
Donderdag 29 oktober 2020
Ondertekening Sportakkoord Nederweert



-OPENING-

Wethouder 
Peter Koolen



Programma 

1. Sportakkoord Nederweert 
2. Opstelling & toelichting kernteam
3. Juniorakkoord 
4. Ondertekening 
5. Afsluiting







Samen Ontwikkelen
“De basis voor een gezonde en sportieve leefstijl wordt 
gelegd bij kinderen en jongeren. In de gemeente 
Nederweert krijgt de jeugd de mogelijkheid te leren hoe
ze zich sportief kunnen ontwikkelen.”

o Beweegprogramma’s op basisscholen
o Naschools sport- en beweegaanbod en 

vakantiesport 
o Ouderbetrokkenheid
o Vaardig in bewegen 

❑ MQ Scan
❑ ‘Natuurlijk spelen’ in de openbare ruimte
❑ Ontwikkeling van beweegroutes



-Kristel Bovend’eerdt-

Sport en bewegen 
IKC de Kerneel



Samen Meedoen
“In gemeente Nederweert staat niemand
aan de zijlijn maar is actief en betrokken. 
Er is aandacht voor bewegen en participatie 
van kwetsbare inwoners, waaronder 
ouderen en mensen met een beperking. 
Inwoners worden hierbij in hun eigen kracht 
gezet en kunnen naar vermogen meedoen.”

o Iedereen doet mee
o Preventief en gezond
o Beweegstimulering 

❑ Beweegpas 
❑ Rolstoeltocht
❑ Fittesten
❑ Wandelchallenge en Walk to Fight Cancer 



-Meggy van Soest-

Wandelchallenge
Land van Horne



Samen Sterk
“Sport en bewegen zijn de verbindende schakels in 
gemeente Nederweert en zorgen voor actieve en 
leefbare wijken en een prettige leefomgeving. 
Verenigingen zijn belangrijk voor de ontmoeting, 
leefbaarheid en ontwikkeling van mensen in 
gemeente Nederweert.”

o Inspireren en faciliteren 
o Ondersteunen en opleiden 
o Samenwerken

❑ Op dorpsniveau of sporttak
❑ Verenigingsbureau
❑ Combi-lidmaatschap



-Jan Hoeben & Tiny Linsen-

QUIZ watersport
Reddingsbrigade Nederweert ZPC Nederweert



Sportlijn (NOC*NSF, NL Actief en de sportbonden) 
Verhoogt de kwaliteit en kwantiteit van kader en 
verenigingsondersteuning voor sportaanbieders. 

Budget voor:
• Inzet Adviseur Lokale Sport
• Ondersteuningsbudget voor de inzet van services

Werkwijze in de gemeente Nederweert: 
• Manon van Veghel eerste aanspreekpunt voor verenigingen

Manon@sportnederweert.nl
• Jorg Smeets schakel tussen gemeente Nederweert en 

NOC*NSF

De Adviseur Lokale Sport

Manon van Veghel

Jorg Smeets



Inventarisatie interesse 
Services





De kerngroep
“We willen werken met een kerngroep die in algemene zin de 
uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord monitort.”

De kerngroep komt minimaal 2x per jaar bij elkaar. Globale 
taken van de kerngroep zijn:
o Monitoren van de voortgang 
o Signaleren van kansen en ontwikkelingen en vertalen 

naar doelen en projecten
o Integrale samenhang bewaken
o Ambassadeur zijn van het thema en mogelijk andere 

partners en belangstellenden informeren
o Jaarlijks de doelen en resultaten rapporteren, 

werkzaamheden verantwoorden en eventuele 
afwijkingen bespreken.

Interesse? Reageer voor 12 november!



Het Juniorakkoord
“Bijzonder bij dit sportakkoord is de jeugd die actief is 
betrokken. Ook bij de uitvoering wordt de jeugd actief 
betrokken bij de realisatie van de diverse ideeën die
zij hebben benoemd.”

Projecten die genoemd zijn:
o Bewegend leren
o Watertappunten plaatsen
o Zelf gymlessen bedenken 
o Een Freerunpark maken 
o Meer buitenlessen op school

Volgende stap: Junior kernteam vormen



Kortom, het Nederweerts Sportakkoord

• Echt iedereen in Nederweert doet mee;
• Ambitieus plan waar we samen ‘eigenaar’ van zijn;
• Plan is dynamisch, nieuwe supporters welkom;
• Het akkoord sluiten we met elkaar;
• Met elkaar zijn we al volop aan de slag;
• Vandaag versterken we dit met een handtekening!



Ondertekenen 
1. Ga naar de link in de chat (Miro)
2. Sleep je scherm naar de rechterkant waar je alle logo’s ziet
3. Zoom helemaal in op jouw logo
4. Klik vervolgens op de pen links in de werkbalk (zie oranje rondje)
5. Zet de ondertekening
6. Klik op het pijltje bovenaan (zie blauw vierkant)
7. Sluit het scherm

Wij zullen aan het eind van de presentatie het resultaat aan jullie laten zien!



Ondertekenen



-Vervolg & afsluiting-


