
 

Van: Public Affairs <public.affairs@nocnsf.nl>  

Verzonden: donderdag 5 april 2018 14:44 
Onderwerp: mail aan de (in)formateur 
 

Geachte mevrouw, meneer, 

Mag ik u vragen onderstaande mail door te sturen aan de (in)formateur van uw gemeente? 

 Met sportieve groet, 

 
 
 

 

Geachte heer, mevrouw  

 

Gefeliciteerd met uw rol als (in)formateur. Aan u de uitdaging om de voorbereidingen te treffen om straks één gepassioneerd en gedreven team te smeden, 
dat over een aantal weken met trots haar stip op de horizon presenteert en de komende 4 jaar het beste uit zichzelf haalt. Politiek bedrijven is net (top)sport. 
Wij wensen u veel succes toe met de vorming van een coalitie en het collegeakkoord. Investeer in de maatschappelijke kracht van sport en doe mee!  

De maatschappelijke kracht van sport en bewegen wordt door velen al lang (h)erkend, maar is nog niet in alle gemeenten verzilverd. Gemeente breed wordt 
nog niet overal sport-inclusief gedacht. Wellicht bieden het Sportakkoord en het Preventieakkoord die het kabinet voor de zomer lanceert inspirerende 
aanknopingspunten. Maar ook de nieuwe omgevingswet biedt kansen. Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving bevordert gezonde mobiliteit en daagt uit 

https://ennlbook.ennl.eu/gr2018/e-zine/


tot bewegen. Het aantal beweegvriendelijke ruimtes, speelpleinen, groenstroken en sportparken in de bebouwde kom en de ontsluiting naar natuurgebieden 
en het platteland zou een vast onderdeel van de omgevingsvisie van een gemeente moeten zijn. 

Anno 2018 vormen accommodatiebeleid en sportstimulering nog steeds de hoofdmoot van lokaal sportbeleid. Terecht gaat steeds meer ook de aandacht 
naar anders georganiseerde sport in gemeenten en naar de behoefte aan verenigingsondersteuning. Kijk naar de behoefte van burgers en organiseer 
vandaar het aanbod. Open sportclubs kunnen hierin een goede rol vervullen. 82% van de sportclubs in Nederland wil graag haar maatschappelijke rol 
versterken en uitgroeien naar een open club. Een open club richt de blik naar buiten, naar de omgeving, de buurt, gericht op samenwerking en de 
maatschappij. Een sportclub die hier naar toe wil uitgroeien heeft daar de hulp van de gemeente bij nodig. Daarom: 

- Investeer in sportaccommodaties en sportclubs om vitaal te worden, ondersteun de sport door het bestuurlijk kader van sportclubs te 
professionaliseren en sporttechnisch kader te ontwikkelen en laat buurtsportcoaches verbindingen leggen.  

- Investeer in en faciliteer de verbinding van sport met onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, natuur en bedrijfsleven. Zet in op de verbinding van sport 
met de decentralisaties in het sociaal domein en de energietransitie.  

- Investeer in talentontwikkeling en zet in op aantrekkelijke breedte- en topsportevenementen passend bij de gemeente vanuit de positieve bijdrage aan 
de marketing van de gemeente als woonplaats en vestigingsplaats. 

 

De sport daagt u uit! Formeer en adviseer sport-inclusief!  

Inspiratie nodig? Volg het voorbeeld van Utrecht, Amsterdam en andere gemeenten en leg uw afspraken vast in een lokaal Sportakkoord, een 
Preventieakkoord met Sport en Bewegen of het collegeakkoord. De vorm maakt niet uit, als de maatschappelijke kracht van sport in uw gemeente maar ten 
volle wordt benut en ingezet. Meer informatie? www.gr2018sport.nl of stuur een mail aan: SportcampagneteamNL@nocnsf.nl. 

Namens het Sportcampagneteam NL, 
met sportieve groet, 

 
Gerard Dielessen 
Algemeen directeur NOC*NSF 

 

 

http://www.sportutrecht.nl/nieuws/2018/02/utrechts-sportakkoord
https://www.sportraadamsterdam.nl/verslag-groot-amsterdams-sportdebat-2018/
http://www.gr2018sport.nl/
mailto:SportcampagneteamNL@nocnsf.nl

