LOKAAL SPORTAKKOORD
Blaricum, Eemnes en Laren
Het Nationaal Sportakkoord wil bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de
toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of
toeschouwer, ongeacht leeftijd, fysieke en mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of
sociale positie.
Het lokale sportakkoord is in lijn met deze landelijke genoemde uitgangspunten. Ons akkoord richt zich op een
preventieve en actieve aanpak waarbij sport en bewegen een leefstijl wordt van jong tot oud. Waarbij vroeg
signalering leidt tot actie en opvolging met deskundige ondersteuning van lokale professionals. Waar met
plezier kan worden bewogen en gesport. Deze uitgangspunten zijn overeenkomstig met de beleidsvisie van de
drie gemeenten (Nota Sport, Bewegen en Meedoen, 2018). Dit lokale sportakkoord ligt dan ook in de lijn van
het reeds ingezette sportbeleid:

Een gezondere en sociale samenleving, waar iedereen volop beweegt en
meedoet en de mogelijkheid heeft te sporten naar zijn of haar capaciteiten.
De landelijke doelstellingen
Het nationale sportakkoord kent zes inhoudelijke ambities:
1. Inclusieve sport: iedereen moet kunnen sporten, ook diegenen die afstand tot sport ervaren door een
handicap, armoede of eenzaamheid.
2. Duurzame infrastructuur: de sportaccommodaties in Nederland gaan we, met behoud van kwaliteit
en dichtheid, verduurzamen.
3. Vitale aanbieders: om sport op een goede manier te kunnen blijven aanbieden ondersteunen we
verenigingen en andere aanbieders bij de doorontwikkeling van hun organisatie en aanbod.
4. Positieve sportcultuur: sportverenigingen ondersteunen we bij het creëren of behouden van een
positieve cultuur waar ongewenst gedrag niet voorkomt.
5. Vaardig bewegen: we werken met vele partners aan het terugdringen van de bewegingsarmoede bij
onze kinderen en jongeren; op school, bij de club, in de kinderopvang en in de buurt.
6. Topsport die inspireert: door blijvend te presteren inspireren we Nederland met mooie
topsportprestaties.

Leeswijzer: Per ambitie is er een aantal initiatieven uitgewerkt. Bij elk initiatief is een doel gesteld en is
aangeven wie de projectleider is om de doelstelling te behalen.

Inleiding
In het kader van het Nationaal Sportakkoord, hebben de drie gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren), de
handen ineengeslagen om gezamenlijk een lokaal sportakkoord op te stellen. Zij hebben daarbij de
ondersteuning gekregen van sportformateur Marieke Pol. De voorbereidende werkzaamheden zijn van start
gegaan in januari 2020. Het doel was om in april 2020 het lokaal Sportakkoord BEL in te leveren. Helaas heeft
door de intrede van het Coronavirus het proces vertraging opgelopen. Het Ministerie van VWS heeft gelukkig
de gemeenten de gelegenheid geboden om uiterlijk 26 juni het sportakkoord op te leveren. De drie gemeenten
maken daar gebruik van om een gezamenlijk lokaal Sportakkoord, op hoofdlijnen, in te leveren waarbij per
gemeente eigen accenten zijn aangegeven.
Algemeen
Organisatie & Uitvoering
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) hebben op 1 januari 2008 hun gemeentelijke organisaties samengevoegd tot
een nieuwe werkorganisatie: de BEL Combinatie. De BEL Combinatie verzorgt de dienstverlening en de
totstandkoming en uitvoering van het beleid voor de drie gemeenten. De drie zelfstandige gemeentebesturen
waken ervoor dat dat blijft afgestemd op wat er in hun dorp nodig is.
De gemeenten voeren een eigen beleid als het gaat om accommodatie en subsidie beleid. Voor het
sportstimuleringsbeleid is gekozen voor een BEL aanpak. De uitvoering van het huidige stimuleringsbeleid ligt
bij Bureau Sport Impuls, zij zetten lokaal de beweegcoaches in en werken onder de lokale uitvoering als
‘Sportief en Gezond BEL’. Het beweegcoachteam, in totaal ca. 7,5 fte, is actief sinds 2018. Zij werken aan de
hand van een uitvoeringsprogramma welke voortkomt uit de Nota Sport, Bewegen en Meedoen voor de
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 2018 – 2030.
Focus van het stimuleringsbeleid
Er wordt vooral ingezet op kinderen (0-12), jongvolwassen (12-18) en senioren (65+). Dit gebeurt via het
onderwijs, het welzijnswerk en uiteraard via de sportverenigingen. Met name de basisschoolkinderen en de
senioren worden goed bereikt. Sportverenigingen ontvangen verenigingsondersteuning en worden betrokken
bij diverse projecten en/of evenementen.
Aanpak Lokaal Sportakkoord
De sportformateur heeft in de aanloop naar het lokaal sportakkoord contact gelegd met diverse stakeholders
uit de drie gemeenten. Hierbij zijn aan de sportverenigingen en aan de lokale politiek (de drie gemeenteraden)
presentaties gegeven. De presentatie voor de maatschappelijke partners heeft helaas niet plaats kunnen
vinden i.v.m. de Corona crisis. Hierbij zijn diverse 1-op-1 gesprekken gevoerd.
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met:
 Wethouders Sport
 Beleidsadviseurs MO
 Buurtcoaches & teamleider
 Maatschappelijke partners
 GGD Gooi- en Vechtstreek & GGD rUtrecht
 Jeugdfonds Sport & Cultuur
 Commerciële sportaanbieders
 Sportverenigingen (individuele gesprekken)









Sportraad Laren
Enkele inwoners
Diverse raadsleden
Versa Welzijn
Onderwijs
Gezondheidszorg
Uniek Sporten / Samenwerkingsverband
Aangepast Sporten (sportservice Noord-Holland)

Inzet vanuit NOC*NSF, de Services
Naast dit lokale Sportakkoord is er ook een sportlijn die ingezet wordt door NOC*NSF. Hiervoor is een lokale
adviseur aangesteld: Alice Scholten. Samen met de verenigingsondersteuner van het beweegcoachteam zal zij
de verenigingen ondersteunen met diverse interventies. Deze interventies worden ‘services’ genoemd. Alle
verenigingen zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheden hierbinnen. Een enkele vereniging heeft reeds
gebruik gemaakt van dit aanbod. Ook komende jaren blijft er budget beschikbaar voor de inzet van de services.
Ook blijft Alice Scholten beschikbaar als ondersteuner vanuit NOC*NSF de komende jaren.
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Ambitie 1.

Inclusief Sport & Bewegen

iedereen moet kunnen sporten, ook diegenen die afstand tot sport ervaren
door een handicap, armoede of eenzaamheid.

1.1 Aangepast sporten
Inventarisatie bij de sportverenigingen naar stand van zaken rondom aangepast sporten heeft
plaatsgevonden. Enkele sportverenigingen hebben aangegeven open te staan om aangepast sporten
binnen hun vereniging mogelijk te maken, zowel voor lichamelijk als voor verstandelijk beperkten. Een
aantal verenigingen (6) in de BEL doen dit inmiddels al en halen daar zeer veel energie uit. Wel geven ze
aan meer scholing voor vrijwilligers nodig te hebben. Deze ondersteuning kan geboden worden vanuit
het servicepakket wat NOC*NSF aanbiedt, vanuit het Sportakkoord.
Doel:
Verenigingen ondersteunen het huidige aangepast sporten te verstevigen en te verbreden en nieuw
aangepast sportaanbod te creëren.
Interventies:
 Pedagogische scholing voor vrijwilligers
 Bijeenkomst waarbij onderlinge ervaringen kunnen worden uitgewisseld
 Inventarisatie welke sportverenigingen mogelijkheden zien
 Presentatie aan verenigingen, incl. good-practises van andere verenigingen.
Projectleider:
 Regioconsulent Aangepast Sporten

Samenwerkingspartners:
 Uniek Sporten
 Sportverenigingen
 Sportief & Gezond BEL
 Gemeenten

Voorbeeld:
Op dit moment loopt er een geweldig particulier initiatief in de G-hockey. Alle 3 de gemeenten hebben
recentelijk besloten om naast particuliere middelen daar gemeentelijke financiële middelen aan toe te
voegen. Er zijn vrijwilligers bij betrokken, de hockeyclub LMHC dit initiatief biedt een regionale
uitstraling. Dit goede voorbeeld kunnen we gebruiken voor andere sporten

1.2 Walking Sports
Veel ouderen willen wel sporten bij de sportvereniging, maar kunnen dat niet (meer), bijvoorbeeld
omdat er onvoldoende passend aanbod is. De beweegcoaches zijn daarom reeds gestart met het project
“Walking Sports”, om een bijdrage te kunnen leveren aan het steeds meer vitaal maken en houden van
ouderen. Daarnaast bieden de Walking Sports een sociaal gezondheidsperspectief dat verder gaat dan
alleen bewegen. Het sociale gezondheidsmotief overtreft het beweegaspect. Het is een combinatie
tussen sociaal actief zijn en laagdrempelig bewegen. In de BEL-gemeenten kunnen ouderen kiezen uit
voetbal, hockey en binnenkort ook tennis. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om via het GALM
(Groninger Actief Leven Model) een traject te volgen bij de EGV (gymnastiek) te sporten voor 65+.
Het al draaiende traject van de Diabetes Challenge, biedt ouderen op een laagdrempelige manier de
mogelijkheid om te wandelen met elkaar.
Interventies
 Uitbreiding van de bestaande Walking sporten voor ouderen
 Versterken en verbreden van de social sports voor ouderen, denk aan Bridge en schaken.
Projectleider:
 Sportief en Gezond BEL
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1.3 Statushouders
De BEL-gemeenten willen graag aandacht voor statushouders-gezinnen. Het is belangrijk om vooral
kinderen, maar ook ouders te betrekken bij de maatschappij zodat zij een goede aansluiting vinden en
zich snel thuis voelen in 1 van onze 3 gemeenten en participeren en zich aansluiten bij lokale
sportverenigingen.
Via sport & bewegen kunnen we starten met het organiseren van activiteiten voor kinderen en de
ouders betrekken in een later stadium.
De doelgroep statushouders vallen echter onder het sociaal domein van de gemeente Huizen waardoor
er gezamenlijk moet worden opgetrokken. Doelstelling is om ook de administratieve processen rondom
aanvragen voor het sporten inzichtelijk te krijgen. Ondersteuning door vrijwilligers is hier voor nodig.

Interventies
 Samenstellen van een werkgroep tussen betrokken partijen
 Inventariseren huidige betrokken partijen & initiatieven
 Opstellen van een activiteitenprogramma voor kinderen van statushouders en hun familie.
Projectleider:
 Nader te bepalen



Samenwerkingspartners:
Gemeente Huizen
BEL Gemeenten






Beleidsadviseur Sport BEL
Gemeenten
Sportief & Gezond BEL (BSC)
Vrijwilligersorganisaties
Sportverenigingen en
sportaanbieders

Ambitie 2. Duurzame en toekomstbestendige sportinfrastructuur
de sportaccommodaties in Nederland gaan we, met behoud van kwaliteit en
dichtheid, verduurzamen.

2.1 Duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties
Binnen de BEL gemeenten moet onderscheid gemaakt worden op de uitvoering van het
accommodatiebeleid. Dat is per gemeente verschillend;


In Eemnes gaat het om twee buitensportverenigingen, welke beide zelfstandig bezig zijn met
verduurzaming, denk aan ledverlichting en de mogelijkheid van zonnepanelen. Voor de
binnensportverenigingen is er het Huis van Eemnes. Dit Huis van Eemnes speelt een belangrijke
rol in de samenleving en is een hotspot voor zowel sporters als niet sporters. Het Huis van Eemnes
heeft al een samenwerking met de voetbalvereniging. In de toekomst willen de betekenis van het
Huis van Eemnes verstevigen om nog meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. De
samenwerking met de beweegcoaches is hier een ander voorbeeld van.



In Laren zijn alle verenigingen bezig met verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor heeft de
gemeente sinds 2019 een subsidieregeling voor in het leven geroepen. Zo hebben de
tennisverenigingen al LED verlichting, en wordt de vernieuwde sportaccommodatie van SV Laren
ook verduurzaamd. Ook werkt Laren mee aan (deel)financiering van een nieuw clubhuis voor de
voetbal SV Laren en de scouting Maggy Lekeux. Zo behouden we de sport en de maatschappelijke
functie die beide verenigingen hebben.



In Blaricum is eenzelfde regeling. De buitensportverenigingen hebben hier in 2019 ook gebruik
van gemaakt. Daarnaast is er een Sportraad opgericht in 2019 die gevraagd en ongevraagd advies
geeft aan de gemeente. Daarnaast is er ook een subsidiemogelijkheid voor de verenigingen om
gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen. Sportverenigingen wordt ook (financieel) aangemoedigd
om te verduurzamen en als open club bereikbaar te zijn voor alle inwoners.
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De uitdaging om de sportinfrastructuur te verduurzamen ligt per vereniging anders, vanuit de
gemeenten zal hier aandacht aan blijven worden besteed maar zal er vanuit het sportakkoord geen
specifieke interventie plaatsvinden. De toekomstig bestendige sportaccommodatie krijgt wel meer plek
en zal richting de “open club” gedachte gaan. Toegankelijk voor iedereen en ze dienen een
maatschappelijk doel naast het sportieve gedeelte.

2.2 Openbare beweegvriendelijke ruimtes
2.2.1

Gemeente Blaricum
In de Blaricummermeent is een speelveld aangelegd welke we multifunctioneel willen gebruiken.
Daarnaast is er ook een fitnesspark (outdoor) in 2018 gerealiseerd. Dit biedt een mooie kans om
inwoners in de openbare ruimte uit te dagen tot meer bewegen. Ook in Blaricum Dorp en de Bijvanck is
een aantal sport en spelplekken waar we bewegen in de openbare ruimte kunnen versterken.
Doel:
We willen meer inzetten in het beter benutten van de beweegvriendelijke buitenruimten in de drie
wijken.. We starten bij de nieuwe plekken om inwoners er kennis mee te laten maken. Maar ook op
reeds bestaande locaties zetten we in op het beter benutten van de ruimten.
Initiatief:
Op diverse plekken in de verschillende wijken van Blaricum zetten we in op het in beweging krijgen van
doelgroepen. Dat kan bijvoorbeeld door de beweegcoaches structureel in te zetten op een speelplein of
door andere sportaanbieders te verleiden tot sporten in de openbare ruimte. Door meer aandacht te
geven aan de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij een opening van een nieuw sportveld, zorgen we voor
een intensiever gebruik van de ruimte. Dit doen we samen met onze partners. Denk aan het
jongerenwerk en sportaanbieders uit de wijk om zo jongeren duurzaam in beweging te krijgen op de
plek waar zij behoefte aan hebben.
We vragen de sportraad van Blaricum om actief mee te denken en haar netwerk aan te spreken.
Projectleider:
 Gemeente Blaricum / Versa Welzijn

2.2.2

Samenwerkingspartners:
 Gemeente Blaricum
 Versa Welzijn (m.n. het
jongerenwerk)
 Sportief en Gezond BEL

Gemeente Eemnes
Er is begin 2020 een vernieuwd speelruimte herrezen voor het Huis van Eemnes (een skatebaan en
nieuwe speeltoestellen). Vanuit de samenleving was er behoefte aan een openbaar toegankelijk
beweegtuin- en klim-/klauterbos. Daar is via het college en de Raad draagvlak voor gekomen. Het
ontbreekt nog aan georganiseerde activiteiten. In de buitenruimte bij de school de Zevensprong,
worden plekken opgeknapt en anders ingericht, hier dienen nog materialen voor aangeschaft te
worden.
Doel:
We willen meer inzetten in het beter benutten van de beweegvriendelijke ruimten. We starten bij de
nieuwe plekken om inwoners er kennis mee te laten maken.
Interventies
 Meer samenwerking tussen aangrenzende sportverenigingen en sportorganisaties stimuleren
 Georganiseerd beweegaanbod bieden bij openbare speelplekken.
 Inventarisatie van benodigde materialen van de buitenruimte “Zevensprong”
 Openbare ruimte sport/spellessen aanbieden
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Projectleider:
 Gemeente Eemnes / Versa Welzijn

2.2.3

Samenwerkingspartners:
 Gemeente Eemnes
 SV Eemnes
 Dansu
 Tennisvereniging
 Huis Van Eemnes
 Sportief & Gezond BEL

Gemeente Laren
Uit gesprekken met diverse partijen, waaronder raadsleden, college, gebruikers is naar voren gekomen
dat er in de gemeente Laren weinig openbare beweegvriendelijke buitenruimte zijn voor de jeugd die
niet is aangesloten bij een vereniging (leeftijd tussen de 12 – 20 jaar) Er zijn enkele grasvelden met
doeltjes in verschillende wijken maar daar is niet echt sprake van een goed ingericht speelveld. Vanuit
een behoeftepeiling en gesprekken met gebruikers is er gesproken met de gemeente (wethouder
Sport), de beleidsmedewerker Sport, Versa Welzijn (Jongerenwerk) en groep gebruikers (jongeren). Er is
na overleg met de wethouder en het bestuur van SV Laren’99 een geschikte plek gevonden, te weten bij
SV Laren op de huidige tennisvelden. Onderzocht moet worden onder welke voorwaarden (eigen
verantwoordelijkheid, onderdeel uitmaken van de vereniging) er een sportplek voor jongeren daar
gecreëerd kan worden. Hierbij moet ook gekeken worden naar financiering. De gemeente is onder
voorwaarden bereid mee te investeren in dit plan.
Doel:
Een toegankelijke beweegvriendelijke sport- /spel plek creëren in Laren voor de jongeren (12-21 jaar).
Aandacht voor speelmogelijkheden voor kinderen van 8 – 12 jaar.
Interventies:
Plan maken met SV Laren’99 om een sportplek te creëren.
Onderzoek naar de behoefte voor speelmogelijkheden voor kinderen van 8-12 jaar.
Projectleider:
 Gemeente Laren

Samenwerkingspartners:
 Bedrijfsleven
 SV Laren
 Gemeente Laren
 Versa Welzijn Jongerenwerk
 Jongeren
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Ambitie 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Om sport op een goede manier te kunnen blijven aanbieden ondersteunen we
verenigingen en andere aanbieders bij de doorontwikkeling van hun
organisatie en aanbod.
De sportverenigingen worden op dit moment ondersteund door de verenigingsondersteuner van de
beweegcoaches en de beleidsadviseur. Het sportakkoord levert de aankomende 1,5 jaar daarnaast een
adviseur lokale sport om de services die worden aangeboden door NOC*NSF verder in te zetten.
Met alle verenigingen is er individueel contact en er is 1x per jaar een sportcafé. Deze bijeenkomst staat
dan in het teken van kennisdelen en ontmoeten. Sprekers worden uitgenodigd omtrent overkoepelende
thema’s, werkvormen worden ingezet om van elkaar te leren. Alle verenigingen zijn inmiddels op de
hoogte gebracht van de verschillende “services” die vanuit het lokaal sportakkoord worden aangeboden.
De adviseur Lokale Sport is daarbij betrokken en er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met
sportverenigingen die aangegeven hebben behoefte te hebben aan ondersteuning.
Binnen dit thema zullen er 2 processen gaan lopen.

3.1 Individuele ondersteuning voor de sportvereniging
Doel:
Het versterken van de organisatiekracht van de verenigingen. Waarbij de verenigingen zo veel mogelijk
samenwerken en van elkaar leren.
Interventies:
Inzet van een procesbegeleider vanuit de “services” van het lokaal sportakkoord.
Het opzetten van een sportplatform voor de totale BEL.
Projectleider:
 Adviseur Lokale Sport / NOC*NSF

Samenwerkingspartners
 Sportief en Gezond BEL
 Adviseur Lokale Sport / NOC*NSF
 Gemeenten BEL
 Sportraden Laren & Blaricum
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Ambitie 4. Positieve sportcultuur
Sportverenigingen ondersteunen we bij het creëren of behouden van een
positieve cultuur waar ongewenst gedrag niet voorkomt.
Elke vereniging draagt bij aan het versterken van het pedagogisch
sportklimaat om elk kind de kans te geven om veilig te kunnen sporten.

4.1 De gezonde club
De ingeslagen weg om zoveel mogelijk sportverenigingen (met eigen sportaccommodaties) in 2024, in
een gezonde sportomgeving te situeren wordt gecontinueerd. Er zijn 3 thema’s waarop is en verder zal
worden ingezet; de Gezonde Kantine, De rookvrije Sportclub en het programma NIX<18.
Op het gebied van gezonde kantine zijn nog weinig verenigingen actief. De meeste verenigingen zijn wel
erg actief op het gebied van de Rookvrije Generatie Roken (ca. 90% is rookvrij of deels rookvrij). Alle
verenigingen met een schenkvergunning voldoen aan de wettelijke eisen en zijn bezig met actief NIX<18
beleid. Wel zijn er zorgen over het drinkgedrag in een aantal kantines.
Doel:
In 2024 zijn ten minste;
 50% van de verenigingen met eigen kantine bezig met de ‘gezonde kantine’.
 100% van de verenigingen rookvrij of deels rookvrij.
 alle verenigingen met een schenkvergunning bezig met de bewustwording van alcoholgebruik van
de leden, zowel voor NIX<18 als voor volwassenen.
Interventies:
 Organiseren van inspiratiesessies op sportverenigingen
 Verspreiden van preventieve voorlichtingsmaterialen (kit)
 Delen van best practices
Projectleider:
 Sportief & Gezond BEL
(via verenigingsondersteuner)

Samenwerkingspartners:
 Gemeenten BEL
 GGD Gooi- en Vechtstreek / GGD U (Utrecht =
Eemnes)
 Sportief en Gezond BEL
 Sportverenigingen
 NOC NSF – Services “Inspiratiesessie Gezonde
Sportomgeving”
 JOGG (Eemnes/Blaricum)
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4.2 De sportieve club
Een veilig sportklimaat van een vereniging zorgt dat leden, en met name kinderen, veilig kunnen
sporten. Het begrip ‘veilig’ omhelst vooral het sociale vlak van veiligheid. Onze verenigingen zijn veilig
voor alle leden, daarnaast is de sportvereniging een signaleringsplek waar kinderen die buiten de boot
dreigen te vallen ook in een vroeg stadium extra aandacht kunnen krijgen.
Niet voor iedereen is sporten een vanzelfsprekendheid. Om onze jongeren te laten (blijven) sporten zijn
onze vrijwilligers, trainers, coaches en begeleiders in de jeugdsport geschoold en actief bezig met het
versterken van de sociale weerbaarheid van kinderen. De beweegcoach begeleidt de verenigingen
daarbij.
We stimuleren ook dat binnen elke vereniging een vertrouwenspersoon aanwezig is. Hij / zij wordt
ondersteund door de beweegcoach. Daarnaast kijken we waar we afspraken moeten maken ten aanzien
van veilig en vertrouwd sportaanbod. We verwachten dat alle vrijwilligers in het bezit zijn van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Elke vereniging draagt bij aan het versterken van het pedagogisch sportklimaat om elk kind de kans te
geven om veilig te kunnen sporten. We maken daarbij gebruik van de interventie van de methodiek van
“sportkanjers”. Met als doel om elk kind zijn beste zelf te laten zijn. De Vertrouwens Contact Persoon
(VCP), Jeugd Gezin Teams (JGT) en de buurtsportcoaches kunnen ondersteunen bij het verduurzamen
van deze aanpak.
Doel:
In 2024 zijn ten minste;
 100% van de vereniging heeft een VCP
 25% van de vereniging bezit over een Sportkanjers coördinator
 Jaarlijks vindt er een training plaats gericht op de VCP en de Sportkanjers methodiek voor de
verenigingen
Interventies:
 Sportkanjers
 VCP vanuit het Jeugd en Gezinsteam
 Effectief coachen (of andere trainingen) vanuit NOC*NSF / KNVB
Projectleider
 Sportief en Gezond

Samenwerkingspartners
 JGT
 JGZ / GGZ
 Sportief & Gezond
 JOGG (m.u.v. Laren)
 Sportverenigingen
 Jeugd & Gezin
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Ambitie 5. Vaardig in bewegen
We werken met vele partners aan het terugdringen van de
bewegingsarmoede bij onze kinderen en jongeren; op school, bij de club, in de
kinderopvang en in de buurt.
Het lokaal sportakkoord BEL wil zich richten op de leeftijdsgroep van 0 t/m 18 jaar, waarbij de kinderen
tussen de 0 – 5 jaar meer moeten voldoen aan de beweegrichtlijnen en daardoor meer motorische
vaardigheden ontwikkelen. Voor de andere leeftijdsgroep staat vaardig in bewegen voor de
samensmelting van cultuuractiviteiten (dans) in een meer beweeg (sport) omgeving. De 3 gemeenten
kenmerken zich door de vele kinderen die plezier beleven aan diverse vormen van dansen.

5.1 Sport en spel voor de allerkleinsten
Ontwikkelen van een beweegvriendelijk , (agogisch) programma voor de allerkleinsten kinderen (0 – 5
jaar). Waar vooral plezier voorop staat en de motorische vaardigheden in opgenomen zijn. Dit
programma moet toegankelijk zijn voor diverse domeinen (zorg, onderwijs, welzijn) en aanvullend op
bestaande activiteiten in de BEL en past binnen de werkwijze van JOGG, voor de gemeenten Eemnes en
Blaricum die werken volgens de ketenaanpak. Laren zal per programma haar lokale partners betrekken
in het proces. Deze programma’s vinden plaats zowel in een omgeving die prikkelt (buitenruimten) maar
ook in een “natte” omgeving (binnenruimte) het Zwembad. Kinderen voorbereiden voor het moment
dat ze naar zwemles gaan gewend laten raken met de omgeving van het zwembad.
Projectleider:
 JOGG-Regisseur

Samenwerkingspartners:
 Primair Onderwijs
 Sportief & Gezond BEL
 Kinderdagverblijven (BSO)
 Dansscholen
 Movi-Mento “Nijntje” Methodiek
 Sport (turn) vereniging
 Adviseur Lokale Sport (zwembond)
 Zwembad De Biezem

5.2 Ondersteunen van dansscholen
Doelstelling:
Voor de leeftijd van 5 tot en met 18 zijn er op dit moment meerdere aanbieders actief die dansvormen
aanbieden. Doelstelling is om deze aanbieders meer te laten samenwerken om zo veel mogelijk
kinderen te inspireren voor alle vormen van dans. In 1 van de dorpen zijn diverse rolmodellen die
bewezen hebben al tot de top van Nederland (Europe) te behoren zij zijn een mooi voorbeeld hoe je
vanuit de culturele sector, een dansvorm tot (top) sport kan maken en daar pure passie en beleving
uithaalt.
Interventies:
Organiseren van een ‘dans’ platform van aanbieders/betrokkenen met als doel kennis te delen en
stimuleren van samenwerkingen.
Organiseren van inspiratiesessies
Projectleider:
 Nader te bepalen
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5.3 Ondersteunen van Zwembad de Biezem
Doelstelling:
De BEL heeft de beschikking over een zwembad waar diverse zwemactiviteiten plaatsvinden. Van
kinderen tot ouderen, voor plezier tot medische indicaties. Van recreanten, tot wedstrijdzwemmers,
voor schoolkinderen. Het zwembad wordt meer toegankelijk voor de verschillende doelgroepen.
Interventies:
 Organiseren voor een programma voor kinderen van 3 (zie ambitie 5.1) ter voorbereiding op hun
1e zwemles
 Uitbreiden aanbod scholen voor de hele BEL
 Uitbreiden van aanbod voor kinderen met een beperking (zie ambitie 1.0)
Projectleider:
 Zwembad de Biezem

Samenwerkingspartners:
 Scholen
 Rolmodel Zwemtalent (BEL)
 Sportief & Gezond BEL
 Sportverenigingen
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Ambitie 6.

Topsport die stimuleert

Door blijvend te presteren inspireren we Nederland met mooie
topsportprestaties.

6.1 De sportvereniging als rolmodel voor de samenleving
Doel:
De Larense Mix Hockey Club Laren (Europees en Landelijk actief) wil zich als rolmodel inzetten voor een
gezonde leefstijl bij de jeugd. Deze vereniging wil sociaal maatschappelijk betrokken zijn bij de BEL –
gemeenten. Zij hebben een regionale aantrekkingskracht voor jeugdleden. Zij zetten binnen hun
vereniging in op sportieve prestaties waarbij veel aandacht is voor de gezondheid van spelers. Deze
gezonde leefstijl is inspirerend voor de breedtesport en het onderwijs. De 1ste (jeugd/senioren)
elftalspelers kunnen dienen als rolmodellen voor de lokale jeugd als het gaat om gezonde leefstijl. Dit
kan in de vorm van spreekbeurten en clinics. Uitstekende rol, uitbreiden naar andere verenigingen!!
Interventies:
 Gezonde leefstijlprogramma’s gericht op bewegen en voeding
 Verzorgen van clinics
Projectleider:
 Hockey Laren, Sportief en Gezond
BEL

Samenwerkingspartners
 ABN-AMRO Bank
 Larense Mix Hockey Club
 Sponsor Weetbix
 Lokaal bedrijfsleven Fitpro,
Sportpassion

6.2 Sportverkiezing
Sinds 2 jaar organiseert Laren een Sportverkiezing. Hierin worden lokale rolmodellen uit de sport in het
zonnetje gezet voor hun prestaties van het voorgaande sportjaar. Deze sporters zijn woonachtig in
Laren en/of lid van een Larense sportvereniging en zijn soms op internationaal, nationaal, regionaal
niveau actief. Sporters worden genomineerd door jury die bestaat uit prominenten uit de sportwereld
die hun sporen hebben verdiend in de (top)sportwereld. Er zijn 5 categorieën, waarbij iedere categorie 2
genomineerden opleveren. De vakjury brengt haar stem uit evenals het publiek. Een feestelijke avond in
januari is het toneel van de uitreikingen.
Doel:
Mogelijkheden onderzoeken of deze verkiezing bredere kan worden getrokken naar de andere 2
gemeenten.
Interventies:
 Onderzoek uitbreiding Sportverkiezing BEL gemeenten
Projectleider:
 Sportraad Laren, Sportraad Blaricum, Gemeente(n)
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Borging Lokaal Sportakkoord
De uitvoering van het lokaal sportakkoord dient door een werkgroep gemonitord te worden.
Deze werkgroep heeft als taak het proces van de uitvoering te bewaken en zorg te dragen voor een evenredige
verdeling van initiatieven met de daarbij behorende uitvoeringsmiddelen. De werkgroep moet een
vertegenwoordiging zijn van lokale partners, uit een zo breed mogelijk werkveld.
Omdat we in het proces vertraging hebben opgelopen kunnen we nog niet beschikken over voldoende
partners. Daarom zullen we in het 1e jaar gebruik maken van de partijen waar initiatieven mee zijn ontwikkeld.
In de loop van het najaar van 2020 zullen nieuwe partners worden benaderd. Huidige partners zijn:
-

Sportformateur: Marieke Pol
Beleidsadviseur vanuit de BEL Combinatie: Yorun van Kasteel *
Sportraad Laren & Blaricum
Consulent Aangepast Sporten: Alexandra Ochsendorf
NOC*NSF, adviseur Lokale sport: Alice Schols
Sportverenigingen (per gemeente 1)

*Beleidsadviseur draagt zorg voor een deugdelijke terugkoppeling van het uitvoeringsproces aan het College
van B&W en/of de Raad.
Omdat er voor de uitvoering werk wordt verwacht voor de beweegcoaches kiezen we bewust om ze in dit
traject niet actief te laten participeren, daarmee voorkomen we het keuren van het eigen vlees. Wel zijn de
beweegcoaches een hele belangrijke partner in de gehele sportakkoord en vragen we ze zeker om mee te
denken in het proces.

Financiën
Er is beschikking over uitvoeringsmiddelen voor het eerste jaar van €45.000,- en het 2e jaar €30.000,-. Er wordt
gekozen om deze middelen vooral in te zetten op de ambities 1, 2, 3 & 5, 6..
OPM. 1 Thema 4 beschikt over reguliere middelen en heeft geen extra uitvoeringsmiddelen nodig
Voor het 1e jaar is een deel van de €45.000,- bedoeld om gemeente overstijgende interventies te ontwikkelen.
Daarnaast zal er per gemeente, per ambitie een bedrag beschikbaar zijn.
Op dit moment (juni 2020), is er nog geen uitgewerkt financieel plan per ambitie dit zal in de loop van het
najaar 2020 verder worden uitgewerkt door de werkgroep zie bij Borging voor de namen.
Nb; de sportformateur zal hierbij betrokken blijven, uren in verband met de corona-periode worden later in het
jaar verder ingezet om tot een goed eindproduct te komen. Ook wordt dan alsnog een bijeenkomst voor alle
partners georganiseerd en geven we het sportakkoord voldoende nieuwe energie.
Beschikbare middelen
Uitvoeringsbudget ad
€10.000 per gemeente
Resterende middelen inzet
Sportformateur*

2020
€15.000,-

Totaal

€15.000,-

2021
€37.500,-

2022
€37.500,-

€30.000,-

€67.500,-**

€37.500,-

*Er is gekozen om vanuit een collectief, lees de BEL Combinatie, een lokaal sportakkoord aan te vragen.
Hierdoor is schaalvergroting mogelijk en is er efficiënt omgegaan met de aangevraagde middelen voor een
sportformateur.
**We kiezen ervoor om het resterende budget van de sportformateur in 2021 in te zetten omdat we in 2020 te
kort dag hebben. Zo kunnen we in 2021 extra uitgaven doen.
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