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Het beeldmateriaal  in dit  projectoverzicht is  gemaakt vóór de coronapandemie en/of waarbij  de RIVM
maatregelen in acht zi jn genomen.



V o o r w o o r d

Voor u l igt de jaarrapportage 2020 over het
Lokaal Sportakkoord.

In 2019 zi jn wij  gestart om dit akkoord met
elkaar vorm te geven. Al lerlei  organisaties en
verenigingen op het gebied van sport zi jn
gevraagd om binnen de zes landeli jk
geformuleerde ambities aan te geven wat zi j
belangri jk vinden als het gaat om sport en
bewegen. Dit resulteerde in een gedragen
lokaal akkoord waar met verschil lende parti jen
uitvoering aan wordt gegeven.
 
Het jaar 2020 l iep helaas veel anders dan dat
we vooraf hadden ingeschat.  Maar er is ,
ondanks belemmeringen die er waren,  ook veel
wel gelukt!

In deze rapportage laten wij  u zien waar we
aan gewerkt hebben en wat de resultaten
daarvan tot nu toe zi jn.  Ik ben niet al leen trots
op de resultaten,  maar vooral  op de
samenwerking tussen parti jen.

Er werd f lexibi l iteit ,  creativiteit  en
doorzettingsvermogen gevraagd en geleverd!
Eigenschappen die in de sportwereld hard
nodig zi jn om ver te komen. Een bekend
gezegde luidt niet voor niks:  "Al leen ga je
sneller ,  samen kom je verder!  Wij  gaan in 2021
en 2022 verder met de maatregelen uit  het
akkoord en houden u op de hoogte" .

Met sportieve groet,
 
Paul Boogaard
Wethouder sport
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Paul Boogaard
Wethouder Sport

"Ik ben niet alleen trots op
de resultaten, maar vooral
op de samenwerking tussen
partijen.

Alleen ga je sneller, samen
kom je verder!"
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H e t  N a t i o n a a l  S p o r t a k k o o r d
SPORT VERENIGT  NEDERLAND.  MET  HET  NATIONAAL SPORTAKKOORD WILLEN DE
SPORT,  DE  GEMEENTEN EN DE RIJKSOVERHEID SAMEN MET DE PROVINCIES ,  HET
BEDRIJFSLEVEN EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES  DE KRACHT VAN SPORT IN
NEDERLAND NÓG BETER BENUTTEN.

De motorische vaardigheid van kinderen is
afgenomen. Er zi jn groepen mensen die nooit
sporten.  Sportaccommodaties staan te vaak
leeg.  Niet iedereen weet zich respectvol te
gedragen langs de l i jn.  En de klassieke
sportvereniging komt verder onder druk te
staan door minder leden en vri jwil l igers.

Als het aantal  sporters in ons land afneemt,
heeft dat ook gevolgen voor de topsport .  We
wil len er daarom voor zorgen dat mensen
bli jven sporten.  Door aanbieders te versterken
en kinderen weer meer en beter te laten
bewegen. Door de sport- accommodaties
aantrekkeli jker en toegankeli jker te maken.
Dan betrekken we iedereen bij  sport .  Dan kan
de sport bi jdragen aan een gezond Nederland
en aan een samenleving die zich één voelt .

Inclusief  sporten en bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale aanbieders
Posit ieve sportcultuur
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Topsport die inspireert

Binnen het nationaal Sportakkoord zi jn er 
6 ambities geformuleerd:

Het lokaal Sportakkoord is het aangewezen
instrument om deze ambities te real iseren.  Wat
en welke projecten worden opgezet,  bepaalt de
Hoeksche Waard met elkaar.
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V a n  n a t i o n a a l  n a a r  l o k a a l
HET UITVOERINGSBUDGET DIENT BESTEED TE  WORDEN AAN DE AMBIT IES  DIE  Z IJN
OPGENOMEN IN  HET  LOKAAL SPORTAKKOORD

Nationaal 
Sportakkoord

Sportakkoord
Hoeksche Waard

2020 - 2022

Invulling lokaal
Sportakkoord

Hoeksche Waard
2020

Invulling lokaal
Sportakkoord

Hoeksche Waard
2021  &  2022

 Voorzetting
initiatieven

ontstaan vanuit
Sportakkoord

Hoeksche Waard

Processtappen van het nationaal sportakkoord naar het lokaal sportakkoord:

Uitvoeringsbudget
Voor de uitvoering van het Sportakkoord stelt
het ministerie gedurende 2020 en 2021 een
uitvoeringsbudget beschikbaar van €50.000
per jaar .  In aanvull ing hierop bieden NOC*NSF
en de sportbonden services aan die in 2019,
2020 en 2021 jaarl i jks ruim 100 uur
dienstverlening aan de verenigingen omvatten
waarvoor niet betaald hoeft te worden maar die
wel een waarde vertegenwoordigen van
€17.500.

Deze budgetten worden door lokale parti jen en
de projectgroep benut voor het opzetten van
lokale init iatieven passend bij  de zes ambities.
Sport- en beweegaanbieders,  partners en de
projectgroep bepalen met elkaar waar deze
gelden in worden geïnvesteerd.

 

Financiële impuls
De bestri jding van het coronavirus heeft in
2020 en in de eerste helft  van 2021 f l inke
gevolgen voor de lokale sport en beweeg
aanbieders.  Met de doorkijk naar de
zomermaanden waarin er ,  naar verwachting en
overeenkomstig 2020,  meer mogeli jkheden zi jn
om activiteiten aan te bieden, wordt hiervoor
via een specif ieke uitkering aan de gemeenten
een impuls gegeven door de
uitvoeringsbudgetten voor het jaar 2021
éénmalig te verhogen.

Mooi nieuws,  want gemeente Hoeksche Waard
ontvangt een verdubbeling van het
oorspronkeli jke budget.  Hiermee beoogt het
kabinet,  waar dat mogeli jk is ,  het sporten en
bewegen te bevorderen in een ti jd waarin dat
door de coronamaatregelen lastig is .

Sporten en bewegen is echter van belang voor
zowel de fysieke als mentale gezondheid van
mensen. De f inanciële impuls geldt als een
aanvull ing op het uitvoeringsbudget van de
lopende lokale Sportakkoorden.

In het jaar 2022 wordt de maximale uitkering
teruggebracht naar het oorspronkeli jke niveau
geli jk aan 2020.

"HET  SPORTAKKOORD WORDT
ERG PRO-ACTIEF  OPGEPAKT IN
DE HOEKSCHE WAARD.  EEN
GEDREVEN TEAM VAN MENSEN
ONTFERMEN Z ICH OVER DE
INHOUD,  U ITVOER EN
VORDERINGEN."

DORIEN TENHAEFF
VOORMALIG  ADVISEUR LOKALE SPORT
NAMENS DE GEZAMENLIJKE
SPORTBONDEN,NOC*NSF EN NL  ACTIEF
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M a a t r e g e l e n
HET SPORTAKKOORD HOEKSCHE WAARD 2020-2022  BETREFT  T IEN MAATREGELEN.

MAATREGEL &  OMSCHRIJVING

MAATREGEL 1

Het Fonds Gehandicaptensport stelt het online platform 'Uniek Sporten' beschikbaar aan WMO-regio's om sport meer
toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Op dit platform is geen aanbod vanuit Hoeksche Waard
zichtbaar. Het bestaande aanbod wordt via de sportclubs en/of buurtsportcoaches eenmalig geïnventariseerd en
ontsloten via dit platform en/of hoekschewaardactief.nl. Ook bestaande aanbieders van activiteiten voor mensen
zonder beperking worden aangespoord hun aanbod te actualiseren en nieuwe aanbieders worden aangespoord zich
aan te melden.

MAATREGEL 2

Het verenigingsaanbod wordt uitgebreid door geïnteresseerde verenigingen te ondersteunen in het opzetten van
activiteiten, begeleiding, et cetera voor nader te specificeren doelgroepen die behoefte hebben aan sport en/of bewegen
in verenigingsverband.

SPORTAANBOD VOOR KINDEREN UIT GEZINNEN MET EEN LAAG INKOMEN
MAATREGEL 3

Alle bij het lokaal Sportakkoord betrokken partijen spannen zich in om de bekendheid van de bestaande jeugdfonds
sportregeling Hoeksche Waard te vergroten door het gebruik hiervan door  jeugdige sporters te stimuleren.

SPORTAANBOD VOOR SENIOREN
MAATREGEL 4

Het bestaande verenigingsaanbod, zoals bijvoorbeeld het walking football dat wordt georganiseerd door de
voetbalverenigingen in Oud-Beijerland, wordt uitgebreid. Dit wordt gedaan door geïnteresseerde verenigingen te
ondersteunen in het opzetten van activiteiten, begeleiding, materialen, et cetera. voor ouderen die behoefte hebben
aan sport of bewegen in verenigingsverband.

VRAAGGERICHTE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VOOR VITALE SPORTVERENIGINGEN
MAATREGEL 5

Aan verenigingen (meer) passende ondersteuning bieden bij het vitaler en toekomstbestendiger worden. Dit kan intern
gericht zijn maar ook extern, zoals het versterken van de samenwerking tussen verenigingen, (bewegings-)onderwijs
en/of andere organisatieverbanden in de sport. De hoofdthema's waarlangs ondersteuning wordt geboden zijn:
Organisatie, Vrijwilligers, Leden, Accommodatie, Financiën



MAATREGEL &  OMSCHRIJVING

VRAAGGERICHTE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VOOR EEN VEILIG SPORTKLIMAAT BIJ
SPORTVERENIGINGEN

MAATREGEL 6

Aan verenigingen wordt (meer) passende ondersteuning geboden bij het realiseren van een veilig en positief
sportklimaat. De hoofdthema's waarlangs ondersteuning wordt geboden: beleid, ouderbetrokkenheid, versterken
jeugdafdeling en eventueel na 2021 Sport in het Jeugdnetwerk.
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GEZOND DORP
MAATREGEL 7

Vanuit één of meer dorpen in de Hoeksche Waard wordt aangesloten bij het Initiatief 'Gezond Dorp'. Lokale winkels,
restaurants, sportverenigingen, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten sluiten een 'convenant' waar iedereen zijn
beste beentje voor zet om de gemeenschap gezonder te krijgen.

HET BEWEEG ABC
MAATREGEL 8

Een beweegvaardigheidstest brengt de motorische ontwikkeling van schoolkinderen in kaart. Zo worden achterstanden
eerder gesignaleerd en talenten vroeger herkend. Leerkracht, school en gemeente hebben Inzicht in de motorische
ontwikkeling van kinderen. Zo kan het schoolbeleid, lesaanbod gerichter, beter en effectiever worden opgezet. Ook kan
er gericht worden doorverwezen naar bijvoorbeeld sportverenigingen of motorische remedial teaching in beweging.

SIDE EVENTS FACILITEREN
MAATREGEL 9

Bestaande lokale sportevenementen en/of kampioenswedstrijden en nieuwe initiatieven worden gemeld en gekoppeld
aan verenigingen/accommodaties. Door duidelijke verbindingen met de breedtesport te leggen, genereert het
evenement meer maatschappelijk rendement.

HOEKSCHE WAARDSE WAARDERING
MAATREGEL 10

De Hoeksche Waardse Waardering is een jaarlijks evenement of moment dat op een feestelijke wijze het lokale
sportaanbod en bijzondere prestaties zichtbaar maakt. De manier waarop dit met elkaar georganiseerd wordt is
bijvoorbeeld afhankelijk van bestaande events zoals de uitreiking van de  vrijwilligersspeld en huldigingen.



Doel
Het aanbod voor mensen met
een beperking is (online)
zichtbaar.

Omschrijving
Het Fonds Gehandicaptensport
stelt  het online platform 'Uniek
Sporten'  beschikbaar aan WMO-
regio's om sport meer
toegankeli jk te maken voor
mensen met een beperking.  Op
dit platform is geen aanbod
vanuit Hoeksche Waard
zichtbaar.  Het bestaande aanbod
wordt via de sportclubs en/of
buurtsportcoaches eenmalig
geïnventariseerd en ontsloten
via dit  platform en/of
Hoekschewaardactief .nl .  Ook
bestaande aanbieders van
activiteiten voor mensen zonder
beperking worden
aangespoord hun aanbod te
actualiseren en nieuwe
aanbieders worden aangespoord
zich aan te melden.

Resultaat tot nu toe
Hoeksche Waard Actief  heeft het
aangepaste sportaanbod in kaart
gebracht en inzichtel i jk gemaakt
op Platform Uniek Sporten.
Inwoners kunnen via dit
platform gemakkeli jk de weg
vinden naar deze aanbieders,
waaronder sportverenigingen,
fysiotherapie prakti jken en
zorginstel l ingen. Al le informatie
wordt twee keer per jaar
bijgewerkt en aangepast waar
nodig.

Het aanbod spreekt diverse
doelgroepen aan.  Zo is  er
specif iek aanbod voor mensen
met fysieke of verstandeli jke
beperkingen, mensen met
autisme, maar ook speciaal
aanbod voor de oudere
doelgroep. Vanaf 2021 heeft het
platform al  meer dan 110 unieke
bezoekers gehad!

Beginnen met sporten en
bewegen kan in sommige
gevallen natuurl i jk een hele
stap zi jn.  Om deze start nog
laagdrempeliger te maken
kunnen bezoekers aan het
platform contact opnemen met
de Combinatiefunctionaris
Inclusieve Sport .  Hier kunnen zi j
terecht met simpele vragen,
maar ook voor meer
persoonli jke begeleiding bij  het
vinden van een passende sport
of beweegactiviteit .

Momenteel ontwikkelen we een
promotiecampagne waarmee
we Platform Uniek Sporten nog
zichtbaarder maken in de
Hoeksche Waard.  Door deze
campagne via meerdere kanalen
te verspreiden (social-media,
persberichten,  website) weten
we meerdere doelgroepen te
bereiken.  Zo vinden zi j
gemakkeli jk de weg naar het
Platform of naar de CF
Inclusieve Sport .

M a a t r e g e l  1
DIGITALE ONTSLUIT ING SPORTAANBOD
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NAAR HET
PLATFORM!

https://www.unieksporten.nl/?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqNzXbvOsWFmn99Xp3KP_rro5oBql1y9CgTV_nIRF2FvyKYTIU4PFcQaAnEAEALw_wcB
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M a a t r e g e l  2
VERENIGINGSAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

" D E  D R E M P E L  N A A R
D E  V E R E N I G I N G E N
V E R L A G E N  Z O D A T

I E D E R E E N  M E E  K A N
D O E N ! "

Doel
Verenigingen kri jgen ondersteuning bij  het
opzetten van aanbod voor specif ieke
doelgroepen. Daarnaast wordt onderl inge
samenwerking en kennisdeling
gestimuleerd.

Omschrijving
Het verenigingsaanbod wordt uitgebreid door
geïnteresseerde verenigingen te
ondersteunen in het opzetten van activiteiten,
begeleiding,  et cetera voor nader te
specif iceren doelgroepen die behoefte hebben
aan sport en/of bewegen in
verenigingsverband.

Resultaat tot nu toe
Deze maatregel is  gerelateerd aan maatregel 1 .
In 2021 wordt aan deze maatregel verder vorm
gegeven; de behoefte van de doelgroep wordt
geïnventariseerd.  Daarnaast worden de
ambities en mogeli jkheden van aanbieders
verder inzichtel i jk gemaakt.  Op basis van deze
input wordt het aanbod ingevuld.   



M a a t r e g e l  3
SPORTAANBOD VOOR KINDEREN UIT  GEZINNEN MET EEN
LAAG INKOMEN

Doel
+ 10 deelnemende kinderen,  voor
zover de huidige gemeenteli jke
middelen daarvoor toereikend
zijn.

Omschrijving
Alle bi j  het lokaal sportakkoord
betrokken parti jen spannen zich
in om de bekendheid
van de bestaande jeugdfonds
sportregeling Hoeksche Waard
te vergroten.  Dit  wordt onder
andere gedaan door jeugdige
sporters juist te stimuleren.

Resultaat tot nu toe
In Nederland groeit  maar l iefst 1
op de 11  kinderen op in een
gezin dat moet rondkomen van
een bestaansminimum (bron:
Armoede in kaart 2019,  SCP).  

Kinderen die niet mee kunnen
doen, kri jgen niet de kansen die
voor leefti jdsgenootjes
vanzelfsprekend zi jn.  Iets doen
aan sport of  cultuur helpt een
kind zich fysiek,  mentaal en
sociaal  optimaal te ontwikkelen.

Hoeksche Waard Actief  helpt
graag. Zi j  z i jn intermediair  voor
het Jeugdfonds.  In 2020 heeft
Hoeksche Waard Actief  95
aanvragen ingediend bij
Jeugdfonds Sport & Cultuur.  86
Jeugd sportaanvragen en 9
Jeugd cultuuraanvragen. De
samenwerkingen met school-
maatschappeli jk werk,
jeugdteams,
jeugdverpleegkundigen en It
Takes a Vi l lage to Raise a Child
Hoeksche Waard is hierbij  ook
van groot belang. 

2018:  238
2019:  299
2020: 330

Website Hoeksche Waard
Actief
Persbericht
Social  Media Campagne

De gemeente heeft in 2020
besloten om structureel het
jaarl i jkse budget voor
jeugdfonds sport en cultuur
Hoeksche Waard te verhogen,
van 75.000 naar 100.000 euro
per jaar .  Het aantal  toegekende
aanvragen voor sport in de
Hoeksche Waard is :

Dit  is  bi jzonder,  want landeli jk is
er juist in 2020 een daling van
14% geconstateerd als gevolg
van de corona maatregelen en
de lockdown. In de Hoeksche
Waard is er juist een groei van
10% terug te zien! Een resultaat
om trots op te zi jn.  Gemeente
Hoeksche Waard zi jn hun
partners dan ook dankbaar voor
hun inzet!

De volgende
communicatiekanalen zi jn
ingezet:

In 2021 wordt er weer een
campagne van Jeugdfonds
opgestart .  De corona crisis  zorgt
voor grote economische schade,
verl ies van banen en
fai l l issementen. Veel gezinnen
hebben momenteel f inancieel  te
l i jden,  of  verwachten deze
zorgen nog te kri jgen.  Kortom,
het Jeugdfonds is  harder
nodig dan ooit .  En daarom moet
iedereen mee kunnen doen. Ook
nu.
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Om dit te bewerkstel l igen laten we op een
laagdrempelige wijze senioren kennis maken
met verschil lend sportaanbod.

In 2020 hebben er oriënterende gesprekken
plaats gevonden met samenwerkingspartners.
Door de coronamaatregelen is het niet
mogeli jk geweest om deze samenwerking
verder te concretiseren.

In 2021 gaan we bij  bestaande
ontmoetingsplaatsen,  in samenwerking met
lokale (sport)verenigingen, beweegactiviteiten
aanbieden voor senioren en senioren met
geheugenproblemen. Op deze manier kunnen
de sportverenigingen onderzoeken welke
behoefte er l igt bi j  de senioren.  En,  zo nodig,
hun aanbod aanpassen/door ontwikkelen.  Zo
kunnen senioren,  in een vertrouwde omgeving,
kennis maken met verschil lend sportaanbod.
Om daarna,  bi j  interesse,  aan te sluiten bij  het
aanbod bij  de vereniging waarbij  het
opgebouwde contact helpend kan zi jn in de
stap naar de sportvereniging.

M a a t r e g e l  4
SPORTAANBOD VOOR SENIOREN 

1 1

Doel
+3 verenigingen met aanbod in 2021

Omschrijving
Het bestaande verenigingsaanbod, zoals
bijvoorbeeld het walking football  dat wordt
georganiseerd door de voetbalverenigingen in
Oud-Beijerland, wordt uitgebreid door
geïnteresseerde verenigingen te ondersteunen
in het opzetten van activiteiten,  begeleiding,
materialen,  et cetera.  voor ouderen die
behoefte hebben aan sport of  bewegen in
verenigingsverband.

Resultaat tot nu toe
Welzi jn Hoeksche Waard en Hoeksche Waard
Actief  wil len sportverenigingen activeren en
ondersteunen om duurzaam activiteiten voor
senioren aan te bieden. Met als doel dat meer
senioren aansluiten bij  een sport/vereniging.

Foto is  gemaakt door Dirk W. de Gelder



Doel
+ 40 deelgenomen verenigingen in
2021

Omschrijving
Aan verenigingen wordt (meer)
passende ondersteuning geboden
bij  het vitaler en
toekomstbestendiger worden. Dit
kan intern gericht zi jn maar ook
extern,  zoals het versterken van de
samenwerking tussen verenigingen,
(bewegings-)
onderwijs en/of andere
organisatieverbanden in de sport .

De hoofdthema's waarlangs
ondersteuning wordt geboden zi jn:
Organisatie,  Vri jwil l igers,  Leden (zie
ook de maatregelen 2 en 4 voor de
doelgroepen mensen met een
beperking en senioren) ,
Accommodatie,  Financiën.

Resultaat tot nu toe
Aan verenigingen nog meer
passende ondersteuning bieden bij
het vitaler en toekomstbestendiger
worden. Dat is  de uitdaging! En dat
bij  voorkeur op een zo eff iciënt en
duurzaam mogeli jke manier .  Met
andere woorden het hergebruiken
en delen van kennis en ervaringen
waarbij  generieke vraagstukken
voor al le verenigingen eenvoudig
toegankeli jk moeten zi jn.  Kortom
een oplossing die gericht is  op
collectieve ondersteuning. 

Een online platform, Clubconnect,
is  hiervoor ontwikkeld en inmiddels
al  bi jna een jaar online en
geworden tot een belangri jke
informatiebron rondom de thema's :  
vei l ig buitensporten,  posit ieve
sportcultuur,  accommodatie,
kader/vri jwil l igers,  f inanciën en
ledenwerving

Voor het laatstgenoemde thema is
een volledige online training
ontwikkeld,  die het kader helpt om
gericht en stap voor stap een
ledenwervingscampagne op te
starten.

Daarnaast heeft Clubconnect het
afgelopen jaar in het teken gestaan
van de corona maatregelen.  Al le
communicatie,  regelgeving van
landeli jke en lokale overheid
verl iep en verloopt nog steeds via
Clubconnect.  Inmiddels hebben dit
jaar honderden bezoekers
meerdere keren de site bezocht.

Een mooi resultaat en een stabiele
functie in de communicatie
richting de verenigingen, maar
door corona en de ondersteuning
aan verenigingen gedurende de
pandemie heeft het ook de 
 ontwikkeling van de andere
onderwerpen vertraagd. In 2021
gaat de ontwikkeling van
trainingen en de community
opbouw door.

Het is  ook plezierig om te melden
dat in 2021 de website van
Clubconnect vol ledig wordt
geïntegreerd in de website van
Hoeksche Waard Actief ,  waardoor
nog meer de nadruk kan worden
gelegd op de community gedachte.

Het aantal  unieke bezoekers staat
momenteel op ruim 1400. De
herhalingsbezoeken zi jn hierin niet
meegenomen. 2021 ,  wanneer de
nieuwe omgeving gereed is ,  kri jgen
bestuurders van verenigingen de
vraag om een account aan te
maken, zodat de gerichte
communicatie nog eff iciënter kan.

M a a t r e g e l  5
VRAAGGERICHTE DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING VOOR VITALE SPORTVERENIGINGEN
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NAAR
 CLUBCONNECT

https://clubconnect.hoekschewaardactief.nl/
https://clubconnect.hoekschewaardactief.nl/
https://clubconnect.hoekschewaardactief.nl/


M a a t r e g e l  6
VRAAGGERICHTE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VOOR EEN VEIL IG  SPORTKLIMAAT
BIJ  SPORTVERENIGINGEN

Doel
+ 10 deelgenomen verenigingen in 2021

Omschrijving
Aan verenigingen wordt (meer) passende
ondersteuning geboden bij  het real iseren
van een vei l ig en posit ief  sportkl imaat.  De
hoofdthema's waarlangs ondersteuning
wordt geboden:
a.  Beleid
b.  Ouderbetrokkenheid
c.  Versterken jeugdafdeling
d. Optioneel ,  afhankeli jk van de vraag en/of
mogeli jkheden voor ondersteuning.

Resultaat tot nu toe
Het belang van een posit ieve sportcultuur is
niet meer weg te denken uit  de huidige
sportclub.  Clubs die plezier en persoonli jke
ontwikkeling centraal  stel len.  Inclusieve clubs
waar iedereen zich welkom voelt en er oog is
voor sociale vei l igheid.  Dit  zi jn de
toekomstbestendige clubs waar ledenbinding,
vri jwil l igersbehoud en betrokkenheid van
ouders geen al ledaagse uitdagingen meer
vormen.

En dat begint bi j  je trainers.  Die bevlogen
vri jwil l igers die zich,  vaak zonder uitgebreide
vooropleidingen of pedagogisch-didactische
kennis,  inzetten voor het sportplezier van de
leden. Hoe kunnen we hen ondersteunen?
Zorgen voor meer sportplezier én meer
voldoening bij  de trainers?

In maart gaat Hoeksche Waard Actief  van start
met de opleiding Clubkadercoaching.  Dit  zi jn
onder andere verenigingsondersteuners,  LO-
vakdocenten en een pedagogisch medewerker.
Hiermee zorgen we voor diverse expertises en
achtergronden binnen de Clubkadercoaching.

Het doel van dit  init iatief  is  om
trainersbegeleiding aan te bieden, op te starten
en te borgen bij  sportclubs.  Het biedt
handvatten om vanuit de rol  van
verenigingsadviseur in gesprek te gaan met
clubbesturen over posit ief  sportbeleid.
Daarnaast trainers directe ondersteuning te
bieden op de velden en in de zalen.  Ook is in de
tussenti jd geïnventariseerd welke clubs
enthousiast zi jn,  wat al  tot zo'n 6
geïnteresseerden heeft geleid.  Zi j  kunnen op
meerdere manieren inzetten op een posit ieve
sportcultuur.
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M a a t r e g e l  7
GEZOND DORP

Doel
+ 1  Gezond Dorp waarin de
samenwerking tussen lokale
parti jen wordt gestimuleerd
ten behoeve van de gezondheid
van de inwoners.

Omschrijving
Vanuit één of meer dorpen in de
Hoeksche Waard wordt
aangesloten bij  het Init iatief
Gezond Dorp.  Lokale winkels ,
restaurants,  sportverenigingen,
huisartsen,  apotheken,
fysiotherapeuten sluiten een
'convenant'  waar iedereen zi jn
beste beentje voor zet om de
gemeenschap gezonder te
kri jgen.

Resultaat tot nu toe
De uitvoering van deze
maatregel wordt verschoven
naar een later moment in
verband met Covid19.
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Doel
De beweegvaardigheid van
kinderen tot 13 jaar wordt één
keer per twee jaar in de
Hoeksche Waard in beeld
gebracht.  Deze informatie wordt
(anoniem) beschikbaar
gesteld voor het Onderwijs
(bestuur en individuele
basisscholen) en de gemeente
Hoeksche Waard.  Het
basisonderwijs wordt
gestimuleerd beweegbeleid te
ontwikkelen of te versterken. 

Omschrijving
Een beweegvaardigheidstest
brengt de motorische
ontwikkeling van schoolkinderen
in kaart .  Zo worden
achterstanden eerder
gesignaleerd en talenten
vroeger herkend. Leerkracht,
school en gemeente hebben
Inzicht in de motorische
ontwikkeling van
kinderen.  Zo kan het
schoolbeleid,  lesaanbod
gerichter,  beter en effectiever
worden opgezet.  Ook kan er
gericht worden doorverwezen
naar bi jvoorbeeld
sportverenigingen of motorische
remedial  teaching in beweging.

Het BeweegABC is een tool
ontwikkeld door Vereniging
Sport & Gemeente die geheel
kosteloos in te zetten is .  Daarom
is er gekozen voor het Beweeg
ABC in plaats van de MQ Scan.

Resultaat tot nu toe
Hoeksche Waard Actief  is  in
samenwerking met OBS de
Vlashoek,  OBS het Driespan, IKC
de Schelf  en CBS de Weerklank
een pilot van het Beweeg ABC
gestart .  

Met de resultaten van de pi lot
kan de betrokken gymdocent
een gerichter programma
opzetten waarin vaardigheden
behandeld worden waar de
leerl ingen nog in kunnen
groeien.

De gemeente kan de resultaten
gebruiken voor de inrichting van
speel-  en sportplaatsen in de
Hoeksche Waard.  Hoeksche
Waard Actief  kan met de
resultaten van het Beweeg ABC
evenementen, activiteiten en
fi lmpjes aanbieden waarmee de
´probleem´-vaardigheden
kunnen worden aangepakt.

In 2021 worden al le scholen
benaderd om zich te registreren
voor het Beweeg ABC. Tot aan de
zomervakantie worden al le
systemen klaargezet zodat in het
nieuwe schooljaar 2021-2022
gestart kan worden met het
afnemen van het Beweeg ABC.
Momenteel is  Hoeksche Waard
Actief  druk bezig met het vorm
geven van het Beweeg ABC-
aanbod aan scholen waar nog
geen vakdocent van de partner
Regiekr8 aanwezig is .  Hiervoor
wordt een samenwerking
opgezet tussen
combinatiefunctionarissen,
teamplayers van de Haagse
Hoge School en studenten van
het CIOS in Dordrecht.

In 2021 verwacht Hoeksche
Waard Actief  dat 40 scholen in
de Hoeksche Waard het Beweeg
ABC heeft afgenomen m.b.v .  een
gymdocent of
Combinatiefunctionaris .

M a a t r e g e l  8
MQ SCAN -  BEWEEG ABC
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M a a t r e g e l  9
SIDE EVENTS ORGANISEREN

Doel
+3 side events in 2021 (afhankeli jk van wat er
bestaand georganiseerd wordt in de Hoeksche
Waard of eventueel zelfs daarbuiten)

Omschrijving
Bestaande lokale sportevenementen en/of
kampioenswedstri jden en nieuwe
initiatieven worden gemeld en gekoppeld aan
verenigingen/accommodaties.  Door
duideli jke verbindingen met de breedtesport te
leggen, genereert het evenement
meer maatschappeli jk rendement.
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Resultaat tot nu toe
Er is  1  evenement aangemeld,  akkoord
bevonden en de bijdrage is toegezegd. 

Het voornemen is om VCN volleybal dames
(eredivisie)  uit  te nodigen in de Hoeksche
Waard voor een cl inic met de jeugd met
mogeli jk als afsluit ing een wedstri jd.  De
organisatie l igt bi j  DVO (Oud-Beijerland),
Apollo (Numansdorp) en BeneVia
(Binnenmaas) .

De uitvoering van het evenement wacht op het
opheffen van de maatregelen.

Er is  plek voor andere side events,  deze kunnen
aangemeld worden via
info@hoekschewaardactief .nl  of  via het
contactformulier op de website van Sportraad
Hoeksche Waard:
https:/ /sportraadhw.nl/contact/



M a a t r e g e l  1 0
HOEKSCHE WAARDSE WAARDERING

Doel
Er is  een jaarl i jks
moment/evenement of sportgala
waarbij  bi jzondere prestaties
met elkaar gevierd en
gewaardeerd worden.

Omschrijving
De Hoeksche Waardse
Waardering is een jaarl i jks
evenement of moment dat op
een feestel i jke wijze het lokale
sportaanbod en bijzondere
prestaties zichtbaar maakt.  De
manier waarop dit  met elkaar
georganiseerd wordt is
bi jvoorbeeld afhankeli jk van
bestaande events zoals de
uitreiking van de
vri jwil l igersspeld en
huldigingen.

Resultaat tot nu toe
Vanwege de corona
maatregelen wordt er in 2021
verder gekeken naar een
invull ing van deze Hoeksche
Waardse Waarderingen.

Er zi jn verschil lende
mogeli jkheden geïnventariseerd
waarin er een verbinding wordt
gemaakt met bekende
topsporters in de Hoeksche
Waard.

In 2021 wordt één van de
mogeli jkheden van deze
maatregel verder doorgepakt en
uitgewerkt.  
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C o n t a c t

Interesse
Bent u geïnteresseerd na het lezen van het
Projectoverzicht en wilt u ook mee doen bij de 
uitvoering van het Sportakkoord Hoeksche Waard? 

Neem dan contact op met één van de
Verenigingsadviseurs van Hoeksche Waard Actief of 
via info@hoekschewaardactief.nl

Ook kunt u contact opnemen met Sportraad Hoeksche
Waard via het contactformulier op de website van
Sportraad Hoeksche Waard:
https://sportraadhw.nl/contact/ of via
info@sportraadhw.nl
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