Sportakkoord Overbetuwe samenvatting
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Veel en divers aanbod voor alle doelgroepen
• Proactief en open staan voor nieuwe ontwikkelingen
• Veel binnensportaccommodaties verouderd
• Positief sportklimaat
• Er is meer aandacht voor buitensport t.o.v. binnensport
• Weinig samenwerking
• Veel openbare buitenruimte
• (nog) veel dorpsgebonden sport
• Verenigingen nog veel intern gericht
• Meer tekort bestuurders en vrijwilligers
• Lage tarieven voor huur

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Samenwerking tussen onderwijs, sport, bedrijfsleven, overheid etc.
• Vrijwilligers werven en behouden (ook jongeren)
• Investeren in basisvoorzieningen (tekort binnensport)
• Diversiteit aan aanbod sport(evenementen) creëren
• Zichtbaarheid activiteiten vergroten (OBB, evenementen etc.)
• Transparantie in geldstromen en accommodaties
• Delen van faciliteiten/voorzieningen
• Sportcoaches meer betrekken bij VO
• Iedereen meer laten bewegen
• Kennis en vaardigheden bestuurders en vrijwilligers
• Sponsoren aan binnensport verbinden
• Zwembad Zetten

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
• Een laagdrempelig aanbod voor iedereen in de gemeente
• één accommodatie waar verschillende verenigingen
• Betaalbare en kwalitatief goede accommodaties (met name binennsport)
terecht kunnen zodat je kunt samenwerken
• Dat alle inwoners een positief effect ervaren van sporten en bewegen
• Exposure van sponsoren, maar ook verenigingen via
• Evenveel aandacht (€, organisatie etc.) voor alle sporten in alle kernen binnen de gemeente wedstrijden en demo’s vanuit gezamenlijkheid
• Voor elke leeftijd en vaardigheid mogelijkheden om het bewegen samen te beleven
• Clinics in het onderwijs om jeugd te bereiken en
• Brede deelname van verschillende partijen (onderwijs, verenigingen etc.)
enthousiasmeren
• Zoveel mogelijk mensen die de beweegnorm halen
• Kinderen breed motorische ontwikkeling blijven
• Omnivereniging --> koepel die verenigingen verbindt
aanbieden
• Ambitie/visie (bv gezondste gemeente)
• Zwemonderwijs, vakleerkrachten LO

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Subsidies overeenkomstig met behoefte (kaders passen niet)
• Passende en veilige accommodaties binnen + buiten
• Professionele /overstijgende zorg aangehaakt zien te krijgen (huisartsen)
• Versterken van de samenwerking tussen partijen (ook binnen en buiten)
• Gebruik maken van elkaars accommodaties en expertise
• Vraag en aanbod bij elkaar brengen (platform obb.nl)
• Waardering en ondersteuning van vrijwilligers
• Overbetuwe Beweegt infoboekje (Sportief/Creatief)
• Omnisport Apeldoorn b.v.
• Behoud vitale verenigingen
• Creëren mogelijkheden sponsoren binnensportverenigingen

Wat kun je zelf doen?
• Een zo breed mogelijk aanbod
• Samenwerking met andere partijen
• Zelf het goede voorbeeld geven
• Binnensport Overleg Elst (BOE)
• We doen al veel
• Tekort aan zalen in kaart brengen
• Vernieuwen als vereniging
• Gezonde kantines

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Veel en divers aanbod (met name breedtesport)

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Samenwerking op blijven zoeken
• Vrijwilligers vinden en blijven motiveren
• Loyaliteit en betrokkenheid stimuleren
• Laagdrempeligheid waarborgen
• Bewegen in openbare ruimte in alle kernen
• Behoud VO-leerlingen

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
Een laagdrempelig aanbod voor iedereen in de gemeente
• Toegankelijkheid
• Open cultuur/gastvrij
• Alle lagen en partijen welkom gevoel geven
• Hoogte lesgeld/contributie in samenhang met huurgelden gemeente

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Subsidies overeenkomstig met behoefte (kaders passen niet)
• Passende accommodaties binnen + buiten
• Professionele /overstijgende zorg aangehaakt zien te krijgen (huisartsen)

Wat kun je zelf doen?
• Een zo breed mogelijk aanbod
• Samenwerking met andere partijen (netwerken)
• Zelf het goede voorbeeld geven

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Bereidheid mee te denken en te willen investeren
• Proactief en open staan voor nieuwe ontwikkelingen
• Veel en divers aanbod voor alle doelgroepen

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Investeren in basisvoorzieningen. Er is veel: wandelpaden, fietspaden,
routes, buitenruimte. Dit onder de aandacht brengen!

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
• Genoeg accommodaties voor alle sporten (met name binnensport)
• Betaalbaar (huur moet niet hoger worden)

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Samenwerking/verbinding mag sterker
• Gebruik maken van elkaars accommodaties en expertise, mensen en
professionals
• Vraag en aanbod bij elkaar brengen (platform obb.nl)

Wat kun je zelf doen?

• Open staan
• Bereidheid mee te denken
• Bekend maken wat er al is bij onze eigen achterban

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Veel variatie op sportgebied
• Veel binnensportaccommodaties verouderd
• Positief sportklimaat

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Samenwerken/verbindend bezig zijn!!
• Diversiteit aan aanbod sportevenementen (niet alleen
“loopevenementen”)
• Aandacht op het aantrekken van vrijwilligers
• Zichtbaarheid activiteiten OBB vergroten

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
• Dat alle inwoners een positief effect ervaren van sporten en bewegen --> dit is dan een stimulans om gezonder en actiever te leven wat een positief
effect heeft op het welbevinden

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Zie kansen!

Wat kun je zelf doen?
• Vrijwilligerswerk (om de verenigingen draaiende te houden)
• Netwerk(en)
• Uitwisselen van kennis

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Er is meer aandacht voor buitensport t.o.v. binnensport (m.n. voetbal
en hockey)
• En meer aandacht voor kern Elst t.a.v. andere kernen

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Transparantie verkrijgen in de geldstromen naar verenigingen en
accommodaties
• Voldoende vrijwilligers activeren voor huidige en nieuwe activiteiten
• Delen van faciliteiten, niet alleen buiten

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
• Gelijke monniken, gelijke kappen: evenveel aandacht (€, organisatie etc.) voor alle sporten in alle kernen binnen de gemeente
• ‘van iPad naar sportveld’

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Waardering en ondersteuning van vrijwilligers
• Laagdrempelige voorwaarden voor subsidies, voor evenementen en
kwetsbare deelnemers
• Laagdrempelig deelname aan sport met behulp van bonnenboekje

Wat kun je zelf doen?

• We doen al veel
• Binnensport Overleg Elst (BOE) is al opgericht.
• Een platform om verder activiteiten gezamenlijk te organiseren

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Ruim aanbod van sportverenigingen
• Daadkracht vanuit gemeenteraad is motiverend
• Sportvoorzieningen zijn goed voor elkaar m.b.t. buiten
• Voor binnensport staan investeringen op de rol
• Financiën zijn goed op orde

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Verbindingen maken met iedereen
• Vrijwilligers netwerk laten functioneren/ondersteuning
• Jongere leeftijd prikkelen voor ondersteuning bieden
• Contacten binnen de verenigingen leggen/samenwerking vanuit de
gemeente ondersteunen vanuit dit contact
• Benutten van de voorzieningen mag intensiever

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
• Voor elke leeftijd en vaardigheid mogelijkheden om het bewegen samen te beleven

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Korte en lange termijn plannen
• Financieel kader
• Alle doelgroepen moeten kunnen profiteren
• Vrijwilligersnetwerk
• Verenigingen voor sport en instanties voor de maatschappij verbinden
(scholen en zorg)
• Veiligheid en gebruik van voorzieningen op peil houden

Wat kun je zelf doen?
• Vrijwilligers benutten om de parken te kunnen benutten
• Motiveren naar gebruikers toe

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Veel initiatief
• Jong en energiek

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Sportcoaches meer betrekken bij VO
• Individuele benadering voor leerlingen die motorisch meer aandacht
nodig hebben
• Meer gebruik maken van buitensportfaciliteiten
• Zalentekort opheffen

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?

• Brede deelname onderwijs en verenigingen
• Alle jeugd aan het sporten, beweegnorm halen!
• Uitwisseling van kennis over sport en bewegen tussen onderwijs en (sport)verenigingen
• Koningsdag voor VO

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Sportcoaches
• Voldoende zalen (ook voor onderwijs)

Wat kun je zelf doen?
• Tekort aan zalen in kaart brengen
• Idee koningsdag voor VO aan tafel geboren

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Geen gevarieerd sportaanbod in Heteren
• Ieder voor zich, beter om samen te werken
• BSO + dansschool

• Sociale cohesie, vertrouwen, vitaliteit
• Meer kennisuitwisseling tussen partijen
• Enthousiasme behouden
• Laagdrempelig t.o.v. uitdaging/ bv dansschool

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Beter zichtbaar maken (bv zomercarnaval in de Overbetuwe??). Eén of
twee keer per jaar een grote presentatie van alles wat er gedaan wordt
in de gemeente Overbetuwe

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Overbetuwe Beweegt infoboekje (Sportief/Creatief)
• Omnisport Apeldoorn b.v.

Wat kun je zelf doen?
• Naar website gaan, zien doet bewegen

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Ruim aanbod
• Veel openbare buitenruimte
• (nog) veel dorpsgebonden sport
• Verenigingen nog veel intern gericht
• Meer tekort bestuurders en vrijwilligers

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Ouderen meer laten bewegen
• Op jonge leeftijd kennis maken met sporten
• Meer samenwerking clubs en andere partijen
• Sportvoorzieningen in stand houden
• Kennis en vaardigheden bestuurders en vrijwilligers

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
• Bewegen voor iedereen bereikbaar/mogelijk, dichtbij huis
• Omnivereniging --> koepel die verenigingen verbindt
• Ambitie/visie (bv gezondste gemeente)

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Samenwerking sport, onderwijs, kinderopvang
• Vitaal leven (bewegen, voeding)
• Behoud vitale verenigingen

Wat kun je zelf doen?
• Vernieuwen als vereniging
• Als professionele partij sport/bewegen voor kinderen en ouderen
(valpreventie) aanbieden

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Duidelijke onbalans tussen binnen- en buitensport

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Creëren veilige binnensportaccommodaties
• Sponsoren kunnen binden aan binnensportverenigingen die je
“exposure” kunnen bieden

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
• één accommodatie waar verschillende binnensportverenigingen terecht kunnen zodat je kunt samenwerken
• Groei en ontwikkeling van binnensportverenigingen op niveau waarop gesport wordt
• Exposure van sponsoren, maar ook verenigingen via wedstrijden en demo’s vanuit gezamenlijkheid
• Clinics in het onderwijs om jeugd te bereiken en enthousiasmeren

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Veilige binnensportaccommodatie realiseren
• Samenwerking binnensport vanuit één gezamenlijke accommodatie
• Creëren mogelijkheden sponsoren binnensportverenigingen
• Ondersteuning bij werven bestuur, kader en vrijwilligers

Wat kun je zelf doen?
• Samenwerken (wordt al gedaan via B.O.E.)

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• + innovatief
• - consolidatie op lange termijn
• - echte samenwerking tussen gemeente en sportaanbieders
ontbreekt
• + lage tarieven voor huur

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Multifunctionaliteit in Driel -> Rest Overbetuwe
• Intensievere samenwerking sportaanbieders + andere aanbieders
(verschillende thema’s)
• Binnen sporten op de kaart houden
• Vrijwilligers
• Zwembad Zetten

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
• Samenwerking door alle partijen omarmd, kennis halen en brengen
• Binnen en buitensport beter verbinden
• Kinderen breed motorische ontwikkeling blijven aanbieden

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Financiële steun/lage kosten
• Faciliteiten (veilig/onderhoud)
• Groeimogelijkheden dorp/gebied/gemeente

Wat kun je zelf doen?
• Onszelf blijven inzetten

Sportakkoord Overbetuwe
Wat typeert de gemeente Overbetuwe (qua sport en bewegen)?
• Voldoende aanbod voor jong en oud (in alle kernen)

Welke kansen en uitdagingen zien jullie?
• Meer samenwerking van clubs, organisaties, bedrijfsleven
• Communicatie kan beter

Wat is jullie droombeeld voor het sportakkoord?
• Alle leeftijden worden uitgedaagd op aantrekkelijke vitale laagdrempelige sportaccommodaties
• Zwemonderwijs, vakleerkrachten LO

Welke elementen en acties moeten zeker terugkomen in het sportakkoord?
• Goede communicatie
• Goede infrastructuur
• Veilige (verlichte) accommodaties

Wat kun je zelf doen?

• Gezonde kantines
• Samenwerking zoeken

