever met 
elkaar samen. Kleine dorpsscholen 
fuseren en worden brede scholen. En 
andere partners spelen een grotere rol 
in het maatschappelijk vastgoed, zoals 
woningbouwcorporaties.

We willen duurzaam
Er is steeds meer aandacht voor het 
milieu, duurzaamheid en een veilige 
leefomgeving van mensen. We zijn ons 
steeds meer bewust van de gevolgen die 
hun acties hebben voor het milieu. Ook 
bedrijven nemen een duurzame houding 
aan. Niet duurzaam ondernemen wordt 
door mensen steeds minder geaccepteerd. 
Een leefbare woonomgeving ondersteunt 
betrokkenheid en sociale cohesie in 
de buurt. 
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3. WEDSTRIJDTACTIEK

3.1. WEDSTRIJDVERLOOP
In 2019 is in opdracht van de gemeente 
Leudal gewerkt aan een plan voor de 
inzet van de brede regeling. Het doel 
van deze regeling is om voldoende 
sport-, beweeg-, en cultuuraanbod 
te realiseren ter bevordering van 
gezondheid, participatie, vitaliteit en 
leefbaarheid. Voor de ontwikkeling van 
het plan zijn veel gesprekken gevoerd met 
maatschappelijke partners, waaronder 
de basisscholen, voortgezet onderwijs, 
kinderopvang, zorginstellingen en het 
AZC. Al deze partners zijn actief betrokken 
om samen met het beweegteam vanaf 
januari 2020 invulling te geven aan de 
brede regeling combinatiefuncties. Het 
ontwikkelde plan kan daarmee gezien 
worden als een voorloper van het sport- 
en beweegakkoord. 

Om de inhoud van het sport- en 
beweegakkoord samen te bepalen 
is in februari 2020 een bijeenkomst 
georganiseerd waar lokale supporters, 
waaronder onderwijs, zorg en 
verenigingen, hebben meegedacht. De 
deelnemers gingen met elkaar in gesprek 
over ambities en acties op het gebied van 
sport en bewegen. De thema’s en ambities 
zijn vervolgens vertaald naar concrete 
acties. Het sportakkoord wat nu voorligt 
is daarvan het resultaat. De supporters 
hebben de mogelijkheid gekregen om op 
een concept versie van het sportakkoord 
te reageren en aan te geven met welke 
acties ze aan de slag willen. 
Het sportakkoord wordt door alle 
supporters ondertekend tijdens 
een gezamenlijke bijeenkomst.

3.2. VISIE & SPEERPUNTEN
In de gemeente Leudal is het goed en 
gezond leven, werken, wonen, opgroeien 
en ontspannen. We verrijken het goede 
leven in Leudal met sport en bewegen. 
We stimuleren een gezonde en actieve 
leefstijl, zorgen ervoor dat iedereen mee 
kan doen, en inspireren en faciliteren het 
verenigingsleven in Leudal. 

Leudal kent veel kernen en dorpen met 
diversiteit en eigenheid. En daar zijn de 
inwoners trots op. We streven naar nog 
meer verbondenheid en het behouden 
en vergroten van de leefbaarheid in de 
dorpen. Dorpen waar de jeugd sportief 
kan opgroeien, waar niemand aan de 
kant staat, mensen elkaar helpen en waar 
sterke en vitale verenigingen zorgen voor 
ontmoeting en ontspanning. En dat doen 
we samen! Samen met inwoners, scholen, 
zorginstellingen, gezondheidsorganisaties, 
en sportverenigingen zorgen we ervoor 
dat iedereen mee kan doen, van jong tot 
oud, zodat iedereen de kans krijgt op een 
gezond en gelukkig leven.

De visie is vertaald naar drie speerpunten, 
die sluiten aan bij de ambities zoals 
beschreven in het plan combinatiefuncties 
voor Leudal en kwamen tijdens de 
participatiemomenten met betrokkenen 
naar voren:

1) Samen meedoen: In Leudal doet 
 iedereen mee. Sport, bewegen en 
 cultuur zorgen voor ontmoeting en  
 activering
2) Gezond actief: In Leudal groeit  
 iedereen gezond en actief op en 
 dragen sport, bewegen en cultuur bij 

 aan het goede en positief gezonde 
 leven
3) Vitaal verenigen: In Leudal zijn 
 verenigingen belangrijk voor de 
 ontmoeting en dragen ze positief bij 
 aan de leefbaarheid van de dorpen

3.3. SAMEN MEEDOEN
Sport en bewegen brengen mensen samen 
en laten iedereen meedoen. Het draagt 
bij aan vitale inwoners én heeft een 
positief effect op de leefbaarheid in de 
dorpen. Er moet extra aandacht zijn voor 
doelgroepen die niet vanzelfsprekend mee 
(kunnen) doen, zoals senioren, mensen 
met een beperking en/of afstand tot de 
arbeidsmarkt en gezinnen in armoede. Dan 
kunnen we er voor zorgen dat mensen zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen 
met voorzieningen dichtbij huis. De vitaliteit 
en gezondheid van kwetsbare doelgroepen 
verbetert en dat vermindert zorgkosten. 
Bovendien stimuleert sporten ontmoeting 
waardoor de groeiende eenzaamheid 
tegengegaan kan worden. De volwassen 
zelfredzame doelgroep wordt vaak buiten 
beschouwing gelaten, maar ook hier willen 
we samen met bedrijven en ondernemers 
in investeren om iedereen bewust te maken 
van een gezonde leefstijl.

Wat willen we bereiken?
• Passend sport- en beweegaanbod 
 voor alle bevolkingsgroepen 
 (van jong tot oud, mensen met 
 een beperking, statushouders, 
 uitkeringsgerechtigden, eenzame 
 ouderen, gezinnen in armoede etc.) 
 in Leudal 
• Niet-actief sportende inwoners 
 bereiken en in beweging brengen 

• Bereikbaar en toegankelijk sport- en 
 beweegaanbod voor alle (kwetsbare) 
 inwoners in Leudal
• Gezond en veilig sportklimaat voor 
 alle inwoners in Leudal
• Vitale arbeidsmarkt in Leudal

“Er moet een makkelijk te vinden overzicht 
van sportverenigingen beschikbaar zijn 
op de website van de gemeente. Het zou 
ook handig zijn als alle open dagen in één 
bepaalde maand worden gehouden.”

Hoe gaan we dat doen? 
• Inventariseren van wensen en 
 behoeften van diverse doelgroepen op 
 het gebied van sporten en bewegen
• Inzichtelijk maken en communiceren van 
 bestaande sport- en beweegaanbod
• Ontwikkelen en aanbieden van 
 beweegaanbod voor ouderen, mensen 
 met een beperking, statushouders, 
 arbeidsmigranten, gezinnen in armoede 
 en uitkeringsgerechtigden
• Organiseren proeflessen of open dagen 
 bij verenigingen
• Aanbieden fitheidstesten en 
 valpreventie voor senioren
• Opzetten en aanbieden van sport- en 
 beweegactiviteiten voor jong en oud 
 samen
• Stimuleren van samenwerking 
 tussen gemeente, zorginstellingen, 
 huisartspraktijken, fysiotherapeuten, 
 (sport)verenigingen, onderwijs en 
 maatschappelijke organisaties
• Benaderen van organisaties en 
 bedrijven om mogelijkheden voor 
 vitaliteitsprogramma te bespreken

Leudal0 7
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3.4. GEZOND ACTIEF 
De basis voor een gezond en actief leven 
moet gelegd worden bij de kinderen. Jong 
geleerd is immers oud gedaan. Samen met 
lokale partners investeren in een gezonde 
omgeving van het kind waar de gezonde 
keuze vanzelfsprekend is; op school maar 
ook daarbuiten bij de sportvereniging 
of in de groene omgeving. We willen 
een kansrijke start voor elk kind. Om de 
motoriek van kinderen te verbeteren en 
overgewicht tegen te gaan. Dat vermindert 
gezondheidsachterstanden van kinderen 
en stimuleert hen meer te bewegen en 
buiten te spelen.

Wat willen we bereiken?
• Gezonde en vitale kinderen
• Kinderen die goed en meer bewegen 
 (met plezier)
• Kwaliteitsimpuls van het 
 bewegingsonderwijs 
• Bewustwording bij kinderen, jongeren 
 en ouders over belang van gezonde 
 leefstijl

Hoe gaan we dit doen? 
• Versterken van de kwaliteit van het 
 bewegingsonderwijs, door middel van 
 coaching en begeleiding van leraren in 
 het onderwijs
• Ontwikkelen en stimuleren van 
 bewegend leren 
• Behouden en uitbreiden van naschools 
 sportprogramma voor kinderen 
 om kennis te maken met sporten en 
 verenigingen
• Beter benutten van schoolpleinen en 
 speelplaatsen in de wijken en buurten
• Promoten van sport- en beweegaanbod 
 voor kinderen en jongeren

• Opzetten van 
 voorlichtingsbijeenkomsten voor 
 kinderen en ouders met betrekking tot 
 een gezonde leefstijl
• Verbeteren van fiets- en wandelroutes 
 naar school of de sportvereniging
• Onder de aandacht brengen van 
 bestaande financiële regelingen (o.a. 
 Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld etc.) 
 bij ouders van kinderen en verenigingen.

3.5. VITAAL VERENIGEN
Sport en bewegen laat mensen plezier 
beleven. Dat kan buiten in de groenrijke 
omgeving van Leudal, maar ook bij de vele 
sportaanbieders. Maar verenigingen staan 
onder druk. Mensen verenigen zich minder 
vanzelfsprekend. Verenigingen kennen veel 
uitdagingen, die ook kansen bieden. Om 
beter in te spelen op de behoeften van de 
inwoners moeten sportverenigingen elkaar 
versterken en meer samenwerken. Samen 
verbinden we door sport en bewegen voor 
iedereen mogelijk te maken. 

“De sportverenigingen binnen de gemeente 
Leudal kunnen vitaal en toekomstbestendig 
blijven door samen te werken met andere 
sportclubs, ook over de grenzen van 
dorpskernen heen.”

Wat willen we bereiken?
• Vitale en toekomstbestendige 
 verenigingen 
• Samenwerking tussen verenigingen en 
 maatschappelijke partners
• Kennisdeling tussen verenigingen 
• Aanbod van verenigingen sluit aan bij 
 behoeften van inwoners 
• Veilig sportklimaat bij de sport- en 
 beweegaanbieders

Hoe gaan we dat doen?
• Verenigingen leren kennen via 
 verenigingsmonitor
• Verenigingen stimuleren om samen 
 te werken op het gebied van aanbod, 
 activiteiten en evenementen, kader, 
 accommodaties, inkoop etc.
• Verenigingen (vraaggericht) faciliteren, 
 inspireren en ontzorgen bij hulpvragen 
 of samenwerkingen
• Verenigingen stimuleren aanbod 
 te organiseren dat beter aansluit bij 
 behoeften van doelgroep jong en oud
• Organiseren en faciliteren van 
 gezamenlijke opleidingen, cursussen 
 en bijscholingsprogramma’s voor 
 sportverenigingen
• Organiseren en faciliteren van 
 gezamenlijke netwerkbijeenkomsten 
 voor sportverenigingen waarin 
 kennisdeling centraal staat
• Ontwikkelen van een (digitaal) platform 
 met een overzicht van het (sport)aanbod 
 in de gemeente
• Sportverenigingen op bezoek laten gaan 
 bij (kwetsbare) doelgroepen, die zelf niet 
 in staat zijn of waarvoor de eerste stap 
 te groot is om naar de sportclub toe te 
 komen
• Ondersteuning initiatieven van   
   sportverenigingen en sportaanbieders in  
 het kader van corona
• Services voor verenigingen vanuit  
 Adviseur Lokale Sport  

“De sportverenigingen binnen de gemeente 
Leudal kunnen vitaal en toekomstbestendig 
blijven door een gevarieerd aanbod aan 
sportactiviteiten aan te bieden waaraan 
vervolgens diverse leeftijdscategorieën 
kunnen deelnemen.”
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4. SPELREGELS

4.1. ORGANISATIE
De ondertekening van dit sport- en 
beweegakkoord is het begin. Het akkoord 
geeft een extra impuls aan sport en 
bewegen in Leudal. Met de betrokken 
partners gaan we per thema en actiepunt 
aan de slag om vervolg te geven aan de 
gemaakte afspraken. We gaan samen aan 
de slag! 

De opstelling voor het sport- en 
beweegakkoord is als volgt:

Supporters
De supporters zijn aanhanger en ‘eigenaar’ 
van het sport- en beweegakkoord. 
Supporters zijn onder andere de 
scholen, kinderopvang, huisartsen, 
fysiotherapeuten, sportverenigingen, 
zorgorganisaties, de gemeente, 
ondernemers en nog vele andere partijen. 
Het sport- en beweegakkoord is van de 
ondertekenaars (de gemeenschap) en niet 
van de gemeente. De gemeente Leudal 
is als ondertekenaar één van de partijen 
die bijdraagt aan het succes en zo veel 
mogelijk initiatieven van partijen stimuleert 
en ondersteunt.

Met de ondertekening van het sport- en 
beweegakkoord ontvangen de supporters 
een tweejarige seizoenkaart. Samen 
gaan we de komende jaren aan de slag, 
sturen we bij en vieren we de successen 
die we hebben behaald. Jaarlijks worden 
supportersavonden georganiseerd waar 
we met elkaar verder bouwen aan het 
sport- en beweegakkoord. Hierbij blikken 
we gezamenlijk terug en kijken we vooruit. 

Om de diverse projecten tot een succes 
te maken worden supporters gevraagd en 
uitgedaagd om een bijdrage te leveren. 
Samen komen we verder!

Staf 
De gemeente Leudal neemt deel aan 
de brede regeling combinatiefuncties. 
De regie, coördinatie en uitvoering 
van het sport- en beweegakkoord ligt 
bij het team van beweegcoaches en 
verenigingsondersteuners van Leudal 
Leeft! Dit betekent niet dat zij alle 
activiteiten en projecten uitvoeren, 
maar wel dat zij ondersteuning bieden 
waar nodig. De beweegcoaches en 
verenigingsondersteuners vormen een 
professioneel team dat samen met de 
supporters een succes wil maken van het 
sport- en beweegakkoord. Het team is 
aan zet om een vervolg te geven aan het 
sportakkoord. Samen met de supporters 
worden werkgroepen gevormd die met de 
acties aan de slag gaan. Dit wordt uitwerkt 
in een apart actieplan incl. planning. 

Spelers 
Alles draait uiteindelijk om de spelers, of 
ook wel de inwoners, van de gemeente 
Leudal. De projecten en activiteiten die 
worden uitgevoerd naar aanleiding van 
het sport- en beweegakkoord richten zich 
op het in beweging brengen en houden 
van jong tot oud. Daarmee zorgen we dat 
alle inwoners van Leudal lekker in hun vel 
zitten. 

Pers
We geloven in de toegevoegde waarde 
van communicatie en daar gaan we 
extra op inzetten. We benutten de lokale 
communicatiekanalen om de vele goede 
verhalen te delen, om succes samen te 
vieren en om zoveel mogelijk spelers in 
Leudal te bereiken en te betrekken.

Adviseur Lokale Sport
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. Het doel 
hiervan is om sterke sportaanbieders te 
krijgen en te 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). Lokaal kunnen 
services worden ingezet (t.w.v.
€ 8.200), bijvoorbeeld voor de uitvoering 
van opleidingen, workshops en proces- en 
trajectbegeleiding. 

4.2. COMMUNICATIE
Om zoveel mogelijk inwoners, partners 
en verenigingen in Leudal in beweging 
te brengen is communicatie van groot 
belang. Sport en bewegen lenen zich 
uitstekend voor communicatie. Iedereen 
heeft iets met sport en bewegen. Het 
verbindt mensen en vangt op bijzondere 
wijze emoties en passie. Het zit vol 
verhalen. Verhalen die verteld en gedeeld 
moeten worden. 

Er wordt een online platform ontwikkeld 
waar alles te vinden is over sport en 
bewegen in Leudal. Een platform als 
plek voor inwoners om het sport- en 
beweegaanbod in Leudal te ontdekken 
en te volgen, kennis en informatie op 
te halen. Om inwoners en partners uit 
Leudal te informeren en inspireren 
worden vanuit de beweegcoaches 
aanvullend diverse online kanalen ingezet, 
waaronder Facebook, Youtube en een 
digitale nieuwsbrief. Een aanvullende kans 
is dat nieuws en verhalen ook gedeeld 
worden via de kanalen van partners en 
verenigingen om zo een nog groter bereik 
te realiseren. Daarnaast gaan we op 
zoek naar lokale helden die als rolmodel 
of ambassadeur fungeren. Hierbij kan 
gedacht worden aan (top)sporters en 
talententen die uit Leudal komen, maar 
ook aan verenigingshelden. Via de 
genoemde kanalen worden de verhalen 
van de ambassadeurs gedeeld.

4.3. FINANCIËN
Het sport- en beweegakkoord bestaat 
uit diverse actiepunten. Actiepunten 
die niet altijd (extra) dekking nodig 
hebben en worden uitgevoerd 
door de beweegcoaches, sport- 
en beweegaanbieders of andere 
betrokkenen. Desondanks zijn er 
middelen nodig om een echte impuls te 
geven aan het sport- en beweegakkoord. 
Deze middelen worden hieronder 
opgesomd.
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Uitvoeringsbudget sportakkoord
De gemeente Leudal kan met het 
sportakkoord in 2020, 2021 en 2020 een 
uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen. 
Hiermee kunnen acties en speerpunten 
uit het sportakkoord worden opgepakt. 
Het gaat om een jaarlijks budget van 
€ 20.000. Het budget wordt beheerd door 
Leudal Leeft. Samen met de supporters 
wordt jaarlijks bekeken welke actiepunten 
een deel van het budget ontvangen. Een 
deel van het budget (€ 2.000 per jaar) 
wordt gereserveerd voor lokale en kleine 
initiatieven die in de loop van het jaar 
ontwikkeld worden. 

Voor 2020 kan het uitvoeringsbudget voor 
de volgende acties ingezet worden:
• Online platform realiseren met overzicht 
 sport- en beweegaanbod
• Organiseren fitheidstesten en  
 valpreventie voor senioren
• Organiseren van beweegactiviteiten 
 voor jong en oud samen
• Benaderen van bedrijven om 
 mogelijkheden voor 
 vitaliteitsprogramma te bespreken
• Organiseren naschools 
 sportprogramma om kennis te maken  
 met sporten en verenigingen
• In gesprek met verenigingen naar 
 aanleiding van verenigingsmonitor
• Organiseren verenigingscafé 

Subsidies 
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk 
niveau zijn er allerlei mogelijkheden tot 
subsidie beschikbaar: 
• Op landelijk niveau: BOSA; subsidie 
 voor stimulering bouw en onderhoud 
 van sportaccommodaties, met extra 
 aandacht voor duurzaamheid.
• Op provinciaal niveau: Diverse 
 subsidiemogelijkheden, bv. op het 
 gebied van Open Clubs, 
 talentontwikkeling en vernieuwende 
 energieprojecten.
• Op gemeentelijk niveau: Subsidie voor 
 incidentele (vernieuwende) activiteiten 
 en evenementen op het gebied van 
 sport en bewegen.

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. 

4.4. ONTWIKKELINGEN CORONA
De hele samenleving, dus ook de
sportbranche, moet zich inrichten op
een 1,5 meter samenleving. Dat 
heeft impact op de sportbeoefening 
en -beleving. Een uitdaging voor alle 
sportaanbieders, maar het biedt ook 
kansen. Sport kan namelijk een cruciale 
bijdrage leveren aan het instandhouden 
van een gezonde, vitale samenleving. 

Het is ook een kans voor de sportbranche 
om krachten te bundelen. Krachten 
bundelen tussen de georganiseerde 
en ongeorganiseerde sport maar ook 
sport in relatie tot andere sectoren. 
Aanbod, organisatie, communicatie en 
accommodatie wordt allemaal beïnvloed 
door de ontwikkelingen rondom corona.

Aanbod

Van binnen- naar buitensport
Binnensportaccommodaties mogen hun 
deuren nog niet openen. Er zijn voor 
veel binnensporten wel mogelijkheden 
om hun sport buiten aan te bieden en/
of een samenwerking te zoeken met een 
buitensportvereniging. Een volleybalclub 
kan denken aan het combineren van 
volleybal met voetbal en samen een 
aangepaste vorm te bedenken zoals 
beach/voetvolley.

Naschools aanbod
De scholen zijn inmiddels weer 
(gedeeltelijk) open. Ook het
naschoolse sportaanbod zal toenemen.
Sportverenigingen kunnen hier een
belangrijke rol in spelen. Er is veel
behoefte voor naschools sportaanbod. 
Om hier aan te voldoen, zijn er 
voldoende sportaccommodaties nodig. 
Verenigingen kunnen hieraan bijdragen 
door hun accommodatie open te stellen 
voor naschools sportaanbod. Dit kan 
aangeboden worden door studenten die 
nog thuis zitten door de coronacrisis en 
door de lokale sportcoaches.
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Digitaal beweegaanbod
Elk sportend lid is natuurlijk het liefst
met zijn of haar eigen sport bezig. Of dit
nu hockey, korfbal of voetbal is. Trainen
en wedstrijden spelen, vinden we het
allerfijnst. Echter zien de trainingen er
anders uit voor de jeugd vanaf de brugklas
en ouder; zij trainen namelijk op 1,5
meter afstand. Daarnaast is het spelen
van wedstrijden nog altijd verboden
voor alle leden. Veel verenigingen blijven
in contact met hun leden door middel
van challenges. Er is digitaal ook veel
beweegaanbod ontwikkeld waarvan
gebruik kan worden gemaakt. Ook zijn er
kansen op het gebied van E-sports en de
organisatie van online FIFA toernooien.

Accommodatie en openbare ruimte
Er zal meer aandacht moeten zijn voor 
de inrichting van de sportaccommodaties 
en de openbare ruimte. 
Informatievoorzieningen over het
hanteren van 1,5 meter afstand maar ook
maatregelen rondom hygiëne. Er zijn 
ook organisaties die kansen zien. Zo 
zijn er vele verenigingen die buitensport 
aanbieden, ook voor niet-leden.

Ook stellen sportverenigingen hun 
accommodaties en clubhuizen
beschikbaar voor basisscholen die door
de verplichte spreiding van leerlingen met
ruimtegebrek kampen. Daarnaast staan
hockeyverenigingen massaal klaar om
buitensport aan te bieden voor kinderen
en jongeren, ook voor niet-leden.

Financiën
Er zijn diverse financiële
ondersteuningspakketten.
• Steunmaatregel voor ondernemers 

ook voor sportverenigingen: €4.000
• Coronanoodfonds Sport NOC*NSF
• Tijdelijke noodmaatregel overbrugging
        voor werkgelegenheid (NOW)
• Financieel steunpakket KNVB

Mogelijk volgt er nog meer financiële
ondersteuning. Ook hier kan kennis en
ervaring lokaal worden verbonden zodat
niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden.

Organisatie
Het vraagstuk heeft ook impact op
sporttechnisch kader van verenigingen
maar ook personal trainers,
buurtsportcoaches etc. Ook hier kunnen
organisaties van elkaar leren en kan
kennis worden gebundeld.
Sportverenigingen kunnen mogelijk hun
algemene ledenvergaderingen (ALV)
anders gaan organiseren. Nu is het in deze 
tijd niet mogelijk om fysiek bij elkaar te 
komen, maar met de huidige technologie 
is het toch mogelijk om een dergelijke
vergadering digitaal te organiseren. Er is 
op dit moment zelfs een noodwet in de 
maak die het mogelijk maakt om online 
besluitvorming te nemen. Mogelijk dat het 
zelfs een kans biedt om ook andere leden 
nu juist meer te betrekken.
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SAMEN MEEDOEN  WIE PAKT DIT OP?

Samen Meedoen PSW

Inventariseren van wensen en behoeften Leudal Leeft

Inzichtelijk maken en communiceren van bestaande sport- 
en beweegaanbod

Leudal Leeft

Ontwikkelen en aanbieden van beweegaanbod voor de 
diverse doelgroepen

Leudal Leeft, Judoclub Baexem, 
2Refit, Dorpsraad Haelen

Organiseren proeflessen of open dagen bij verenigingen Powerwalkingclub Leudal, Judo-
club Baexem, 2Refit, Volleybal-
vereniging HHC

Aanbieden fitheidstesten en valpreventie voor senioren Judoclub Baexem

Opzetten en aanbieden van sport- en beweegactiviteiten 
voor jong en oud  samen

Leudal Leeft, Dorpsraad 
Haelen

Stimuleren van samenwerking tussen gemeente, 
zorginstellingen, huisartspraktijken, fysiotherapeuten, etc.

VANDAAG Vitaal, Judoclub 
Baexem

Benaderen van organisaties en bedrijven om 
mogelijkheden voor vitaliteitsprogramma te bespreken

VANDAAG Vitaal, Leudal Leeft

GEZOND ACTIEF  WIE PAKT DIT OP?

Versterken van de kwaliteit van het  bewegingsonderwijs, 
door middel van coaching en begeleiding in het onderwijs

Leudal Leeft, Judoclub Baexem

Ontwikkelen en stimuleren van bewegend leren Leudal Leeft, Judoclub Baexem

Behouden en uitbreiden van naschools sportprogramma Leudal Leeft, Judoclub Baexem, 
2Refit

Beter benutten van schoolpleinen en speelplaatsen Leudal Leeft, basisscholen 
SPOLT

Promoten van sport- en beweegaanbod voor kinderen en 
jongeren

Judoclub Baexem

VITAAL VERENIGEN WIE PAKT DIT OP?

Vitaal Verenigen Beach Sports Leudal

Verenigingen leren kennen via verenigingsmonitor Leudal Leeft

Verenigingen stimuleren om samen te werken op het 
gebied van aanbod, activiteiten, kader, inkoop etc.

Leudal Leeft

Verenigingen faciliteren, inspireren en ontzorgen Leudal Leeft

Verenigingen stimuleren aanbod te organiseren dat beter 
aansluit bij behoeften van doelgroep jong en oud

Leudal Leeft

Organiseren en faciliteren van opleidingen, cursussen en 
bijscholingsprogramma’s voor sportverenigingen

Leudal Leeft, KNVB

Organiseren en faciliteren van werkbijeenkomsten voor 
sportverenigingen waarin kennisdeling centraal staat

Leudal Leeft

Ontwikkelen van een (digitaal) platform met een overzicht 
van het (sport)aanbod in de gemeente

Leudal Leeft

Sportverenigingen op bezoek laten gaan bij (kwetsbare) 
doelgroepen, die zelf niet in staat zijn of waarvoor de 
eerste stap te groot is om naar de sportclub toe te komen

Leudal Leeft

Ondersteuning initiatieven van sportverenigingen en 
sportaanbieders in het kader van corona

Leudal Leeft

Services verenigingen
• Inspiratiesessie Bevordering Positieve Sportcultuur
• Workshops Positieve Sportcultuur
• Verenigingstrajecten Sociale Veiligheid, Inclusief 

Sporten en Bewegen, Gezonde Sportomgeving, De 
groene club

• Webinars Ledenbinding, Communiceren, Nieuwe 
inkomsten

Adviseur Lokale Sport

5. ACTIEPUNTEN
In de tabellen zijn de thema’s met de bijbehorende actiepunten onder elkaar gezet met daarbij 
supporters die hebben aangegeven hier mee aan de slag te gaan.
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GEZOND ACTIEF  WIE PAKT DIT OP?

Opzetten van voorlichtingsbijeenkomsten voor kinderen 
en ouders met betrekking tot een gezonde leefstijl

VANDAAG Vitaal, Judoclub Bae-
xem, KERNgezond

Verbeteren van fiets- en wandelroutes naar school of de 
sportvereniging

Gemeente Leudal

Onder de aandacht brengen van bestaande financiële 
regelingen (o.a. Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld etc.)  
bij ouders van kinderen en verenigingen

Leudal Leeft, Judoclub Baexem
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6. SUPPORTERS

Leudal

De kracht en waarde van het sportakkoord Leudal wordt uiteindelijk bepaald door de 
supporters. Veel support, draagvlak en inzet gaan ervoor zorgen dat we in Leudal onze 
ambities op sport en bewegen samen gaan realiseren.  We zijn dan ook trots op onze grote 
supportersclub. Wil je ook supporter worden van het sport- en beweegakkoord? 
Meld je dan bij sportformateur Elvera Weusten via elvera@negen.nl of 06-51574164. 
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Bs de Klink 
Grathem
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