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Het ministerie van VWS heeft 
in de zomer van 2018 samen 
met de sportsector, gemeenten en 
maatschappelijk betrokken partners een 
Nationaal Sportakkoord gesloten, het hoofddoel: zoveel mogelijk 
mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De gemeente 
Landerd en betrokken lokale partners onderschrijven dit belang 
en zijn gezamenlijk aan de slag gegaan om te komen tot een 
lokaal Sportakkoord. Dit document is het resultaat hiervan.

In	februari	2020	zijn	we	gestart	met	de	voorbereidingen.	Vanaf	Juni	
2020	hebben	we	een	eerste	inventarisatie	gemaakt	bij	partners	
van	verschillende	sectoren	over	hun	mogelijke	betrokkenheid	bij	
het	Sportakkoord.	Ook	hebben	we	ze	gevraagd	op	welke	thema’s	
uit	het	Nationaal	Sportakkoord	zij	kansen	en	vraagstukken	zien.	
Op	de	startbijeenkomst	in	september	2020	hebben	50	deelnemers	
meegedacht	over	de	inhoud	van	het	Sportakkoord.

Dit	alles	heeft	de	kaders	
helder gemaakt waarop 

het Sportakkoord van 
Landerd	zich	gaat	richten.	 

Na	de	inbreng	van	de	startbijeenkomst	is	het	voorlopig	akkoord	
opgesteld	en	gedeeld	met	alle	partijen.	

Begin	november	2020	hebben	de	ambitiepartners	het	akkoord	
ondertekend.	

Het ondertekende Landerdse Sportakkoord wordt uiterlijk 
8	november	2020	ingediend	voor	de	aanvraag	van	
uitvoeringssubsidie	voor	de	periode	2021	en	2022.

de aanpak
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landerds akkoord

Het	lokale	Sportakkoord	in	Landerd	gaat	bijdragen	aan	een	
sterker	en	positiever	sportklimaat	in	Landerd	en	haar	kernen.	
Het Sportakkoord richt zich voornamelijk op het versterken 
van	de	sportomgeving	in	de	breedste	zin	van	het	woord	voor	

alle	inwoners	van	de	gemeente	Landerd.	Alle	aanbieders	
van	sport	en	beweegaanbod	in	Landerd	zijn	aan	zet	

samen	met	diverse	maatschappelijke	partijen.	
Het akkoord is van en voor de gezamenlijke 

partners	van	het	akkoord.	Zij	zullen	
samen	zorgdragen	om	de	ambities	

vorm en uitvoering te geven waar 
dat	in	hun	mogelijkheden	ligt.	

In dit akkoord staan al enkele 
activiteiten	die	vanuit	de	
partners	zijn	aangedragen.	

Daarnaast zijn er nog veel 
ideeën	en	activiteiten	
bekend	die	we	gedurende	

de uitvoeringsfase 
nog kunnen 

toevoegen.

In Landerd gaan we ons richten op de volgende thema’s uit het 
landelijke	Sportakkoord:	

Inclusief sporten en bewegen, 
waar	voor	iedereen	een	leven	lang	plezier	in	sporten	en	bewegen	
zonder	belemmeringen	wordt	nagestreefd.

duurzame, positieve, gezonde en vitale 
sportomgeving, 

waar alle inwoners van Landerd met plezier en in een veilige en 
vitale	omgeving	kunnen	sporten	en	bewegen.

Jong Vaardig in Bewegen, 
voor	alle	kinderen	in	Landerd	is	er	kwalitatief	aanbod	en	is	er	
verbinding	tussen	diverse	partijen	die	zich	bezig	houden	met	de	
motorieke	ontwikkelingen	van	kinderen.
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Het lokale Sportakkoord van Landerd is een akkoord dat ambities stelt om  
de sport en beweegomgeving in Landerd op hoog niveau te houden en  

waar nodig te versterken. 

In het akkoord worden enkele ambities en activiteiten benoemd die kunnen 
helpen om de eerste stappen te zetten. Het is zeker geen vast omlijnt verhaal 

en er is altijd ruimte voor verandering. Zo kan iedere partner bijdragen op 
haar eigen manier met haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden. 

Niet alle activiteiten zijn nieuw. Ook bestaande initiatieven en acties kunnen 
bijdragen aan de uitvoering van de ambities. Juist het versterken en verbreden 

van de goede initiatieven die al gedaan worden binnen de gemeente dragen 
bij aan het behalen van de ambities. 
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organisatie

In Landerd is het Sportakkoord van alle partijen gezamenlijk en 
hier zal ook de organisatie op ingericht worden. De deelnemende 
partijen zijn dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de ambities uit het akkoord.

Vervolg
Er	wordt	een	kick-offbijeenkomst	georganiseerd,	passend	bij	de	
coronatijd.	Op	deze	bijeenkomst	maken	we	de	eerste	afspraken	 
om	acties	op	te	pakken.	Een	sportformateur	ondersteunt	hierbij.	
In	dit	akkoord	hebben	partijen	zich	specifiek	gemeld	om	mee	te	
willen	helpen	de	ambities	te	realiseren.	Dit	akkoord	is	bedoeld	
om	zo	snel	mogelijk	in	actie	te	komen	en	niet	om	te	wachten.	
De	partners	worden	per	thema/activiteit	bij	elkaar	geroepen	en	
ingezet	om	over	te	gaan	tot	uitvoering.

De	kick-off	bijeenkomst	markeert	de	start	van	de	activiteiten	 
uit	het	Sportakkoord.

Uitvoering activiteiten
Vanuit	de	kick-off	gaan	de	ambitiepartners	aan	de	slag	met	de	
vervolgacties	uit	het	Sportakkoord.	Sommige	partners	hebben	zich	
specifiek	aangesloten	bij	een	activiteit	uit	het	akkoord.	Zij	gaan	
hiermee	aan	de	slag.	

Naast	de	activiteiten	die	in	dit	akkoord	staan	is	er	ruimte	om	
nieuwe	activiteiten	en	ideeën	het	komende	jaar	in	te	brengen.	
Het	gaat	dan	om	acties	en	ideeën	die	bij	dragen	aan	de	gestelde	
ambities	uit	het	Sportakkoord.	Hierin	staat	wel	altijd	samenwerking	
en	gedeelde	verantwoordelijkheid	centraal.

Adviesorgaan Sportakkoord
Om	de	voortgang	te	bewaken	en	te	monitoren	neemt	de	
adviesgroep	van	Landerd	SpoRtZO	de	rol	van	adviesorgaan	
Sportakkoord	op	zich.	Dit	adviesorgaan	krijgt	de	volgende	taken:
•	 Voortgang	bewaken	van	de	ambities	uit	het	Sportakkoord
•	 Beoordelen	van	aanvragen	voor	het	uitvoeringsbudget

Het adviesorgaan fungeert dus niet als eigenaar van het akkoord 
maar	als	bewaker	van	de	voortgang.	De	gemeente	is	ook	
vertegenwoordigd	in	dit	adviesorgaan.
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Budgetten
Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente Landerd  
de	volgende	bijdrage:
•	 €	10.000,-	voor	het	jaar	2021
•	 Mogelijkheid	tot	aanvraag	€	10.000,-	in	2022

Deze	budgetten	staan	ter	beschikking	voor	de	
uitvoering	van	de	activiteiten	die	ontstaan	uit	het	
Sportakkoord.	
Budgetten	kunnen	via	de	gemeente	aangevraagd	
worden.	Het	adviesorgaan	Sportakkoord	
adviseert	of	de	budgetten	wel	of	niet	
worden	toegekend.	Voor	het	toekennen	 van 
uitvoeringsbudget	worden	kaders	opgesteld	waaraan	
de	aanvragen	moeten	voldoen.	Dit	wordt	gedaan	in	de	
vorm	van	een	subsidieregeling.	De	gemeente	stelt	
een	subsidieregeling	op	en	bespreekt	deze	met	
het	adviesorgaan.	Vervolgens	wordt	deze	regeling	
vastgesteld	en	gedeeld	met	alle	ambitiepartners.

Adviseur Lokale Sport 
Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport 
(sportbonden,	NL	Actief	en	NOC*NSF)	vanuit	de	‘sportlijn’	van	het	
Nationale	Sportakkoord	aan	elke	gemeente	een	Adviseur	Lokale	
Sport	ter	beschikking.	Dit	is	een	adviseur	van	SSNB.	Deze	adviseur	
blijft	beschikbaar	gedurende	de	periode	van	uitvoering	van	het	

Sportakkoord.	Daarnaast	stelt	de	gezamenlijke	sport	
ook	een	aantal	Services	ter	beschikking.	Lokaal	kan	
gebruik	gemaakt	worden	van	deze	zogenaamde	
Services.	De	ambities	en	behoeften	van	
verenigingen	staan	hierbij	centraal.	Op	basis	

daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport 
en	de	lokale	partners	bekeken	welke	services	optimale	
ondersteuning	bieden.	Deze	services	worden	door	
professionals	uit	de	sport	geleverd.	NOC*NSF	kan	
ook	extra	ondersteuning	bieden	in	de	vorm	van	
procesbegeleiding	bovenop	het	beschikbare	budget	

aan	services.	Ook	dit	kan	door	de	Adviseur	
Lokale	Sport	worden	aangevraagd.	
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tHEMA

De	ambitie	Inclusief	Sporten	
en	Bewegen	in	het	Nationaal	
Sportakkoord	heeft	als	doel	dat	
meer Nederlanders een leven 
lang plezier aan sporten en 
bewegen	beleven	in	een	
inclusieve sport- en 
beweegomgeving.	Dat	wil	
zeggen dat we drempels 
willen weghalen voor de 
mensen	die	belemmeringen	
ervaren om te gaan sporten en 
bewegen.	Belemmeringen	door	
bijvoorbeeld	leeftijd,	geaardheid,	
beperking,	culturele	achtergrond	of	
financiële	situatie.	Iedereen	moet	in	
staat zijn om te kunnen gaan sporten 
en	bewegen.

Voor alle inwoners van de gemeente Landerd 
ongeacht leeftijd, geaardheid, beperking, 
culturele achtergrond of financiële situatie 
is het mogelijk om optimaal te kunnen 

sporten en bewegen. Gezamenlijk dragen 
alle partners in Landerd zorg voor een 

veilige en toegankelijke omgeving voor al 
haar inwoners zowel op de fysieke als sociale 

toegankelijkheid.

Hieronder	staan	de	eerste	activiteiten	die	vanuit	de	
deelnemende	partners	ingebracht	zijn	om	binnen	dit	
thema	op	te	pakken.	De	ambitiepartners	zullen	in	de	
uitvoeringsfase	na	dit	akkoord	de	activiteiten	verder	
uitwerken	en	in	gang	zetten.	Binnen	de	uitvoeringsfase	
is	er	ruimte	om	de	koers	aan	te	passen	of	te	wijzigen.

ambitie

Inclusief Sporten en Bewegen



9ACtIVItEIt	1

Kennis en kwaliteit van kader /vrijwilliger 
vergroten op het gebied van aangepast sporten

Omschrijving
Versterken	van	Kader	op	pedagogische	gebied,	om	meer	
sportaanbod	voor	iedereen	ongeacht	fysieke	of	sociale	
beperkingen	te	realiseren.	

Ambitiepartners
•	Landerd	SpoRtZO,	beweegcoach	uniek	sporten,	 

verenigingsondersteuner
•	Gemeente Landerd
•	Jos Kuipers, Adviseur Lokale sport
•	Jong Nederland Reek
•	DAW	Schaijk,	Marcel	van	de	Heuvel
•	Praktijk	jij	en	ik,	Sandy	Vos
•	Vluchtelingenwerk	Landerd,	Christa	Langens
•	Dansschool Rowie
•	Zorgcoöperatie	Schaijk

Wat nodig?
Een	goede	afstemming	tussen	aanbieders	en	ondersteunings-
mogelijkheden	gericht	op	de	diverse	doelgroepen.

Er	wordt	gericht	aan	de	verenigingen/organisaties	gevraagd	welke	
ondersteuning	zij	nodig	zouden	hebben	om	de	verschillende	
doelgroepen	te	kunnen	ontvangen	binnen	de	vereniging/organisatie.

Kennisdeling	realiseren	tussen	verenigingen	organisaties	over	
diversiteit	van	de	doelgroep.	

ACtIVItEIt	2

Diverse activiteiten voor senioren  
ontwikkelen en versterken

Omschrijving
Het	huidige	aanbod	per	kern	in	kaart	brengen,	de	vraag	
achterhalen	bij	de	doelgroep	en	bepalen	of	er	noodzaak	is	voor	
nieuw	of	ander	aanbod	van	beweegactiviteiten.	

In	Landerd	voldoet	43%	van	de	senioren	aan	de	Fitnorm	 
(3	keer	per	week	minimaal	20	minuten	intensief	bewegen)

Ambitiepartners
•	Franks’s	Gym
•	tennis-	en	padelvereniging	Set	‘77,	William	van	Stiphout
•	Landerd	SpoRtZO
•	KBO Reek
•	Vluchtelingenwerk	Landerd,	Christa	Langens
•	Dansschool Rowie
•	Praktijk	Den	Hoogen,	Marjan	van	Delst
•	tennis-	en	padelvereniging	De	Witte	Schare
•	Zorgcoöperatie	Schaijk

Wat nodig?
Een	goede	afstemming	tussen	aanbieders	en	ondersteunings-
mogelijkheden	gericht	op	deze	doelgroep.	Mogelijk	jong	en	oud	
samen	brengen	met	sport	en	bewegen.

Voorbeelden van activiteiten
Walking	voetbal,	line	dancing,	taj-chi,	wandelen,	jeu	de	boulen,	
uitvoeren	van	een	fittest	onder	senioren,	tennisFit
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In het landelijk akkoord staan onder andere de 
thema’s	Duurzame	Sportinfrastructuur,	Vitale	Sport-	en	
Beweegaanbieders	en	Positieve	Sportcultuur.	Deze	thema’s	
raken	de	sportaanbieder	in	de	kern,	want	ze	gaan	over	
het	toekomstbestendig	maken	van	sportaccommodaties,	
het	verduurzamen	van	sportaccommodaties	
(energietransitie),	het	toekomstbestendig	maken	van	
sportverenigingen en het creëren van een veilig en 
positief	sportklimaat.	Uiteraard	gaat	de	inhoud	van	deze	
ambities	verder	dan	alleen	sportaanbieders	(het	raakt	
alle	thema’s	van	dit	Sportakkoord).	toch	is	voor	dit	
thema gekozen om te focussen op de toekomst 
van	sportverenigingen	als	belangrijke	sport-	en	
beweegaanbieder	in	en	voor	Landerd.

Landerd voorzien van een functionele, goede en duurzame 
sportinfrastructuur. Landerd beschikt al over een goed breed 
en toekomstbestendig aanbod van accommodaties. Daarnaast 
gaat Landerd voor een vitaal verenigingsleven waar iedere 
inwoner in een veilige en positieve omgeving zijn/haar sport 
kan beleven.

In	Landerd	is	een	training	vertrouwenscontactpersoon	geweest.	
Hiermee	leggen	we	de	verbinding	tussen	het	sociale	domein	en	
de	sport.	De	bedoeling	is	dat	van	hieruit	meerdere	verbanden	
tussen	verenigingen	en	maatschappelijke	partijen	ontstaan.	Bij	
de invulling van het akkoord zal vanuit deze gezamenlijkheid 
een	activiteiten	programma	ontwikkeld	worden.

Door	de	aanwezige	structuur	van	coöperaties	zijn	er	in	de	
kernen	al	veel	verbindingen	gelegd.	In	het	Sportakkoord	zal	dan	
ook	nadrukkelijk	met	deze	organisaties	geschakeld	worden	om	
deze	samenwerking	te	versterken	en	verbreden	waar	nodig.	 
De	betrokkenheid	van	de	verenigingen	is	hierbij	erg	belangrijk.

tHEMA

duurzame, positieve, gezonde en vitale sportomgeving

ambitie
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Sportplatform

Omschrijving 
Realiseren	van	een	Sportplatform	waar	ontmoeting	en	
kennisdeling	centraal	staan.	Meerdere	vormen	zijn	hierin	
mogelijk.	Aangegeven	is	dat	de	deelnemende	partners	uit	de	
diverse werkvelden vaker elkaar willen ontmoeten om met elkaar 
in	contact	te	blijven.

Ambitiepartners 
•	Landerd	SpoRtZO,	coördinator	en	verenigingsondersteuner	
•	Gemeente Landerd
•	Nettie	Nabuurs	Jeugdpreventiemedewerker
•	Voetbalvereniging	VCO,	Richard	Vissers
•	Jos Kuipers, Lokaal Adviseur Sport
•	tennis-	en	padelvereniging	Set	’77

Wat nodig? 
Om	dit	platform	op	te	kunnen	starten	en	vorm	te	geven	is	er	
een	samenwerking	nodig	tussen	de	ambitiepartners.	Regie	om	
te	zorgen	dat	het	platform	georganiseerd	wordt	is	hierin	van	
wezenlijk	belang.
Bepalen	welke	vormen	van	ontmoeting	en	kennisdeling	gebruikt	
kunnen	worden.

ACtIVItEIt	2

Ondersteuning bij verenigingsvraagstukken

Omschrijving
De	verenigingen	hebben	aangegeven	dat	ze	collectief	met	
enkele	vraagstukken	worstelen.	Hierbij	is	te	denken	Vrijwilligers,	
ledenwerving	en	behoud.	Ook	hier	staat	kennisdeling	centraal.

Ambitiepartners
•	Verenigingsondersteuner	Landerd	SpoRtZO
•	Adviseur Lokale sport
•	Voetbalvereniging	Achilles	Reek
•	Dorpsontwikkeling Reek
•	Scouting	Schaijk
•	 Initiatief	Zeeland

Wat nodig? 
Het vinden van de juiste ondersteuning mogelijkheden voor 
verenigingen	op	de	diverse	vraagstukken.	Van	hieruit	gericht	
bijeenkomsten	organiseren.	

Tip
De	adviseur	Lokale	sport	beschikt	over	een	groot	aanbod	van	
ondersteuningsmogelijkheden ten dienst van de verenigingen 
welke	kosteloos	in	te	zetten	in	Landerd.	
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Gezondere Sportomgeving

Omschrijving
De verenigingen spannen zich in om een gezondere 
sportomgeving	te	realiseren.

Ambitiepartners
•	GGD	Hart	van	Brabant

Wat nodig? 
•	Kantinebeheerders	verenigingen
•	GGD,	NIX	18/rookvrij
•	team:Fit	gezondere	sportkantine

Tip
Stimuleer	de	verenigingen	om	een	gezonder	aanbod	te	hebben	
in	de	kantine	en	bewust	bezig	te	zijn	met	NIX	18	en	een	rookvrije	
omgeving.
Laat	team:Fit	een	scan	uitvoeren	van	de	huidige	situatie	bij	de	
verenigingen,	deze	kan	kosteloos	ingezet	worden.
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Van	jongs	af	aan	vaardig	bewegen	is	een	van	de	
landelijke	thema’s.	Het	doel	van	dit	thema	is	dat	
meer	kinderen	aan	de	beweegnorm	gaan	voldoen	
en dat hun motorische vaardigheden toenemen 
(met	focus	op	de	groep	van	0	tot	12	jaar).	
Landerd onderkent deze doelstelling en richt zich 
dan	ook	op	dit	thema.	Vanuit	Landerd	SpoRtZO	
wordt	hier	al	op	ingezet.	Landerd	SpoRtZO	speelt	
in samenwerking met andere partners een 
belangrijke	rol	bij	de	ontwikkeling	van	dit	thema	
en	de	inhoudelijke	uitvoering.

Alle kinderen in Landerd kunnen in een veilige en  
kwalitatief sterke omgeving bewegen, dit om hun  
motoriek te onderhouden en verbeteren waar nodig.  

In de totale omgeving van het kind is er aandacht  
voor bewegen.

tHEMA

Jong Vaardig in Bewegen

ambitie
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Monitoring motorische ontwikkeling kinderen

Omschrijving
Het uitvoeren van een scan en het hele jaar de motorische 
ontwikkeling	van	kinderen	in	kaart	brengen	en	volgen.	

Ambitiepartners
•	Landerd	SpoRtZO
•	tobias	Jubbega,	jeugdpreventiewerker
•	Basisonderwijs, Jeroen van Erp
•	Koraal,	Maashorst
•	Fysiotherapie,	Eefje	Schalken
•	Fysiotherapie	Schaijk,	Leo	Vlaskamp
•	Kanteel kinderopvang, Ingrid de Krieger
•	Praktijk	Den	Hoogen,	Marjan	van	Delst

Wat nodig?
Bepalen	welke	scan	gebruikt	kan	worden.
Bepalen	wie	de	scan	kan	uitvoeren.
Bepalen	vervolgtraject	na	meting,	welke	activiteiten	worden	er	
extra	ontwikkeld	voor	de	doelgroep	met	een	mindere	motoriek.

ACtIVItEIt	2

Naschools beweegaanbod voor kinderen 
met mindere motoriek in kaart brengen en 
verbinden met bestaand aanbod

Omschrijving
Passend	aanbod	creëren	voor	deze	doelgroep,	in	samenwerking	
met	onderwijs,	sport	en	zorg.

Ambitiepartners
•	Basisonderwijs, Jeroen van Erp 
•	Fysiotherapie
•	Sportverenigingen
•	Kanteel kinderopvang, Ingrid de Krieger
•	tennis-	en	padelvereniging	De	Witte	Schare

Wat nodig?
Goede	afstemming	tussen	diverse	partners.
Rekening	houden	met	AVG	vraagstukken.
Kwalitatief	goede	sportbegeleiders,	met	kennis	van	MRt.

Tip
Verbinding	met	bestaand	beweegaanbod.
Maak	niet	alleen	specifiek	aanbod,	integreer	waar	mogelijk	en	
maak	specifiek	waar	noodzakelijk.



lokaal Sportakkoord gemeente Landerd 15

ORGANISAtIE 

Praktijk	Jij	en	Ik

Kindcentrum	De	Morgenzon

Dorpsontwikkeling Reek
 

Festilent	
 

AANBOD

Wij	staan	er	voor	open	om	onze	kennis	en	expertise	over	jeugdigen	
met	psychiatrisch	problematiek	(ASS/ADHD)	en	een	gemiddelde	
intelligentie	te	delen,	mocht	hier	vanuit	een	vereniging	behoefte	 
aan	zijn.	

Koppelen	aan	mooie	pilot	vanuit	De	Morgenzon	(onderwijs	en	opvang:	
coteaching	professionals	op	bewegen	(en	taal/spraak)).

Wij	kunnen/willen	helpen	om	de	juiste	partijen	in	Reek	aan	te	laten	
haken,	die	een	belangrijke	rol	in	de	activiteiten	kunnen	spelen.	Dat	
zijn	er	best	veel.	De	werkgroep	verbreding	sport	en	spel	die	onder	de	
beheersstichting	van	de	nieuwe	Sport	en	spel	accommodatie	hangt	
kan	een	belangrijk	aanspreekpunt	hiervoor	worden.	Contactpersoon	is	
Jos	de	Haas,	die	ook	senioren	tennis	en	walking	football	pilots	in	Reek	
heeft	opgezet.

Zijn	er	vlakken	waar	de	inbreng	van	Festilent	gevraagd	wordt	dan	zijn	
we	bereid	om	hierover	mee	te	denken.

tHEMA/ACtIVItEIt

Inclusief sporten

Jong	vaardig	in	bewegen

Algemene Ondersteuning

Algemene Ondersteuning

BIJLAGE	1

divers aanbod bij het Sportakkoord



lokaal Sportakkoord gemeente Landerd 16

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

 

 

 

 

 

 

 

Ambitiepartners Landerds Sportakkoord  

PmT • meggie biemans

•	Le Jeteur Schaijk
•	tennis- en padelvereniging  
De	Witte	Schare

•	Voetbalvereniging	VCO
•	PO	(primair	onderwijs)	Landerd
•	Zorgcoöperatie	Zeeland
•	Kanteel kinderopvang
•	Koraal,	Maashorst
•	Lokaal Adviseur Sport
•	Landerd	SpoRtZO
•	GGD
•	Stichting	Dorpsontwikkeling	Reek
•	Initiatief	Zeeland 

DAW Schaijk
•	Praktijk	Den	Hoogen
•	Maartje	Peeters
•	tennisvereniging Reek
•	Dansschool Rowie
•	Frank’s	Gym
•	tennis-	en	padelvereniging	Set	‘77
•	Scouting	Schaijk
•	Jong Nederland Reek
•	De Vlinder
•	Zorgcoöperatie	Schaijk
•	Vluchtelingenwerk Landerd
•	Judovereniging Aait Vedan

ambitiepartners
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