Lokaal Sportakkoord Almere

Almere de sportiefste
stad van Nederland
De vertaling van het Nationaal Sportakkoord naar een Almeers Sportakkoord biedt de
kans om de kracht van sport extra te benutten. Sport verenigt namelijk mensen, kan
bruggen slaan en een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen.
Kijkend naar Almere zien we dat de zes thema’s van het Nationaal Sportakkoord direct
ons sportbeleid raken. Om draagvlak te creëren voor dit akkoord, is samenwerking gezocht met lokale partijen die hier hun schouders onder willen zetten. Samen hebben we
gekeken naar de pijlers waar we op willen focussen. Daarvoor zijn drie bijeenkomsten
georganiseerd, waarin een groot aantal Almeerse sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en beleidsambtenaren hun input hebben geleverd.
HET NATIONAAL SPORTAKKOORD

Deze bijeenkomsten bevestigden dat er veel energie is bij verschillende partijen om een
bijdrage te leveren. Ook blijkt dat er kansen zijn tot samenwerking, maar dat men elkaar
nog niet vanzelfsprekend weet te vinden. Hier ligt de kans om tot een nog aantrekkelijker
sport-, beweeg en/of spelaanbod te komen. Er is duidelijk sprake van een gezamenlijke
ambitie om iedereen in Almere een sport- en beweegaanbod te bieden, dat bijdraagt aan
de kwaliteit van leven.

AANTREKKELIJK AANBOD VOOR ALLE INWONERS VAN ALMERE
In het Almeers Sportakkoord is de focus gelegd op het stimuleren van sporten en bewegen
van de Almeerders die nog niet of weinig sporten. Dit sluit ook aan op het thema sportstimulering uit ons lokale sportbeleid, waarin de volgende uitgangspunten zijn opgenomen:
• Iedere inwoner van Almere heeft de mogelijkheid om te sporten;
• Het sportaanbod in Almere geeft voldoende mogelijkheden om dicht bij huis te sporten;
• Sportstimulering zetten we in op de plekken waar het nodig is en voor de mensen die het
nodig hebben;
• In Almere werken we samen op het gebied van onderwijs, sport en welzijn
om onze doelstellingen te bereiken;
• Bestaande structuren en voorzieningen op sportgebied in de stad worden optimaal
gebruikt.

Het gaat goed met de sport in Nederland. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk zorgen en wensen. De motorische vaardigheid van kinderen
is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet
iedereen weet zich respectvol te
gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder
onder druk te staan door minder
leden en vrijwilligers.
Als het aantal sporters in ons land
afneemt, heeft dat ook gevolgen
voor de topsport. We willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven
sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter
te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en
toegankelijker te maken.

FOCUS LOKAAL SPORTAKKOORD
In Almere sluiten we met ons huidige sportbeleid al aan op de zes pijlers uit het Nationaal
Sportakkoord. Het lokale sportakkoord geeft ons de kans de focus aan te brengen op onderwerpen die wat extra aandacht kunnen gebruiken en waar lokaal draagvlak voor is.
• Inclusief sporten en bewegen
Iedere bewoner van Almere kan een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen, in dit
akkoord richten we ons met name op de groepen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.
• Vitale sport- en beweegaanbieders
De sport- en beweegaanbieders in Almere zijn toekomstbestendig, hun financiële en
organisatorische basis is op orde, zodat zij in staat zijn (in samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties) een passend aanbod te doen voor kwetsbare groepen.
Sport- en beweegaanbieders die daar behoefte aan hebben, worden ondersteund om
vitaler te worden, zodat iedereen kan bijdragen aan het lokale sportakkoord.
• Topsport inspireert
We zetten topsporters en topsportevenementen in om sport en bewegen te stimuleren.
De laatste jaren is veel geïnvesteerd in sport- en beweegfaciliteiten in de openbare ruimte en sportaccommodaties. De Skills Garden is een maatgevend voorbeeld voor de rest
van de stad. De pijler duurzame sportinfrastructuur blijft dan ook de aandacht houden in
het sportbeleid, zodat hier geen extra aandacht aan besteed hoeft te worden in het lokale
sportakkoord. Ons Almere Kenniscentrum Talent geeft volop aandacht voor de pijler ‘van
jongs af aan vaardig in bewegen’. Dit zit stevig ingebed in het sportbeleid, daarom worden hiervoor geen extra middelen vanuit het Sportakkoord ingezet. Voor de pijler positieve
sportcultuur bleek niet direct een uitdaging te liggen bij de diverse sportaanbieders die
aanwezig waren bij de bijeenkomsten. Daarom is besloten om de incidentele middelen van
het Sportakkoord met name in te zetten om de hierboven genoemde pijlers te versterken.

LOKALE SAMENWERKING OP DRIE ONDERWERPEN
Met het Almeers Sportakkoord willen we iedereen die nog niet sport een passend
sportaanbod bieden. De lokale samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties is
daarbij van belang. Vanuit de eerder genoemde bijeenkomsten, zijn de volgende concrete
kansen naar voren gekomen:

Dan betrekken we iedereen bij sport.
Dan kan de sport bijdragen aan een
gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.
Daarom hebben de minister van
Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten)
en de sportbonden (NOC*NSF) de
handen ineen geslagen. Samen met
de provincies, tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben zij een Nationaal Sportakkoord
gesloten. Dat is voor het eerst in de
geschiedenis.
SPORTAKKOORD MET ZES
AMBITIES
Het Nationaal Sportakkoord kent zes
ambities:
• Inclusief sporten en bewegen
Iedere Nederlander heeft een leven
lang plezier in sporten en bewegen.
Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid,
etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Dat zou
vanzelfsprekend moeten zijn. Belemmeringen die mensen nu nog
ervaren nemen we weg.

• Aanbod creëren voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen. Stimuleren
en concreet maken van activiteiten tussen sport- en beweegaanbieders en organisaties
uit het sociaal domein. Sport niet alleen als doel, maar ook als middel voor bijvoorbeeld:
participatie, re-integratie, preventie en zelfredzaamheid.
• Stimuleren sporten en bewegen in de openbare ruimte, vergroten van de zichtbaarheid
en laagdrempelig sport- en beweegaanbod. Almere heeft relatief veel openbare ruimte
die uitnodigt om te sporten en bewegen, met de Skills Garden als uniek voorbeeld. Daarnaast willen we samen met sportaanbieder de omni-wijkverenigingen verder ontwikkelen. Dit geeft Almeerders de mogelijkheid om dichtbij huis met diverse sporten kennis te
maken. Dit kan leiden tot lidmaatschap van een vereniging.
• Topsporters en topsportevenementen verbinden aan maatschappelijke thema’s en het
stimuleren van sporten en bewegen.
Almere heeft een goede sportinfrastructuur, waarvan het gebruik geoptimaliseerd kan
worden. We hebben partijen in de stad met kennis van doelgroepen zodat we een aantrekkelijk
aanbod voor meer kwetsbare groepen vorm kunnen geven. De sport- en beweegaanbieders
in de stad hebben potentie om bij te dragen aan een breder aanbod. Almere heeft een
sportdeelname van ruim 70%, en naast de traditionele verenigingen zijn veel andere sporten beweegaanbieders actief. Kortom, een mooie basis om de gehele Almeerse bevolking
iets te bieden. Vanuit deze kracht zetten we met het Almeers Sportakkoord in op het
bundelen van energie tussen de verschillende betrokken organisaties.

HOE GAAN WE DAT REALISEREN
Op almere.nl/lokaalsportakkoord staat alle informatie over het Lokaal Sportakkoord en
uitleg hoe sportverenigingen, -aanbieders en maatschappelijke organisaties een aanvraag
kunnen doen voor uitvoeringsbudget.
Alle lokale sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties kunnen activiteiten indienen die binnen bovenstaande drie thema’s vallen. Dit kan gaan om het versterken van reeds bestaande activiteiten, maar ook om nieuwe samenwerkingen en activiteiten om sporten en bewegen te stimuleren. De kerngroep Sportakkoord Almere* bespreekt
deze aanvragen en verdeelt het beschikbare uitvoeringsbudget.
Om de uitvoering van het sportakkoord te borgen zal een deel van uitvoeringsbudget worden gereserveerd voor inzet van lokale professionals, bijvoorbeeld vanuit de gemeente
Almere, De Schoor, Talent in Opleiding, Almere City FC en de adviseur lokale sport. De
kerngroep Sportakkoord Almere heeft ook een rol bij het stimuleren van nieuwe initiatieven
binnen het kader van het sportakkoord.

* De kerngroep bestaat uit Almere City FC, De Schoor, Talent in Opleiding en de gemeente Almere

• Duurzame sportinfrastructuur
We willen in Nederland kunnen beschikken over een goed werkende
en duurzame sportinfrastructuur.
Het gaat niet alleen om sportvelden,
zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het stadspark en
het trapveldje in de wijk. Overal waar
mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn.
• Vitale aanbieders
We willen aanbieders van sport en
bewegen toekomstbestendig maken
zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
Niet iedere sportaanbieder weet nu
in te spelen op ontwikkelingen als
vergrijzing, individualisering en digitalisering. Mede hierdoor heeft
een kwart van alle verenigingen de
afgelopen jaren met een dalend ledenaantal te maken gehad. En veel
verenigingen kampen met een tekort
aan trainers.
• Positieve sportcultuur
Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk
en zorgeloos. Daar zorgen we met
elkaar voor. Plezier in sport is het
fundament voor een leven lang sporten. De afgelopen jaren heeft bijna
60 procent van alle sportverenigingen gewerkt aan een plezierig en
veilig sportklimaat. We willen ervoor
zorgen dat alle sportclubs aandacht
hebben voor een positieve sportcultuur.

ONDERSTEUNING SPORTAANBIEDERS
De sport- en beweegaanbieders zijn een belangrijke pijler in het Almeers Sportakkoord.
We hebben veel sterke sportclubs, maar er wordt ook steeds meer aan hen gevraagd. Vernieuwen, samenwerken, maatschappelijk ondernemen, nieuw aanbod, veilig sportklimaat,
gezonde sportkantines, enzovoort. Om dit te kunnen bereiken, is er een solide basis nodig
om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.
Daarom kunnen sportaanbieders ondersteuning krijgen vanuit het Sportakkoord. Dit noemen we services. Hierbij valt te denken aan cursussen voor trainers, coaching voor besturen, een workshop vrijwilligerswerving of begeleiding bij het gezonder maken van de
kantine. In deze brochure is hier meer over te lezen.
Binnen de gekozen projecten wordt actief gekeken welke opleidings- en ondersteuningswensen de betrokken partijen hebben. Via de adviseur lokale sport en de verenigingsondersteuner van de gemeente Almere kunnen alle clubs met ondersteuningsvragen terecht.
Neem hiervoor contact op met:
Tom Sloetjes
Adviseur lokale sport namens de sportbonden, NOC*NSF en NL Actief
06-12758993 / tom.sloetjes@adviseurlokalesport.nl
Henk Roelandschap
Beleidsadviseur Gemeente Almere
036-5277859 / 06-20291147 / haroelandschap@almere.nl

Dat trainers, leraren en instructeurs
het welzijn van het kind belangrijker
vinden dan winnen en dat ouders en
verzorgers langs de lijn positieve
supporters zijn.
• Van jongs af aan vaardig in
bewegen
Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. Onderzoekers stelden in 2016 vast dat de
meeste kinderen van 4 tot 11 jaar
maar drie tot zeven uur per week
buiten spelen en dat de bewegingsvaardigheid van kinderen minder is
dan in 2006. De oorzaken daarvan
zijn legio: digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken. Maar ook de terughoudende en
voorzichtige houding van veel ouders
en verzorgers bij het buitenspelen
speelt een rol.
• Topsport inspireert
Het plan voor deze ambitie wordt nog
gemaakt.
Het Nationaal Sportakkoord is het
startpunt. Heel veel mensen staan
klaar om de komende jaren onze
gezamenlijke ambities te realiseren.
Iedereen kan helpen om de sport
te versterken. Iedereen kan helpen
om alle Nederlanders het plezier in
sporten en bewegen te laten ervaren. Samen zetten we er de schouders onder.

kijk voor meer informatie over het Lokaal Sportakkoord op
almere.nl/lokaalsportakkoord

Bekijk hier het hele Nationaal
Sportakkoord.
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