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Het Sportakkoord Dronten krijgt vorm! In de eerste bijeenkomst zijn we aan de slag 

gegaan met ambities, kansen en uitdagingen voor de sport in Dronten en in de tweede 

bijeenkomst hebben we ideeën geselecteerd en uitgewerkt. 

Het proces krijgt vervolg met een bijeenkomst op 16 maart. Dan maken we samen de 

vertaalslag naar een concept Sportakkoord Dronten. Over de invulling van deze 

bijeenkomst worden jullie later geïnformeerd (uiterlijk 10 maart). 

De vervolgbijeenkomst 
Deze bijeenkomst vond plaats op 25 februari. Op de avond zijn we aan de slag gegaan met 

het selecteren en uitwerken van de ideeën. In elk thema lagen 7 tot 9 kansen voor, waarbij de 

groep de keuze heeft gemaakt om 4 ideeën per thema uit te werken. De onderstaande 

ideeën zijn gekozen:

Inclusief sporten en bewegen
Ambitie: Elke inwoner van de gemeente Dronten kan meedoen aan de samenleving 
door sport en bewegen
1. Samenwerking bevorderen tussen sectoren: sport, onderwijs, zorg en welzijn.
2. Het bereiken, werven en bewustwording van doelgroepen door middel van 

een campagne
3. Het ontwikkelen en aanbieden van een sportpakket voor doelgroepen (van 

sportverenigingen voor zorg en onderwijs).
4. Het voorkomen en doorbreken van de eenzaamheid van ouderen. 

Vitale sportaanbieders & Positieve sportcultuur
Ambitie: Alle aanbieders toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen voor 
iedereen toegankelijk, veilig en bereikbaar blijft in Dronten
1. Bijscholing trainers, vrijwilligers, bestuurders en personeel door het 

aanbieden van cursussen op het gebied van werven, behouden en versterken.
2. Samenwerking bevorderen van sport (ook commercieel en niet commercieel)  

en andere sectoren.
3. Sportaanbieders op de kaart te zetten door communicatie en hoe krijgen we 

niet-sporters in beweging.



Vaardig bewegen
Ambitie: Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische 
vaardigheden nemen toe in Dronten
1. De rol van ouders bij het bewegen van kinderen: zien = doen. Ouders die 

bewust zijn van het belang van bewegen voor hun kind(eren): lol, samen, 
gezond en sociaal.

2. Verbeteren van veelzijdig bewegen onder (talentvolle) jongeren in Dronten.
3. Samenwerking tussen sportaanbieders en onderwijs en kinderopvang:
4. Bijscholing trainers, vrijwilligers, bestuurders en personeel door het 

aanbieden van cursussen op het gebied van werven, behouden en versterken.

De uitwerking van de ideeën staan in de bijlage. In de volgende bijeenkomst gaan 
we verder met het concretiseren van de ideeën op de thema’s: haalbaarheid, inzet, 
prioriteiten en eigenaarschap. 

Zet alvast in uw agenda!  

Hoe gaat het nu verder?

Op 16 maart is de volgende bijeenkomst, over de invulling van deze bijeenkomst 
worden jullie op een later moment geïnformeerd. Op deze avond gaan we in ieder 
geval verder met de ideeën en kunnen er wellicht ideeën uit verschillende thema’s 
worden samengevoegd.

Datum: 16 maart
Tijd: 19.15 – 21.00 uur
Locatie: Open Hof, Dronten
Aanmelden voor deze bijeenkomst: via deze link

Wil je meer weten over het sportakkoord, de aanpak en de achtergronden?
Kijk op www.sportakkoorddronten.nl.

Op woensdag 1 april wordt het Sportakkoord Dronten getekend! De officiële 
uitnodiging volgt.

Graag tot ziens tijdens de vervolgsessies! 

Met vriendelijke groet,

Denise Baars
Sportformateur Dronten

Feestelijke ondertekening Sportakkoord Dronten

https://nl.surveymonkey.com/r/FHLJJWP
http://www.sportakkoorddronten.nl/

