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Voorwoord

Wethouder Ton van Amerongen aan het woord
Trots

Met trots presenteer ik u het Dronter sportakkoord. Trots omdat wij: de sportaanbieders, de
gemeente en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties de handen ineen hebben geslagen om de kracht van sport in Dronten de komende
jaren nóg beter te benutten. In de lijn van het sportbeleid, Dronten in beweging 2018 - 2021 is het
traject sportakkoord opgestart, zodat we sporten, bewegen en gezonde leefstijl nog steviger
kunnen neerzetten.
Sport is belangrijk voor al onze inwoners, jong of oud, zelfredzaam of minder zelfredzaam, arm of
rijk, gezond en minder gezond. In dit sportakkoord leest u hoe wij er samen voor willen zorgen dat
onze inwoners mee kunnen doen aan de samenleving door sport en beweging. Dit sportakkoord
is op een participatieve wijze tot stand gekomen in samenwerking met de sportaanbieders,
inwoners en andere betrokkenen bij de sport in onze gemeente.

Coronacrisis

Na twee succesvolle sportakkoord bijeenkomsten kreeg heel de wereld met het Coronavirus te
maken. Zo ook de sport in Dronten. De uitbraak van het virus en de crisis die hieruit voortvloeide
heeft de uiteindelijke totstandkoming van dit sportakkoord niet tegengehouden. Hieruit blijkt hoe
groot de verbindende rol is tussen alle samenwerkingspartners in het sportieve Dronten. Krachten
bundelen om sporten voor iedereen toegankelijk te maken, willen we alle inwoners goed
faciliteren met sportvoorzieningen die aansluiten op hun wensen. Dat kunnen wij als gemeente
natuurlijk niet alleen. Dat doen we met input van sportverenigingen, sportaanbieders, scholen,
bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat deze mooie samenwerking
een waardevolle aanvulling heeft op het sport- en beweegaanbod in onze gemeente. Door onze
krachten te bundelen, komt Dronten sportief in beweging!
Met veel dank aan iedereen die met ons heeft meegedacht afgelopen maanden.
Ton van Amerongen,
wethouder Sport

Foto: Maarten Heijenk
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Inleiding

De ambitie van het Sportakkoord Dronten is om alle inwoners van
de gemeente Dronten, jong of oud, te laten deelnemen aan sport
en bewegen op een plezierige en veilige wijze. Op de manier
waarop zij dat willen.
Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord
Het Nationaal Sportakkoord werd in de zomer van 2018 gesloten. De toenmalige minister
van Sport, Bruno Bruins, tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten
en maatschappelijke organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt
Nederland’. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport
optimaal benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering aan wordt gegeven. De oproep
van het Nationaal Sportakkoord is om in zoveel mogelijk gemeenten in Nederland een
lokaal sportakkoord te sluiten.
Proces
In de gemeente Dronten zijn we aan de slag gegaan met het Sportakkoord Dronten, onder
leiding van een sportformateur van Sportservice Flevoland. Samen met een grote
hoeveelheid partners uit de sectoren sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, andere
maatschappelijke partners en de Gemeente hebben we gekeken welke ambities we op
willen nemen in het lokale sportakkoord. In totaal hebben ruim 90 betrokkenen meegedacht
over het Sportakkoord Dronten. Met deze deelnemers hebben we ambities geformuleerd op
de thema’s Inclusief sporten, Vaardig bewegen en Vitale sportaanbieders en Positieve
sportcultuur. De ambities zijn uitgewerkt in concrete ideeën en acties waarmee we
gezamenlijk aan de slag gaan! Dit akkoord is de uitkomst van alle inbreng tijdens de
bijeenkomsten.
Corona
In de eerste twee bijeenkomsten hebben we samen acht mooie acties vastgesteld. In een
volgende bijeenkomst zouden deze acties verder uitgewerkt worden. Door de coronacrisis
hebben we deze bijeenkomst uit moeten stellen. Daarom hebben we het sportakkoord op
hoofdlijnen gehouden. In september hopen we elkaar weer fysiek te ontmoeten zodat we de
acties verder kunnen concretiseren en tot uitvoering brengen.
De handtekeningen onder dit Sportakkoord zijn de eerste stap om de beloften in dit akkoord
waar te maken. De gemaakte afspraken staan beschreven in dit document.
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Stand van
zaken in
Dronten

Voldoende beweegaanbod
in iedere dorpskern

41.592 inwoners (2020)

45 sportverenigingen
in Dronten

Dronten, Biddinghuizen,
Swifterbant

46% van de inwoners maakt wekelijks gebruik van het
sport- en beweegaanbod en/of mogelijkheden in de
gemeente Dronten. Dit percentage ligt een stuk lager dan
het landelijke gemiddelde (51,3%).

Eenzelfde trend is zichtbaar bij het voldoen aan de
beweegrichtlijnen. Hierbij voldoet 59,7% van de
Drontenaren ten opzichte van 63% van de Nederlanders.

Het lidmaatschap bij sportverenigingen is in de gemeente
Dronten wel hoger dan het gemiddelde in NL (25%).
28% van de inwoners van de gemeente Dronten is lid van
een sportvereniging.

In de gemeente Dronten heeft 47,1% van de mensen
boven de 19 jaar overgewicht. Dit is net iets onder het
landelijke gemiddelde van 48,9%.

Bronnen: Dronten 2019, GGD Flevoland (2016). Gezondheidsmonitor Flevoland 2016, www.waarstaatjegemeente.nl
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Ambities

Om de ambities waar te maken zijn de ideeën per thema uitgewerkt tot
concrete acties. Deze acties overkoepelen de verschillende thema’s.
Samen met een groot aantal partijen en inwoners zijn de ideeën en
acties bedacht waar we samen de schouders onder gaan zetten. Sporten beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn,
gemeente en bedrijfsleven hebben hierin de krachten gebundeld.
Per actie is een maximaal beschikbaar budget vastgesteld. Voor de
uitvoering van de acties is samenwerking van belang. Elke actie heeft
een ‘kartrekker’. De kartrekker neemt het initiatief en de
verantwoordelijkheid op zich voor het uitvoeren van de actie. Er is
besloten om deze taak bij professionals neer te leggen; de
buurtsportcoaches. Het streven is om in september 2020 voor elke actie
een werkgroep te formeren.
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INCLUSIEF SPORTEN

VAARDIG BEWEGEN

VITALE AANBIEDERS
EN POSITIEVE
SPORTCULTUUR

Elke inwoner van de
gemeente
Dronten kan meedoen
aan de samenleving
door sport en bewegen.

Meer kinderen voldoen
aan de beweegrichtlijn én
motorische vaardigheden
nemen toe in Dronten.

Alle aanbieders
toekomstbestendig
maken, zodat sport en
bewegen voor iedereen
toegankelijk, veilig en
bereikbaar is en blijft in
Dronten.
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Foto: Rugby Club Dronten

Acties en
budgetten

Inclusief
Sporten

Vitale
aanbieders

Vaardig
bewegen

Budget
per jaar

1. Opzetten van een fysiek sportplatform

€ 2.500,-

2. Met de sport naar de doelgroep

€ 5.000,-

3. Stempelkaart voor de jeugd

€ 7.500,-

4. Online platform voor sportaanbod, tools en
vrijwilligers

€ 5.000,-

5. Activeren/promoten van sporten in Dronten

€ 5.000,-

6. De Pas van Dronten inzetten voor sport

_

7. Opleiding en bijscholing voor vrijwillgers,
bestuurders en professionals

€ 2.500,- *

8. Veelzijdig bewegen bevorderen onder
jongeren

€ 2.500,-

*Vanuit het Nationaal Sportakkoord zijn middelen beschikbaar voor verenigingsondersteuning, ook wel services genoemd. Voor Dronten is dat budget
ongeveer € 12.000 per jaar. Daarnaast begroten we vanuit het Sportakkoord Dronten € 2.500,- uitvoeringsbudget. Dit budget is om ondersteuningsaanbod te financieren dat niet vanuit het servicebudget betaald kan worden. Voorbeelden van services zijn ‘4 inzichten over
trainerschap’ (een workshop voor trainers) en ‘Vrijwilligersmanagement’ (een masterclass voor het bestuursleden).

7

Actie 1

Opzetten van een fysiek sportplatform
Wie?
In het sportplatform wordt
samenwerking bevorderd en kennis en
ervaringen uitgewisseld tussen
sportaanbieders onderling.
Maar, ook tussen de sectoren
onderwijs, zorg en welzijn. Daarnaast
kan het sportplatform ook als
adviesorgaan richting de gemeente
dienen.

Kartrekker
Elske Warners (verenigingsondersteuner)
Samenwerkingspartners
Aikido Kids
BAS Voetbal
De Meerpaal
GyJaTu
IGOFIT Dronten
MHC Flevoland
SC Flevostar
STG Dronten
SV Reaal Dronten
Swift '64 voetbal
Topfit Fysiotherapie

Doel
Een sportplatform opzetten met als (sub)doelen:
Meer samenwerking tussen sportaanbieders
Meer kennisuitwisseling onder sportaanbieders
Vertegenwoordiging van de sport richting bijvoorbeeld de gemeente
.

Wat gaan we doen?
Platform als vertegenwoordiging van de sport.
2x per jaar een bijeenkomst voor sportaanbieders om elkaar te ontmoeten
en af te stemmen. Daarnaast wordt er elke bijeenkomst een bepaald thema
behandeld.
Eventueel een Facebook/WhatsApp groep met bestuurders.

Budget
Voor deze actie wordt € 2.500,- per jaar gereserveerd.
Vanuit het Nationaal Sportakkoord zijn daarnaast ook middelen
beschikbaar, ook wel services genoemd.
Het opzetten van een sportplatform is ook onderdeel van het
Sportbeleidsplan van de Gemeente Dronten.
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Met de sport naar de doelgroep
Vaak vragen we mensen om naar de
sportclub toe te komen. Voor sommige
doelgroepen is het nodig dat we de sport
naar hen toebrengen. Zoals bijvoorbeeld
voor peuters/kleuters, jeugd, senioren en
mensen met een beperking.
Om dit aanbod tot stand te brengen is
een samenwerking nodig van een
driehoek: de sportclub, buurtsportcoach
en de instelling waar de doelgroep
aanwezig is (school, zorg, et cetera).

Actie 2

Wie?
Kartrekker
Maarten van Erp (buurtsportcoach)
Samenwerkingspartners
Algemene Bridge Club Dronten
De Meerpaal
GGD Flevoland
Kinderopvang Dronten
MHC Flevoland
SC Flevostar
SV Reaal Dronten
Topfit Fysiotherapie
Triade

Doel
Nog meer Drontenaren aan het sporten en bewegen krijgen
door de sport naar hen toe te brengen.

Wat gaan we doen?
We brengen de sport naar de verschillende doelgroepen. Dit doen we door
samen te werken met de sportclub, buurtsportcoach en de instelling waar de
doelgroep aanwezig is (school, zorg, et cetera).
Over sport kan men nog zo enthousiast vertellen, het een keer uitproberen werkt
het beste. Daarom proberen we sportaanbieders naar bepaalde doelgroepen toe
te brengen.
Voor sportclubs is dit niet altijd makkelijk. Vaak vinden dit soort activiteiten
overdag plaats. Veel vrijwilligers zijn dan aan het werk of zitten op school.
We maken budget vrij voor een trainersvergoeding. Door de trainers
(vrijwilligers) te betalen voor hun inzet, proberen we te stimuleren om hiervoor
tijd vrij te maken. Daarnaast kan er samengewerkt worden met de
buurtsportcoach.

Budget
Voor deze actie wordt € 5.000,- per jaar gereserveerd.
Kosten:
Vergoeding trainers
Eventueel materiaal
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Stempelkaart voor de jeugd
De sportcarrière van veel kinderen
begint met zwemles. Dat slokt veel tijd
op en heeft (terecht) vaak prioriteit bij
ouders. Als het diploma op zak is, komt
er tijd vrij voor een andere sport.
Om kinderen te stimuleren een sport uit
te kiezen die bij hun past, laten we hen
verschillende sporten uitproberen bij
de sportclubs. Door het gebruik van de
sportkennismakingstempelkaart kunnen
zij zich goed oriënteren.

Actie 3

Wie?
Kartrekker
Pim van Manen (buurtsportcoach)
Samenwerkingspartners
ATC Dronten
De Meerpaal
Flevo Delta
Kinderopvang Dronten
Rugby Club Dronten
SV Reaal Dronten
Waterski School De Harder

Doel
Kinderen die aan het begin staan van een sportleven aanmoedigen
om te gaan sporten en bewegen. We stimuleren hen om meerdere sporten
te proberen zodat er gekozen wordt voor een sport die goed bij hen past.

Wat gaan we doen?
Alle kinderen in Dronten die hun A/B/C diploma hebben behaald, krijgen
een sportkennismakingstempelkaart. Met deze kaart kunnen ze een gratis
proefles volgen bij alle sportaanbieders met aanbod voor hun leeftijd. Bij de
stempelkaart komt een overzicht van alle sporten die kinderen in deze
leeftijd gratis kunnen uitproberen.
Na het verkrijgen van bijvoorbeeld vijf stempels, krijgt het kind een prijs. Een
paar voorbeelden: een bon om met het gezin gratis te zwemmen of een
sporttas.

Budget
Voor deze actie wordt € 7.500,- per jaar gereserveerd.
Kosten:
Vergoeding clubs voor proeflessen
(waar nodig, naar voorbeeld van (S)Cool Sport).
Ter beschikking stellen van prijs bij volle stempelkaart.
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Actie 4
Online platform voor
sportaanbod, tools en vrijwilligers
Wie?
Een online platform waarop het sporten beweegaanbod staat in de
gemeente Dronten. Dit kan een website
of app zijn waarop de sportaanbieders
hun aanbod kunnen zetten.
Op deze website kan ook een
marktplaatsachtige omgeving ontstaan
waar vraag en aanbod bij elkaar komt
en waar kennis uitgewisseld kan
worden door bestuurders, vrijwilligers
en trainers.

Kartrekker
Aylin van Duinen (JOGG regisseur)
Samenwerkingspartners
Algemene Bridge Club Dronten
Aikido Dronten
ATC Dronten
De Meerpaal
Flevo Delta
GGD Flevoland
SC Flevostar
Swift '64 Handbal
SV Reaal Dronten
Topfit Fysiotherapie
Waterski School De Harder

Doel
Alle informatie over sporten en bewegen in Dronten is op één plek te
vinden. Zowel digitaal als interactief.

Wat gaan we doen?
Er wordt een online platform ontwikkeld waarop alle informatie over sporten
en bewegen in Dronten komt te staan. Met hierop een overzicht van alle
sportaanbieders en een samenvatting van hun aanbod. Voor details wordt
verwezen naar hun eigen site. Eventueel kunnen er korte introductiefilmpjes
per aanbieder gemaakt worden.
Daarnaast komt er informatie voor clubs op te staan. Tips, nieuws en
cursussen voor trainers, bestuurders en andere vrijwilligers. Ook projecten
van de buurtsportcoaches zoals (S)Cool Sport kunnen hierop geplaatst
worden.
Waar mogelijk wordt er aangesloten bij een bestaand platform om de kosten
laag te houden. Een koppeling tussen het fysieke en het online platform ligt voor
de hand.

Budget
Voor deze actie wordt € 5.000,- per jaar gereserveerd.
Kosten:
Ontwikkelen platform/website
Onderhouden platform/website
Introductiefilmpjes per sportaanbieder

11

Activeren/promoten van
sporten in Dronten
De zichtbaarheid van de sport- en
beweegmogelijkheden in Dronten
versterken. Zo komen sportaanbieders
op de kaart en kan iedereen op een
laagdrempelige manier sport- en
beweegaanbod vinden. Sport en
bewegen moet als
leuk en gezellig worden neergezet,
naast dat het gezond is. Daarnaast is
een website zoals omschreven bij
actie 4 ‘leuk’, maar dan moet deze wel
bezocht worden. Daarom moet deze
geactiveerd worden.

Actie 5

Wie?
Kartrekker
Aylin van Duinen (JOGG regisseur)
Samenwerkingspartners
ATC Dronten
De Meerpaal
Flevo Delta
GGD Flevoland
IGOFIT Dronten
In Opbouw
Waterski School De Harder

Doel
Drontenaren stimuleren om te gaan sporten en bewegen
en verwijzen naar het online platform voor alle informatie over de
mogelijkheden in Dronten.

Wat gaan we doen?
Berichten in de lokale media en een periodieke sportbijlage.
Social media campagne.
Lokale campagne ter bevordering van sport en bewegen.
Informatieflyer over de sportmogelijkheden van Dronten naar nieuwe
inwoners.

Budget
Voor deze actie wordt € 5.000,- per jaar gereserveerd.
Kosten:
Advertenties
Social media campagnes
Drukwerk
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Actie 6

De Pas van Dronten inzetten voor sport
De Pas van Dronten is er voor alle
inwoners van de gemeente Dronten.
Minima krijgen op deze pas een
toegankelijkheidsbijdrage. Met de
bijdrage wordt het hen mogelijk gemaakt
deel te nemen aan sportieve, culturele en
sociale activiteiten. De Pas wordt nu nog
vaak ingezet voor nice-to-have: kopen
van nieuwe schoenen, bezoek aan
bioscoop. Kan er een gedeelte van de
Pas worden vastgezet voor
gezondheidswinst, zoals sport- en
bewegen?

Wie?
Kartrekker
Latifa Bekema (Beleidsadviseur Sport,
Gemeente Dronten)
Samenwerkingspartners
De Meerpaal
IGOFIT Dronten
In Opbouw
Waterski School De Harder

Doel
Mensen die wegens financiële (on)mogelijkheden een afstand tot
sport en bewegen hebben, financieel ondersteunen om dit wel te kunnen.

Wat gaan we doen?
Een deel reserveren voor sport- en bewegen.
De doelgroep enthousiaster maken om de Pas van Dronten in te zetten voor
sport en bewegen (extra marketing activiteiten).
Uitleg voor sportaanbieders over inzetten van de Pas van Dronten.

Budget
Vanuit de gemeente is budget gereserveerd voor de Pas van Dronten. Deze
actie kan daarom worden bereikt zonder inzet van financiële middelen uit het
Sportakkoord.
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Opleiding en bijscholing trainers,
Actie 7
vrijwilligers, bestuurders en personeel
Opleiding en bijscholing van trainers,
vrijwilligers, bestuurders en personeel
door het aanbieden van cursussen.
Door opleiding en bijscholing aan te
bieden versterken we het kader van
sportaanbieders en professionals die
zich bezighouden met sport- en
bewegen. Hiermee maken we de sport
en aanbieders toekomstbestendig
zodat sport- en bewegen voor iedereen
toegankelijk, leuk, veilig en zorgeloos
blijft.

Wie?
Kartrekker
Elske Warners (verenigingsondersteuner)
Samenwerkingspartners
ASVD Budo
De Meerpaal
IGOFIT Dronten
In Opbouw
Semper Se Movens
SV Reaal Dronten
Swift '64 Handbal
Topfit Fysiotherapie

Doel
Vitale sportaanbieders met vrijwilligers die zich capabel voelen
om hun taken met plezier uit te voeren.

Wat gaan we doen?
Door het aanbieden van cursussen en één-op-één ondersteuning van
bestuurders, trainers en overige vrijwilligers.
Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om met de clubkadercoach aan
de slag te gaan. Deze persoon kan trainers één-op-één didactische tips en
adviezen geven bij situaties waar trainers in vastlopen.

Budget
Vanuit het Nationaal Sportakkoord zijn middelen beschikbaar voor
verenigingsondersteuning, ook wel services genoemd. Voor Dronten is dat
budget ongeveer € 12.000 per jaar.
Daarnaast begroten we vanuit het Sportakkoord Dronten € 2.500,uitvoeringsbudget. Dit budget is om ondersteuningsaanbod te financieren
dat niet vanuit het servicebudget betaald kan worden.

14

Veelzijdig bewegen bevorderen

Actie 8

Wie?
Door jongeren veelzijdig op te leiden
krijgen ze meer plezier in bewegen,
worden ze vaardiger en allrounder.
Veelzijdige bewegers worden beter in
hun sport. En, stappen makkelijker
over naar een andere sport als ze om
wat voor reden dan ook stoppen bij
hun club.

Kartrekker
Joppe Ketting (buurtsportcoach)
Samenwerkingspartners
De Meerpaal
IGOFIT Dronten
In Opbouw
Flevo Delta
MHC Flevoland
Semper Se Movens

Doel
De beweegvaardigheid van kinderen uit Dronten vergroten en
daarmee het plezier in sporten en bewegen om ze een leven
lang actief te houden.

Wat gaan we doen?
Er wordt een buurtsportcoach ingezet om verenigingstrainers op te leiden in
het Athletic Skills Model. Hiermee kunnen trainers hun pupillen veelzijdiger
trainen.
Ook wordt er gekeken of er bij de gymlessen op het basis en voortgezet
onderwijs meer gewerkt kan worden met deze methode.
Er kunnen centraal een aantal materialen aangeschaft worden die het geven
van veelzijdige trainingen makkelijker maakt. Verenigingen en scholen
kunnen deze materialen vervolgens lenen.

Budget
Voor deze actie wordt € 2.500,- per jaar gereserveerd.
Kosten:
Opleidingen en materiaal
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Van akkoord
naar uitvoering

Met de ondertekening van het Sportakkoord is de eerste stap
gezet om de ambities en acties waar te maken. De organisaties
en personen die hebben getekend werken mee aan het
realiseren van de ambities die in dit akkoord staan. Iedereen
kan meewerken op eigen kunnen, dit kan zijn in alle acties, een
aantal of één specifieke actie. Samen zetten we de schouders
eronder!
Vervolg
Om ook echt tot uitvoering te komen nodigen we alle betrokkenen uit om in september
nog een keer samen te komen. Dan maken we de acties concreet en beslissen we
wie wat kan en wil betekenen. Dat zal ook dienen als een feestelijke aftrap van het
Sportakkoord. Het gaat immers dan pas echt beginnen!
Kerngroep
Elke actie heeft een kartrekker. De kartrekker neemt het initiatief en de
verantwoordelijkheid op zich voor het uitvoeren van deze actie. Daarnaast is Latifa
Bekema van de Gemeente Dronten algemeen aanspreekpunt voor het Sportakkoord.
Zij wordt hierin ondersteund door Elske Warners, verenigingsondersteuner.
Alle kartrekkers vormen samen de kerngroep van het sportakkoord. Eventueel kunnen
in de toekomst ook vertegenwoordigers van het sportplatform plaatsnemen in de
kerngroep.
Monitoring
Halfjaarlijks wordt het Sportakkoord Dronten door de kerngroep gemonitord en
geëvalueerd. Indien nodig kan er een aanpassing worden gedaan in uitgave van het
budget. De kerngroep organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle sportaanbieders
uit de gemeente rondom het Sportakkoord Dronten.
Aanvragen budget
Voor de realisatie van het Sportakkoord Dronten is uitvoeringsbudget vanuit het Rijk
beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Dronten is dit € 30.000,- per jaar voor de
jaren 2020, 2021 en 2022. Daarnaast zijn er ook services beschikbaar vanuit het
Nationaal Sportakkoord (via de adviseur Lokale Sport). Zie voor meer informatie:
www.allesoversport.nl.
Het uitvoeringsbudget is bedoeld als impuls om een beweging in gang te brengen. Het
budget wordt uitgegeven en beheerd door de Gemeente Dronten.
Sportaanbieders kunnen een financiële bijdrage vragen om met de ambities van het
akkoord aan de slag te gaan door middel van een aanvraagformulier met een
begroting. Per actie van het sportakkoord kan de toekenning, uitkering en criteria van
het budget verschillen. De uitwerking hiervan zal duidelijk zijn op de bijeenkomst in
september.
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Aansluiten bij het Sportakkoord Dronten na ondertekening?

Organisaties die niet betrokken waren in het proces en alsnog willen aansluiten, zijn op
ieder moment van harte welkom. Het Sportakkoord Dronten is een overeenkomst
waarbij alle partijen welkom zijn die willen bijdragen aan het realiseren van de ambities.
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Ondertekening
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Colofon

Foto: Fotostudio Wierd

Het Sportakkoord Dronten is tot stand gekomen onder leiding van de
sportformateurs Miranda Pankl en Denise Baars van Sportservice Flevoland.
MEER WETEN?
Voor ondersteuning bij of specifieke vragen over het Sportakkoord
kunt u terecht bij beleidsadviseur Sport van de gemeente Dronten: Latifa
Bekema.
Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming
van het Sportakkoord Dronten.
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