Sportakkoord
Mook en Middelaar

HET NATIONAAL
SPORTAKKOORD
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins
samen met vertegenwoordigers van de
sport, gemeenten en andere organisaties
het eerste Nationale Sportakkoord, Sport
verenigt Nederland, getekend. Hierin
staan zes ambities centraal:
• Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd;
• Duurzame sportinfrastructuur, om heel
Nederland te voorzien van functionele, goede en
duurzame sport- en beweegvoorzieningen;
• Vitale sport- en beweegaanbieders, om voor
iedere Nederlander een passend, bereikbaar en
toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben;
• Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal
met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen;
• Van jongs af aan vaardig bewegen, met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan
voldoen en dat hun motorische vaardigheden
gaan toenemen (met focus op de groep van 0
tot 12 jaar);
• Topsport die inspireert, vanuit de gedachte
dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie
vormen voor de verenigende waarde van sport.
Naast deze inhoudelijke ambities hebben de landelijke partners afgesproken dat dit Sportakkoord
in Nederland wordt vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat de ambities in de lokale context worden uitgevoerd.

In Mook en Middelaar hebben we gehoor gegeven aan de
oproep om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. Samen
met partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk middenveld en gemeente
zijn we aan de slag gegaan met de deelakkoorden uit het
Nationaal Sportakkoord én andere actuele en relevante
thema’s en hebben we een Sportakkoord voor Mook en
Middelaar gesloten. Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan
sporten, bewegen en deelnemen aan culturele
activiteiten. Van jong tot oud en als deelnemer, vrijwilliger
of toeschouwer.
Om dit te kunnen realiseren, hebben we een aantal
ambities geformuleerd rondom de thema’s Vitale sporten beweegaanbieders en Duurzame sportinfrastructuur
uit het Nationale Sportakkoord én actuele lokale thema’s
als samenwerking en sportstimulering.

IN BEELD
Mook en Middelaar is een gemeente met iets meer dan
7.800 inwoners. Deze Noord-Limburgse gemeente grenst
in het westen aan Noord-Brabant en in het noorden aan
Gelderland. De gemeente Mook en Middelaar wordt de
brug tussen Maas en heuvelland genoemd. De heuvels,
bos en heide maken de gemeente grotendeels tot een
bijzonder natuurgebied. Mook en Middelaar bestaat uit
de kernen: Middelaar, Molenhoek, Mook en Plasmolen.
Mook en Middelaar heeft de sporters en bewegers veel
te bieden. We kunnen wandelen, fietsen, voetballen, korfballen, tennissen, paardrijden, hardlopen, wielrennen en
mountainbiken, golfen, turnen, tafeltennissen, badmintonnen, squashen, fitnessen, judo, vechtsport of Qi Gong
beoefenen, aan water- zwem- of hengelsport doen of aan
denksporten deelnemen. Ook andere maatschappelijke
organisaties dan sportverenigingen en commerciële
aanbieders organiseren beweegactiviteiten.
De cultuurliefhebbers kunnen in Mook en Middelaar ook
hun hartje ophalen: we kunnen deelnemen aan toneel,
dans, muziek en zang. We kunnen ons uitleven met
tekenen, schilderen, keramiek, fotograferen en beeldende
kunst, ons verdiepen in geschiedenis en andere culturele
activiteiten.
Een noemenswaardig initiatief is Maasburen.nl dat op
initiatief van de gemeente is opgericht vanuit mijnbuurtje.nl
met als doel de dorpen levendig en leefbaar houden. Vrijwillige buurtverbinders en buurtsupporters zorgen
ervoor dat Maasburen.nl met succes in de lucht wordt
gehouden.
Ook MOVE, een stimuleringsprogramma op het gebied
van sport, bewegen en cultuur met als doel een gezond
en veerkrachtig Mook en Middelaar, heeft inmiddels een
belangrijke plek ingenomen in Mook en Middelaar.

30,4%

inwoners lid van een
sportvereniging

In Mook en Middelaar is 30,4% van de inwoners lid van een
vereniging, een mooie score vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 25,3%.
Van de jongeren geeft 30% aan de beweegnorm te
halen, sport 84% wekelijks, sport 80% wekelijks bij een
club, ervaart 83% een goede gezondheid en leeft 3,4% in
armoede.
Van de volwassenen en ouderen (19+) ervaart 29% een
goede of zeer goede gezondheid, haalt 70% de beweegnorm, heeft 44% overgewicht (waarvan 11% obesitas) en
voelt 40,4% zich eenzaam.
Ondanks het feit dat een aantal cijfers positiever is dan
het landelijk gemiddelde, het ruime sport-, beweeg- en
cultuuraanbod en de uitnodigende openbare ruimte met
veel groen en water, ontkomt ook Mook en Middelaar niet
aan een aantal trends en ontwikkelingen.
Denk hierbij aan demografische veranderingen, digitalisering, individualisering, terugloop van leden
en vrijwilligers, ongeorganiseerd sporten en bewegen, sporten de openbare ruimte, gezonde leefstijl, leefbaarheid in de kernen, van curatief naar
preventief, sport als middel, zelfredzaamheid, etc.

De cijfers tonen aan dat te weinig jongeren de beweegnorm halen, dat een groot percentage van de volwassenen en ouderen overgewicht heeft en dat 40,4% van de
volwassenen en ouderen zich eenzaam voelt. Uitdagingen
waar we mee aan de slag moeten en willen gaan.
Met het Sportakkoord voor Mook en Middelaar willen
we dat iedereen moet kunnen meedoen aan sporten,
bewegen en culturele activiteiten. Bij sportaanbieders en
in de openbare ruimte. Ontmoeting en gezondheid horen
daarbij. Samen met uiteenlopende partners bundelen we
de krachten, want samen kom je verder dan alleen.

84%
jongeren sport
wekelijks

70%

volwassenen haalt
de beweegnorm

SPORT-, BEWEEG- EN
CULTUURNETWERK
Wat gaan we morgen anders doen
Met de eerder genoemde partners zijn we gekomen tot
lokale ambities. Met deze ambities kunnen we, bij wijze
van spreken, morgen aan de slag.
Ambitie 1: Sport-, beweeg- en cultuurnetwerk
Ervaring wijst uit dat kennisdeling en samenwerking
tussen sport- en cultuuraanbieders, gebaseerd op
vertrouwen en gemeenschappelijke belangen, een grote
bijdrage leveren aan het vitaal en toekomstbestendig houden of maken van deze aanbieders. Onderwerpen als het
aantrekken van bestuursleden en vrijwilligers, professioneel kader voor uiteenlopende doelgroepen, het op orde
hebben van de financiën, communicatie, het ontwikkelen
van nieuw/ander aanbod, samenwerking met onderwijs,
inkoopafspraken, instructie verantwoord alcoholschenken, etc. houden veel clubs bezig.
De ambitie is om een netwerk op te zetten waarbinnen
de verenigingen elkaar kunnen vinden en waar samenwerking, hoe groot of klein ook, wordt gestimuleerd. We doen
dit o.a. door:
• Het organiseren van Sportcafés. Centraal hierbij staan:
ontmoeting, inspiratie en inhoud. Tijdens deze bijeenkomsten worden bestuurders, vrijwilligers en/of kader
geïnformeerd en geïnspireerd ten aanzien van urgente/
actuele thema’s, we delen succesverhalen en uiteraard
is er ruimte om te netwerken.
• Het organiseren van een jaarlijkse sportdag met alle
sport- en cultuuraanbieders in Mook en Middelaar. Elke
aanbieder krijgt op deze manier de kans zichzelf te
profileren en de inwoners van Mook en Middelaar, van
jong tot oud, krijgen de kans om (nieuwe) sporten te
ontdekken. Het doel is uiteraard tweeledig: beweegstimulering en het aantrekken van nieuwe leden en
vrijwilligers.

Werkgroep
• Gemeente Mook en Middelaar: Myrne Smits
• Synthese welzijnsorganisatie: jeugd- en jongerenwerk,
Jasper Jacobs
• Move: projectcoördinator Debby Poels en beweegcoach senioren Marian Schijf
• Sport-, beweeg- en cultuuraanbieders:
TV De Wiekslag: Frank Bemelmans
Beweegcollectief: Peter Leenders
• Maasburen.nl: Petra Zwartjes of Loes Meijer
Ambitie eigenaren: Myrne Smits van de gemeente Mook
en Middelaar en Frank Bemelmans van TV De Wiekslag.

SPORTEN, BEWEGEN, SPELEN EN
ONTMOETEN IN DE OPENBARE
RUIMTE VOOR JONG EN OUD
Sporten en bewegen is gezond, het is leuk, het verbindt,
het is universeel. Sporten en bewegen in de openbare
ruimte wint aan populariteit. Belangrijkste redenen: in de
buitenlucht zijn, sportief bezig zijn, gezondheid, eigen
tijdstip om te sporten of bewegen bepalen en gezelligheid/ontmoeting. Door middel van samenwerking tussen
partners en het combineren van aanbod, kunnen er meer
activiteiten voor jong en oud in de natuur worden
georganiseerd.
De ambitie is om, ter versterking van de sportinfrastructuur en in het kader van sportstimulering, beweegroutes
voor alle doelgroepen te realiseren in de verschillende
kernen in Mook en Middelaar. Daarbij maken we zoveel
mogelijk gebruik van wat er al is zoals speeltuintjes, bankjes, slootjes, parkjes, etc. Alle samenwerkingspartners
voegen iets toe aan de route. Het advies is om te starten
met in kaart brengen van wat er al is en vervolgens activiteiten op maat op te zetten voor specifieke doelgroepen.
We betrekken de doelgroepen erbij omdat we willen dat
zij er ook gebruik van maken. Een inspiratiebezoek aan
een andere gemeente lijkt zinvol.

Werkgroep
• Burgeriniatief vanuit Molenhoek, dit zijn:
• Kandinsky college
• Uniek Sporten: coördinator Glenda Jansen
• Move: projectcoördinator Debby Poels en
beweegcoach senioren Marian Schijf
• Synthese welzijnsorganisatie, jeugd- en
jongerenwerk: Jasper Jacobs
• Beweegcollectief: Peter Leenders
• Gemeente Mook en Middelaar: afdelingen sociaal
domein en openbare ruimte
• Decorama: Ineke Bouckaert
• Zonnebloem: Jan van de Wijdeven
• Geopaden.nl: Toin Diks
• KION kinderopvang: Betsy Kersten
Ambitie eigenaar: Burgerinitiatief.

SPORT- EN CULTUURSTIMULERING VOOR
JEUGD 18+
In de gemeente Mook en Middelaar wordt gewerkt
met Sjors Sportief voor kinderen van 0 - 12 jaar. Op
deze manier kunnen zij op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken met het sportieve en
culturele aanbod in Mook en Middelaar. Daarnaast is
men bekend met Max Vitaal, eenzelfde concept voor
ouderen. Echter, er is geen specifiek
kennismakingsaanbod voor de leeftijdscategorie 12
- 18 jaar en de (jong) volwassenen beschikbaar. Van
de eerste categorie is bekend dat sportdeelname
behoorlijk daalt (zgn. skihelling effect) en van de
tweede categorie weten we dat ze het vaak te druk
hebben met ander bezigheden als jonge kinderen,
carrière en reizen.

De ambitie is om, in het kader van sportstimulering alsook het
versterken van verenigingen, ook voor deze doelgroepen
kennismakingslessen te introduceren om sport- en cultuurdeelname te stimuleren. Voor de doelgroep 12 – 18 jaar kunnen
we eventueel gebruik maken van Try-Out, een broertje van
Sjors Sportief. Voor de categorie (jong) volwassenen ontwikkelen we een nieuw programma.
Werkgroep
• Move: projectcoördinator Debby Poels i.s.m. sport-, beweeg
en cultuuraanbieders
• Stichting Leergeld: Jan van de Wijdeven
Ambitie eigenaar: Gemeente Mook en Middelaar.

STIP OP DE

Lange termijn ambities
Aanvullend op de genoemde ambities hebben we drie
‘stippen op de horizon’ geformuleerd; drie interessante
kansen! Echter, voor het realiseren van deze ambities is
structureel budget, een langere tijdspanne en een grote
rol voor de gemeente Mook en Middelaar vereist. Vandaar dat deze kansen niet passen bij de geformuleerde
lokale ambities en het karakter van het sportakkoord en
bijbehorend uitvoeringsbudget, maar een nadrukkelijke
vermelding is zeker op z’n plaats.
Integrale sportvisie Mook en Middelaar
Een aantal partners heeft aangegeven behoefte te hebben
aan een integrale sport- en beweegvisie voor de gemeente Mook en Middelaar, met aandacht voor verbinding,
samenwerking, sterke verenigingen, welzijn, het sociale
aspect van sport, bewegen en cultuur, normen, waarden
en respect, en voor een gezonde leefstijl en preventie. Die
partners zijn graag bereid om hierover met de gemeente
te klankborden.
De totstandkoming van een sportvisie (een beleidsdocument) is een taak van de gemeente Mook en Middelaar.
Om deze reden wordt dit niet opgenomen als ambitie
in het Lokaal Sportakkoord. Echter, dit onderwerp leent
zich uitstekend als thema op de agenda van het nog op te
richten sport, beweeg- en cultuurnetwerk. De gemeente
Mook en Middelaar juicht afstemming met het veld hieromtrent toe.
Sport- en beweegveldjes in de kernen
We zien mogelijkheden met beschikbare veldjes in de
verschillende dorpskernen die geschikt zijn voor sport- en
beweegactiviteiten.
De ambitie is om de verschillende veldjes, die passen
binnen deze ambitie, in kaart te brengen, na te gaan wat
daar al gebeurt en te onderzoeken waar behoefte aan is
en of deze veldjes de bestemming sport kunnen krijgen.
Daarbij hoort uiteraard ook het opstellen van definities
(bijvoorbeeld wat valt er onder sport), randvoorwaarden,
afspraken over toegang en gebruik, onderhoud, specifieke afspraken per veldje (zoals bijvoorbeeld samenwerking
met sportaanbieders), etc. Verschillende partners hebben
aangegeven hieraan graag hun medewerking te verlenen.

Meer en betere mogelijkheden voor kinderen om voldoende te sporten en bewegen
In het kader van ‘jong geleerd is oud gedaan’ moeten
kinderen voldoende tijd en mogelijkheden krijgen om te
sporten en bewegen. Belangrijk daarbij is dat de gymlessen op scholen worden verzorgd door vakleerkrachten en
dat er aandacht is voor bewegend leren en natuurlijk
bewegen (tijdens school, naschools en in de vrije tijd).
Daarbij kan ook gekeken worden naar beweegactiviteiten
bij kinderopvang (Nijntje beweegdiploma bijvoorbeeld)
en het gebruik van uitdagende schoolpleinen.
De ambitie is dat meer kinderen in Mook en Middelaar
worden gestimuleerd om te bewegen, voldoen aan de
Norm Gezond Bewegen en dat de motorische vaardigheden van kinderen verbeteren. Maar ook dat ouders/
verzorgers, onderwijs en kinderopvang zich bewust zijn
van het belang van voldoende bewegen. Het voorstel is
een onderzoek uit te voeren naar de wensen en mogelijkheden, zoals samenwerking tussen gemeente, onderwijs
en sportaanbieders.

ORGANISATIE
€

We hebben het Sportakkoord Mook en Middelaar in november 2019 gesloten. Om te waarborgen dat het niet
blijft bij dit Sportakkoord, hebben we een kerngroep samengesteld waaraan het lokale akkoord wordt overgedragen. De kerngroep bestaat uit Peter Leenders (Beweegcollectief), Glenda Jansen (Uniek Sporten), Betsy Kersten
(KION Kinderopvang) en Myrne Smits (gemeente) en de
ambitie eigenaren. Zij gaan aan de slag met de uitvoering
van de ambities, het maken van afspraken met alle partners (dus heel concreet: wie doet wat en wanneer) en het
toewijzen van het uitvoeringsbudget gedurende de periode 2020 - 2021. Ook initieert de kerngroep de evaluatie
in 2022.
Zodra we ambitie 1, een sport-, beweeg- en cultuurnetwerk opzetten, hebben gerealiseerd, kan uitvoering van
de andere ambities van het Sportakkoord daar geborgd
worden. Gezamenlijk zijn we dan verantwoordelijk voor
de totstandkoming ervan, wat de onderlinge samenwerking zal versterken.

Uitvoeringsbudget Sportakkoord Mook en Middelaar
De gemeente Mook en Middelaar kan met het Sportakkoord in 2020 en 2021 uitvoeringsbudget van het Ministerie VWS ontvangen. Met dit budget kan uitvoering worden
gegeven aan de geformuleerde ambities. Het gaat om een
jaarlijks budget van € 10.000,-.
Inzet Adviseur Lokale Sport
Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord aan elke gemeente een Adviseur Lokale Sport en een aantal Services ter
beschikking. Deze adviseur, Paul Broers van de Nevobo
(paul.broers@adviseurlokalesport.nl), blijft beschikbaar
gedurende de periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021).
Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde
Services (zie tabel op de volgende pagina). De ambities
en behoeftes van de verenigingen staan hierbij centraal.
Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport
bekeken welke services optimale ondersteuning bieden.
Deze services worden door professionals uit de sport
geleverd.
Voor de realisatie van ambitie 1, het opzetten van een
sport-, beweeg- en cultuurnetwerk, kan de Adviseur
Lokale Sport ondersteuning aanvragen bij NOC*NSF. Van
deze mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden bovenop
het beschikbare budget aan services dat ter beschikking
wordt gesteld voor sportaanbieders.

ORGANISATIE
€

Services binnen het Sportakkoord
Informeren en inspireren
Kaderleden

Opleiden en ontwikkelen

Uitvoeren en realiseren

Voor wie

(bijvoorbeeld voorzitter)

(bijvoorbeeld trainer,
bestuurder)

Kaderleden

Betrokkenen
van de club

• Geïnspireerd raken
Doel

• Ervaringen en ideeën
delen met andere clubs

• Beter worden op
clubkaderniveau

• Een concreet product
realiseren binnen de club

• Opleidingen
& cursussen

(bijvoorbeeld zonnepanelen)

• Procesbegeleiding

• Traject Gezonde
Sportomgeving

• Eén of twee
bijeenkomsten
• Workshops

Hoe

(bijvoorbeeld vier inzichten
voor bestuurders)

(bijvoorbeeld train de trainer)
(bijvoorbeeld
bestuurscoaching)

• Traject Verduurzaming

(bijvoorbeeld gezonde
kantine)

•Traject Inclusief
Sporten
(bijvoorbeeld
rolstoelbasketbal)

Door wie

NOC*NSF Academie
voor Sportkader, Sport
Professionals Netwerk

Subsidies
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau
zijn diverse subsidiemogelijkheden mogelijk. We
noemen er een aantal:
Landelijk
• BOSA, subsidie voor stimulering bouw en
onderhoud van sportaccommodaties, met extra
subsidie voor maatregelen op het gebied van
duurzaamheid en toegankelijkheid.
• VSBfonds: Iedereen doet mee. Dit fonds steunt
(met geld, maar ook raad en daad) iedereen die
actief wil meedoen. En iedereen die anderen
actief uitnodigt tot meedoen met projecten die
zorgen voor nieuwe verbindingen, zodat iedereen een plek krijgt in onze diverse samenleving.

Sportbonden, NOC*NSF
Academy voor Sportkader, Sport Professionals
Netwerk

o.a. SSNB, Team: Fit,
Huis voor de Sport
Limburg

• Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen
stoppen met spelen, ook niet als je ouder wordt.
Want spelen is niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog
eens het leukste.
Provinciaal
• Subsidie Bovenlokale evenementen 2019: Evenementen op het gebied van cultuur, volkscultuur
of sport met een bovenlokale uitstraling. Deze
moeten mede door vrijwilligers worden
georganiseerd en uitgevoerd.
• Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg: Projecten die bijdragen aan de gezondheid
van inwoners van Limburg en bevorderen dat zij
meedoen in de samenleving. Het gaat met name
om inwoners in een kwetsbare positie. De
experimenteerregeling vraagt 50% cofinanciering.

PARTNERS
Uiteenlopende partijen in Mook en Middelaar zijn uitgedaagd en hebben elkaar geïnspireerd om een aantal
ambities in voor de komende jaren te realiseren. Hieronder volgt een overzicht van de partijen die meedoen aan
het Sportakkoord voor Mook en Middelaar. Zij spreken
hiermee uit dat zij bereid zijn een bijdrage te leveren aan
de realisatie van de ambities in dit Sportakkoord.
Iedere sportaanbieder of andere organisatie die zich
alsnog achter deze ambities wil scharen, kan aansluiten bij
dit Sportakkoord voor Mook en Middelaar. Het akkoord is
een ambitiedocument, hier kunnen verder geen rechten
aan worden ontleend.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
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Burgerinitiatief
Decorama
Fysiotherapie Mook-Milsbeek
Gemeente Mook en Middelaar
Geopaden.nl
GGD Limburg-Noord
KBO Mook
KION Kinderopvang
Maasburen.nl
MEE Gelderse Poort
Move
Kandinsky college
Sport- en beweegaanbieders waaronder
TV De Wiekslag, Algemene Hulpdienst,
Beweegcollectief, Molenhoeks Makkie
Stichting Leergeld
Synthese welzijnsorganisatie
Uniek Sporten
Zonnebloem
Zorg voor Zang

Het Sportakkoord van Mook en Middelaar is tot stand gekomen onder regie van sportformateur Miriam van Moll van
SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant).

