VERSLAG KICK-OFF BIJEENKOMST LOKAAL SPORTAKKOORD GEMEENTE HEERDE
Dinsdag 10 december vond bij voetbalvereniging Wapenveld de Kick-off bijeenkomst voor
het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Heerde plaats. Barend de Ruiter, voorzitter van
Platform Sport Heerde, opende de avond. Wethouder Jan Berkhoff verzorgde daarna de
officiële aftrap door het belang van het Lokaal Sportakkoord voor de gemeente en de
deelnemende partijen te schetsen. Hij gaf verder aan dat preventie of het verbeteren van de
gezondheid onderdeel van het sportakkoord zal gaan uitmaken.
Jeroen Keizer, aangewezen als lokaal sportformateur en begeleider van het proces, nam de
ruim twintig aanwezigen mee in de inhoud, het proces en de mogelijkheden van het Lokaal
Sportakkoord. Hij gaf een toelichting op de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en
deelde het proces hoe het Lokaal Sportakkoord tot stand wordt gebracht en welke partijen
worden betrokken.
Het uiteindelijk doel van het Lokaal Sportakkoord moet zijn dat zoveel mogelijk inwoners in
de gemeente Heerde met plezier kunnen sporten en bewegen. In het Lokaal Sportakkoord
komt te staan hoe sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, maatschappelijke
partijen en de gemeente gaan samenwerken om sportverenigingen vitaal te houden, een
positieve sportcultuur te kweken, een duurzame sportinfrastructuur op te bouwen en
andere onderwerpen.
De kick-off bijeenkomst werd afgesloten met een korte inventarisatie wat er zo al bij de
verenigingen leeft. De volgende vraagstukken kwamen ter sprake:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Imago verbetering van de vereniging
Tekort aan vrijwilligers en bestuursleden o.a. door de vergrijzing
Voldoende leden, maar gebrek aan trainers
Communicatie tussen verschillende partijen
Verbetering van sponsorinkomsten
Aanwas van (jeugd)leden stimuleren
Verdeling van financiële middelen gemeente
Afnemende belangstelling van jeugdleden voor competitie en toernooien
Cultuurverandering binnen de vereniging
Jongeren tussen 13-18 jaar aan het sporten houden of krijgen

De laatste vraag van de bijeenkomst of het tot stand brengen van een Lokaal Sportakkoord
voor de gemeente Heerde met alle betrokken partijen belangrijk is, werd unaniem door de
aanwezigen met ja beantwoord. Alom een geslaagde avond die in januari een vervolg krijgt.
Als vervolg op de bijeenkomst worden dan twee verdiepingssessies georganiseerd waar
uitvoerig de ambities en vraagstukken worden besproken. Een uitnodiging voor deze sessies
volgt binnenkort.

