


Sportakkoord Uden

De weg naar een lokaal sportakkoord Uden
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Op 4 april 2019 plaatsen zes lokale partijen hun handtekening onder de intentieverklaring om aan de slag te gaan

met een lokaal sportakkoord. Ieder van hen is op een bepaalde manier verbonden aan het Udense sport- en

beweegveld en in samenhang vertonen zij een veelzijdige vertegenwoordlglng hiervan. In het vervolg worden zij

aangeduid als de 'ambassadeurs':

r VoetbalverenigingUDl'19-CSU

r Turn- en gymnastiekvereniging Vlugheid & Kracht

o Ski- en snowboardvereniging De Schans

r Beweeg- en preventiecentrum Bodyvision

I Stichting recreatie en sport voor bijzondere doelgroepen

o Gemeente llden

Om het lokaal sportakkoord te vormen is de hulp ingeschakeld van Rob de Vries, senior adviseur sport bij

adviesbureau Drijver en Partners. Samen met deze zogenaamde 'sportformateur' werd er een traject ingezet om

te komen tot een lokaal sportakkoord voor Uden. In chronologische volgorde bestond dit traject uit:

t. Ki<'k-oÍï'bijccnkomst mct dt' lokalc arÍrl):'lssa(lcrlrs

Op 26 april 2019 zijn de ambassadeurs van het lokaal sportakkoord bij elkaar gekomen met als doel om samen te

brainstormen over de inhoud van het akkoord. Belangrijkste uitkomst van het overleg was dat de ambassadeurs

een werkwijze wilden ontwikkelen waarmee:

o Het uitvoeringsbudget niet alleen ten goede komt van één initiatief en,/of partij

o De aanpak en werkwijze laagdrempelig is

o De inzet van het uitvoeringsbudget leidt tot activiteiten die ook na de twee subsidiejaren kunnen

voortduren

2, Thcn.rabijccnkomst me t hct sportit-r'c --cn maatst'haplle lijkc vclrl

Op 17 juni 2019 werd er een themabijeenkomst georganiseerd voor zowel de ambassadeurs als andere partijen in

het sportieve en maatschappelijke veld van de gemeente Uden (sportverenigingen, beweeg-aanbieders, onderwijs

etc.). Daarbij waren circa 50 personen aanwezig. De avond stond in het teken van de vraag: 'Welke thema's uit
het nationaal sportakkoord leven op lokaal niveau het meeste?'.

De aanwezigen kregen ieder een zakje met daarin fictief geld. In totaal €30.000,-x per persoon bestaande uit

muntjes van ieder €5.000,-. De uitdaging voor de aanwezigen om hun geld in te zetten op de thema's die zij het

meest van belang vinden om de komende jaren op te focussen en dus ook uitvoeringsbudget op in te zetten. De

thema's die veruit het hoogste scoorde waren 'vitale sport- en beweegaanbieders' en 'van jongs af aan vaardig in

bewegen'. Zij werden gevolgd door het thema 'inclusief sporten en bewegen'.

*De €30.000,- is gebaseerd op het bedrag waarvoor de gemeente Uden op basis van haar inwonertal in aanmerking komt als

uitvoeringsbudget.



l. Brainstonn inzet rritvoeringsbu<lget

In de periode van mei tot en met september 2019 is er, mede op basis van de input uit de thema-avond, nagedacht

over de invulling van het lokaal sportakkoord. Met name een aanpak voor de besteding van het uitvoeringsbudget

kreeg veel aandacht.

Het idee ontstond om met een lokale subsidieregeling aan de slag te gaan. Insteek van de regeling is om sport-

verenigingen, beweegaanbieders en andere betrokken (maatschappelijke) partijen uit te dagen oriiïnitiatieven te

ontwikkelen die bi.ldragen aan het optimaliseren van het Udense sport- en beweegklimaat. Partijen kunnen

gedurende een vaste periode per jaar een initiatief indienen. Een commissie bestaande de ambassadeurs

beoordelen deze en maken een selectie van een x-aantal lokale initiatieven, die voldoen aan de voorwaarden. Zij

ontvangen een tegemoetkoming in de realisatie van de plannen.

4. Brainstorm mct lokale ambassadeurs

Met de lokale ambassadeurs is op 2 oktober 2019 het idee van de subsidieregeling nader besproken. Dit werd zeer

positiefontvangen waarna suggesties zijn gedaan voor passende voorwaarden.

5. Tcrtrgkoppclingsbijccnkomstcn mct hct lokalc- sporticve.- cn maatschallllt'lijkt'r'elcl

Op 7 en 8 oktober zljn er twee themabijeenkomsten gehouden voor de partijen uit het lokale sportieve- en

maatschappelijke veld. Verdeeld over beide avonden waren circa 35 personen aanwezig. Aan hen zijn de ideeën

gepresenteerd voor de invulling van het lokaal sportakkoord. Op de beoogde werkwijze met een subsidieregeling

werd beide avonden erg positief gereageerd. Vervolgens werd met de diverse partijen aan kleine gesprekstafels

gesproken over de voorwaarden die gekoppeld worden aan deze subsidie. Vragen als wat is een goed maximaal

bedrag per initiatieÍ? en mogen verenigingen meerdere initiatieven indienen?, kwamen voorbi.i.

Aan het einde van beide avonden gaven veel van de aanwezigen aan graag het akkoord te ondertekenen!

De uitkomst€n van de terugkoppelingsbi.leenkomsten zijn meegenomen in de schrijfsessies voor het lokale

sportakkoord. Dit resulteerde in een concept lokaal sportakkoord voor de gemeente Uden. Deze eerste versie is

vervolgens ter kennisname en voor laatste feedback breed gedeeld onder zowel de ambassadeurs als de lokale

partijen uit het sportieve- en maatschappeliike veld. Dit heeft vervolgens geresulteerd in een definitief lokaal

sportakkoord.
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Lokaal sportakkoord Uden

We kiezen ervoor om te gaan voor een lokaal sportakkoord dat staat voor het in beweging krijgen van inwoners

en het versterken van het sport- en beweegklimaat in de diverse kernen van de gemeente. We willen de komende

jaren ruimte geven aan interventies en initiatieven die op lokaal niveau de sportparticipatie ten goed.qkomen.

Het lokaal sportakkoord wordt nadrukkeh.lk beschouwd als een convenant tussen diverse partijen die betrokken

zijn bij en met het sporten en bewegen in de gemeente Uden. Het is een akkoord van iedereen en waar diverse

partijen in samenwerking - hun steentje aan bi.ldragen om de komende twee jaar mooie resultaten te boeken.

Waar lcggcn *'c rlr'Íbcrrs op?

Bij de uitvoer van het lokale sportakkoord wordt ervoor gekozen om de focus allereerst te leggen op de thema's

die het meeste leven onder de lokale partijen. Dit zijn:

1. Vitale sport- en beweegaanbieders

We willen dat zowel vandaag de dag als in de toekomst sport- en beweegaanbieders hun waardevolle taak,

namelqk om mensen in beweging te zetten, met verve kunnen bli;ven vervullen zodat dit toegankelijk en

bereikbaar blilft. De bijbehorende ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te

maken. De financiële en organisatorische basis is op orde, zodat aanbieders zich kunnen richten op een passend

aanbod en op passende bindingsvormen. Dit kan bereikt worden door oog te hebben voor de groei van het

(geschoolde) verenigingskader, grotere diversiteit van het aantal vrijwilligers, innovatie van het aanbod en groei

van het aantal samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling en tussen hen en andere sectoren.

2. Van jongs af aan vaardig in bewegen

Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. Zichtbaar is dat kinderen steeds minder bewegen en dat

de motorische vaardigheid steeds verder achteruitgaat. Uit onderzoek blilkt echter dat deze vaardigheden van

belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. De ambitie is daarom om meer kinderen en jongeren

voldoende in beweging te laten zijn en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheden om te buigen.

Daarnaast is het doel om kinderen enjongeren te binden aan en te blilven boeien voor sportverenigingen.

3. Inclusief sporten & bewegen

In de gemeente Uden zien we dat meedoen aan en plezier in de sport niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Om

die reden volgen we de landeli.lke ambitie dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een

inclusieve sport- en beweegomgeving. Daarin wordt iedereen geaccepteerd, voelt zich thuis en kan de eigen

sportkeuzes maken. Om deze ambitie te bereiken is het van belang om zowel in te zetten op bewustwording als

op toegankelijk en gedegen lokaal sport-.en beweegaanbod en samenwerkingen op dit punt.

Hoc pakken rve hct aan?

We gaan aan de slag met een lokale subsidieregeling die diverse partijen in staat stelt om een financieel zetje in de

rug te ontvangen voor interventies dan wel activiteiten die bi.ldragen aan één van bovenstaande thema's. Voor het

jaar 2020 ligt de focus op de thema's 'vitale sport- en beweegaanbieders' en 'Van jongs af aan vaardig in

bewegen'. Het jaar daarop, 2021, staat in ieder gevai 'inclusief sporten & bewegen' centraal.
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Per jaar (2020 en 202 1) is €30.000 beschikbaar vanuit het ministerie van VWS. Daarnaast is per jaar, en al vanaf

2019, een substantieel bedrag beschikbaar aan ondersteuningsmogelijkheden (trainingen, cursussen,

workshops...) vanuit o.a. NOC*NSF via de sportbonden.

Het lokale uitvoeringsbudget wordt ondergebracht in deze subsidieregeling. Belangrijke uitgangspunten van deze

werkwijze zijn:

r Initiatiefnemers kunnen gedurende een vaste periode per jaar een subsidieaanvraag doen voor hrln interventie

of activiteit. De insteek is: gelijke kansen voor iedereen.

Het initiatiefofde interventie is gericht op een thema dat in het betreffende jaar centraal staat (zie pagina 3)

De aanvraag gaat gepaard met een klein plan van aanpak dat tenminste beschrilft wat de doelstelling,

werkwijze en kosten zijn evenals het beoogde resultaat en de wijze van borging op termijn.

Er geldt een maximaal bedrag van €3.000,- per initiatief per jaar, waarbil enkel de middelen worden

verstrekt die daadwerkelqk nodig zijn om de interventie ofactiviteit te realiseren.

Verenigingen mogen meerdere initiatieven indienen

Na toekenning moet een initiatief na één jaar van start zijn gegaan

Als ondersteuning via sportlijn/Noc*NsF of vanuit gemeentelijk beleid mogelijk is, wordt dat eerst benut

Een commissie bestaande uit diverse partijen uit het Udense sportveld beoordeelt de plannen en maakt een

selectie. De commissie werkt transparant middels een puntensysteem. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Bij initiatieven die niet uitgekozen worden voor financiële ondersteuning zet de commissie zich in om op een

andere manier te ondersteunen, bi;voorbeeld door het beschikbaar stellen van contacten uit het netwerk.

o De gemeente adviseert slechts op de achtergrond bil de selectie van initiatieven. Zíj heeft vooral een

rol als penningmeester, die de inzet van de budgetten bewaakt en de subsidie verstrekt indien de

overige leden van de commissie akkoord zijn.

o Voorafgaand aan het tweede jaar van de subsidieregeling volgt een evaluatie met de betrokken partijen

Daarnaast worden inhoudelijke voorwaarden aan de subsidieregeling verbonden, waaronder:

Samenwerking met tenminste één andere partij (vereniging en,/of maatschappelijke partner en/ of

bedrijfsleven)

Initiatief kan leiden tot verbreding voor anderen. Een spin-off wordt gestimuleerd door het beschikbaar

stellen van bijvoorbeeld een hand-out, presentatie in sportcafé ofwerkplan

Het is een nieuw initiatief of een revitalisering van een bestaand initiatief (in een nieuw jasje)
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Hierbij verklaren onderstaande partijen dat zij:

De ambities voor de drie gekozen thema's uit het Lokaal Sportakkoord Uden onderschrijven, te weten (1) vitale

sport- en beweegaanbieders, (2) van jongs af aan vaardig in bewegen en (3) inclusief sporten en bewegen.

Via projecten samenwerking zoeken met organisaties op het gebied van sport, onderwijs, zorg, het sociaal domein

enlof het bedrijfsleven, om de sportinlrastructuur in de gemeente Uden te versterken en een impuls te geven aan

de drie genoemde thema's.

Meewerken aan kennisuitwisseling en monitoring ten behoeve van lerend beleid
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Gemeente Uden
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Anne Marie van Duivenboden

Beweeg- en tiecentrum Bodyvision

Faber

b De Schans

Maarten van Haren

Handboogschietvereniging V ZOD Volkel

Gehandicapten Zwemmen Uden

Udens

Nicky Smits

Reddingsbrisade Llden

enski

Gymnastiekvereniging V&K

Maarten Gruwel

Stichting Sport en Recreatie voor Bij

Regisseurs

GLIUS Beweegt Je

Louw

Compass Uden
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SRS Maarten Willemse

Tafeltennisvereniging Maashorst

W
Ghislaine Fonteijn

Kanteel Kinderopvang

Corine van Doorn

FCV Volkel

Thijs Gevers

Rugbyclub Octopus Uden

eanne van der Leest

Vakdocent

Anke an

SAAM scholen s en Opvang
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Erica van der Putten

Regiomanager Uden-Meierij

GGD Hart voor Brabant

Rabobank Uden-Veghel
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