
1. Wat zijn de belangrijkste kansen en uitdagingen 
binnen dit thema?

• Uitdaging/Kans het aanbieden van clinics om de kinderen zo met 
verschillende sporten kennis te laten maken (Tijdens schooltijd)

• Uitdaging die hier bij aansluit is het vinden van vrijwilligers (van 
verenigingen) die deze clinics kunnen aanbieden --> clinics moeten 
namelijk wel kundig en enthousiast gegeven worden

• Uitdaging: juist de inactieve kinderen stimuleren en aan het sporten te 
krijgen

• Ouders meekrijgen en betrekken in de activiteiten. Ouders hebben een 
belangrijke invloed hierop

• Trainers moeten ook blijven ontwikkelen, en kunnen inspelen op de 
hedendaagse jeugd. Inspelen op interesses en behoefte van de jeugd 
--> bijscholing zou hierin iets kunnen toevoegen

• Kans: jeugd zelf inspraak laten hebben op wat ze veranderd willen zien 
op het gebied van sport en bewegen

• Uitdaging: Pubers die stoppen met sporten i.v.m. werk/drugs/alcohol

Thema: Samen ontwikkelen

4. Wie gaan hier samen werk van maken?

• Basisscholen + naschoolse opvang
• Kinderen moeten inspraak krijgen
• Ouders
• Verenigingen
• Commerciële partijen (Denk aan LACO betreffende schoolzwemmen)
• SportNederweert
• PMT’ers

2. Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen in Nederweert 
gezond en actief opgroeien?

• Aantrekkelijk openbaar sportplein
     --> Voor diverse leeftijden. -> Hierin weer de jeugd betrekken
• Tijdens de gymles aandacht bieden aan verschillende sporten
      --> Koppelen aan clinics (verenigingen) 
• Veilig sportklimaat, waar SportNederweert al een goede start in 

gemaakt heeft. Belangrijk hierin is dat alle partijen daarin gaan 
samenwerken

3. Welke concrete projecten / activiteiten gaan we
 opnemen in het Sportakkoord Nederweert?

• Sportpas (concept Sjors Sportief) 
• Begin van het schooljaar met duidelijke uitleg
• Meer info op scholen geven over sporten
• Natte gymles: weer beginnen met schoolzwemmen?
• Samenwerking met KVW
• Koningsspelen  upgraden, wordt nu gezien als saai.. (aldus een ouder)
• Puberbrein (Jeugdraad voor jongere jeugd, maar waarom niet voor de 

leeftijd van 13+)
• Presenteren van sportaanbieders
• Vriend/vriendinnendag (week) met alle verenigingen samen

“De basis voor een gezonde en actieve leefstijl in Nederweert wordt gelegd bij kinderen en jongeren. 
We willen dat zij de mogelijkheid krijgen om te leren hoe ze zich sportief, gezond en actief kunnen ontwikkelen”



1. Wat zijn de belangrijkste kansen en uitdagingen 
binnen dit thema?

• Werven, motiveren en uitdagen van mensen
• Varianten aanbieden m.b.t. traditionele sport
• Bredere inzet van accommodaties
• Jong en oud met elkaar in contact brengen

Thema: Samen Meedoen

4. Wie gaan hier samen werk van maken?

• SportNederweert
• Alle aanwezige verenigingen en andere partijen
• Gemeenten --> bewegen openbare ruimte

2. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Nederweert 
mee kan doen?

• Bekijken beweegmogelijkheden, hierbij kijken wat nog meer mogelijk is 
• Diverse verenigingen spreken wat zij kunnen betekenen (bredere inzet 

van accommodaties en varianten aanbieden traditionele sport)
• Hoeveel inwoners per leeftijdscategorie sporten er wel/niet (wat is 

hiervoor de reden?)
• Houd de sport betaalbaar of juist gratis maken
• Beweegmarkten organiseren (zien is bewegen) 
• Differentiëren per doelgroep

3. Welke concrete projecten / activiteiten gaan we opnemen 
in het Sportakkoord Nederweert?

• Beweegboekje
• Beweegpas
• Beweegaanbod op maat
• Informatiemarkt ‘fittesten’
• Samenwerking vereniging --> G-teams (bv. voetbalclub)
• Special sportmix verbreden
• Contact PGZ & PSW

“We willen dat iedereen meedoet in Nederweert. Sport en bewegen is de verbindende schakel om mensen samen te brengen. 
Hiermee versterken we de sociale cohesie, ontmoeting en participatie”



1. Wat zijn de belangrijkste kansen en uitdagingen 
binnen dit thema?

• Zoveel mogelijk verenigingen laten verenigen. Niet fuseren! --> 
Samenhang creëren binnen taken van het bestuur 

• Kleinere verenigingen binnen de dorpen moeten blijven bestaan
• Uitdaging: binding vinden met de inwoners van Nederweert
• Iedereen sport bij SportNederweert (professioneel geregeld)

Thema: Samen Sterk

4. Wie gaan hier samen werk van maken?

• Bengele Beweegt: pilot verenigingsbureau --> Wat is nodig om dit te 
realiseren? Groot durven denken. Plan maken om te zorgen dat het 
verenigingsbureau gefinancierd wordt

• Gemeente Nederweert 
• Nederweert 24 
• Verenigingen 
• Scholen (Citaverde bv. om de filmpjes te maken)
• Sportbonden 

2. Hoe zorgen we ervoor dat we ons in Nederweert 
blijven verenigen?

• Modernisatie van de organisatie 
• Leefbaarheid + centralisatie --> zonder daarbij uit dorpen te treden 
• Combi-bestuur (voorbeeld) --> combi-lidmaatschap 
• Blijf elkaar vinden 
• Moderner denken --> nieuwe organisatievorm 
• Samenwerken op bepaalde thema’s, zoals: ouderen en mensen met 

een beperking 
• Gebruik loze ruimtes die overdag leegstaan 
• Clinics op scholen 

3. Welke concrete projecten / activiteiten gaan we opnemen 
in het Sportakkoord Nederweert?

• Een samenwerking binnen besturen. Taken bij elkaar brengen zodat 
niet elke vereniging los de taken moet vervullen (bestuurlijke taken)

• Pilot opzetten van het verenigingsbureau binnen de Bengele
--> Eerst inventariseren of dit probleem wel bij veel verenigingen speelt 
--> Penningmeesterschap, beleid en social media + website                 
      onderbrengen bij het bureau
• Aanbod opzetten van verschillende sporten en voor verschillende 

doelgroepen 
• Marketing filmpje met (de wat onbekendere) sporten (jongeren hierin 

betrekken. Vereniging in de spotlight
• Ontwikkelen train de trainer bij verenigingen 
• Kennisbank opzetten --> mensen langs laten komen op de club 

(SportNederweert zou je ook kunnen zien als kennisbank)

“Sportverenigingen in Nederweert zijn belangrijk voor de ontmoeting en de leefbaarheid in de dorpen. We streven naar vitale en 
toekomstbestendige verenigingen die hun belangrijke rol nu en in de toekomst blijven vervullen”


