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Hoofdlijnen presentatie

• Presentatie (20 minuten)

- Doel

- Hoofdlijnen

• Open vragen (15 minuten)

- Wat vinden jullie belangrijk voor de nieuwe sportnota?

• Stellingen (15 minuten)

- Keuzes voorleggen



Huidige sportnota 

• Sportnota Niemand Buitenspel 2015-2020

• Sportpunt Stichtse Vecht

• Website sportpuntstichtsevecht.nl

- Een plek voor informatie over sport en bewegen in SV

• In Vogelvlucht 2015-2020

- Wat hebben we bereikt?



Nieuwe sportnota 

• Stichtse Vecht in beweging 2021-2025

- Belang van sport en bewegen

- Lijn sportaccommodaties  - sportstimulering – sport als middel

- Data gestuurd 

• Hoofdonderwerpen

- Uitgangspunt: Iedereen doet mee! 

1. Sportstimulering

2. Sportaccommodaties

3. Georganiseerd en ongeorganiseerd sporten

4. Sport als middel

5. Rol van de gemeente



Sportstimulering 

• Lokaal Sportakkoord Stichtse Vecht 2020-2022

- Landelijk sportakkoord

- Lokaal sportaanbieders/onderwijs/welzijn/gemeente betrekken

- Participatietraject (dec. 2019 – april 2020)

- Uitvoering lokaal sportakkoord via kernteam met 5 themagroepen 

- Rijksbijdrage €40.000, - per jaar voor uitvoering activiteiten

- Doel: extra inzet sportstimulering



Georganiseerd en ongeorganiseerd 

sporten 

• Georganiseerd sporten

- Sportverenigingen/BSO/scholen/rol van BSC

- Behoeftepeiling

- Data gestuurd

• Ongeorganiseerd sporten

- Openbare ruimte (bijvoorbeeld wandelen en fietsen)

- Koppeling met speelvoorzieningen/speelplaatsen



Sportaccommodaties 

• Buitensport

- Harmonisatie

- Multifunctioneel gebruik

• Binnensport

- Gebruik sportzalen/sporthallen

- Zwembaden



Sport als middel 

• Jongeren Op Gezond Gewicht

• Eenzaamheid en sport (vrijwilligerswerk)

• Gezondheid 

• Inclusie (aangepast sporten)

• Betaalbaar sporten



Rol van gemeente 

• Regisseren

• Faciliteren

• Coördineren

• Geen uitvoering 



Planning 

• Startnotitie (juli 2020)

• Participatietraject (september/oktober)

- Sportraad/adviesraad SD/seniorenraad

- Sportaanbieders/onderwijs/welzijn

- Inwoners

- Politiek

Gesprekken/interviews/filmpjes/bijeenkomsten/enquetes

• Vaststellen Raad: (Q1- 2021)



Open vraag

Wat zijn belangrijke onderwerpen voor de 

nieuwe sportnota?



Stelling sport en bewegen
1. De uitvoering van 

het sportbeleid is 

afgelopen jaren 

voldoende 

zichtbaar geweest?

Eens: Groen

Oneens: Rood



Stelling sport en bewegen
2. De buurtsportcoach 

is niet nodig om brede 

groepen mensen aan 

het sporten te krijgen, 

er zijn 

sportverenigingen?

Eens: Groen

Oneens: Rood



Stelling sport en bewegen
3. De inzet van sport 
als middel wordt 
steeds belangrijker om 
bijvoorbeeld  
overgewicht en 
eenzaamheid tegen te 
gaan? 

Eens: Groen

Oneens: Rood



Stelling sport en bewegen
4. Voor de 

ongeorganiseerde sport 

zijn meer vrij 

toegankelijke 

sportmogelijkheden in de 

openbare ruimte nodig?

Eens: Groen

Oneens: Rood



Stelling sport en bewegen
5. Bij sportstimulering 

hebben doelgroepen 

als kinderen, jongeren 

en ouderen evenveel 

aandacht nodig?

Eens: Groen

Oneens: Rood


