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Inspiratie Sportakkoord
INSPIRATIE DELEN 
Door mijn dagelijkse activiteiten in de sport komt er veel inspiratie op mijn pad. Ik vind het leuk om een deel van deze 
inspiratie uit te werken en te delen met anderen. Een “VOORZET” waar anderen wellicht door geïnspireerd kunnen 
raken en hun voordeel mee kunnen doen.

Momenteel ben ik in diverse rollen bij veel Sportakkoorden betrokken. En geloof mij, ieder Sportakkoord is anders. Zowel de 
inhoud als de uitvoering. En zo hoort het, de grote kracht is dat het lokaal (naar wens) wordt ingericht. Maar daar zit ook 
de uitdaging. Want hoe gaat dat dan precies als er een Sportakkoord is ondertekend? Wie neemt het voortouw? Is er wel 
(genoeg) draagvlak? En is het wel concreet genoeg om direct te starten? Uitdagende vragen. En daar denk ik graag over mee 
op diverse plekken.

Iedere gemeente heeft, op basis van inwonersaantal, uitvoeringsbudget beschikbaar. Ook daar wordt verschillend mee 
omgegaan. Besteden aan één of twee grote projecten of juist verdelen? Vooraf verdelen?  Of eigenlijk nog geen idee? In 
veel gemeenten zie ik ontstaan dat een deel van het uitvoeringsbudget beschikbaar wordt gesteld aan lokale partijen die 
het voortouw willen nemen om inwoners aan het bewegen te krijgen en/of houden. Een mooie manier om “van onderaf” 
activiteiten op gang te brengen.

Mooie kans voor lokale partijen zou je zeggen!? En toch valt het aantal aanvragen in de praktijk vaak tegen. Dat zal met de 
huidige (corona)tijd te maken hebben. Maar ook omdat het niet altijd duidelijk is of omdat het aan de aandacht ontglipt 
door die verrekte “waan van de dag”. Of omdat partijen (terecht!?) bang zijn voor de criteria en de verantwoording.  Met deze 
“VOORZET” wil ik daarom proberen een beetje inspiratie mee te geven. Ik kom namelijk al tal van mooie voorbeelden tegen, 
vaak dichterbij en simpeler dan je denkt. 

Hierbij een platte opsomming van diverse mooie voorbeelden die ik ben tegengekomen:

INTRODUCTIE
Mijn naam is Jorrit Smit en ik 
ben dagelijks bezig met sport. 
Het liefst ga ik zelf sporten of 
ben ik als vader aanwezig bij de 
sportactiviteiten van mijn kin-
deren. Ook is het mij gelukt om 
in de sportwereld werkzaam 
te zijn. Eerst 15 jaar bij de KNVB, 
tegenwoordig als freelancer 
voor bonden, gemeenten en 
sportaanbieders.
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Cofinanciering voor de 
aanleg van een nieuwe Jeu 
de Boules baan, inclusief 
opening met een “Oma/opa/
kleinkind toernooi”

Montage van een gezamen-
lijke promotiefilm om de 
vereniging trouw te blijven 
(tijdens of na Corona)

Gezamenlijke zomerchal-
lenge door 4 tennisclubs 
(spelen bij alle 4 de clubs)

Gezamenlijk opleiden van 
vertrouwenscontactperso-
nen die verenigingsoverstij-
gend actief kunnen zijn

Organisatie beweeg-
programma voor ouderen 
met dementie

Campagne jeugdfonds 
Sport en Cultuur om meer 
mensen met een minimum 
inkomen te bereiken

De sportschool organiseert 
tijdens de training een 
bootcamp voor ouders die 
staan te kijken (of naar huis 
moeten ivm Corona)

Aanschaf van padelrackets 
om promotieactiviteiten op 
de nieuwe padelbanen te 
kunnen organiseren

Opzetten van een duur-
zaamheidscontest tussen 
sportaanbieders

Organisatie van zwemuur-
tjes voor bewoners van 
verzorgingstehuizen of 
statushouders

Bassischolen die strijden 
om de ChaCha bokaal, 
georganiseerd vanuit de 
dansschool

Organisatie van een 
vriendjes/vriendinnendag 
om nieuwe kinderen kennis 
te laten maken met de sport

De sportvereniging die hun 
sport verzorgt tijdens de 
gymles

Organisatie van een zwem- /
waterpolotoernooi voor 
scholen in een gemeente

Online platform waar 
alle sportaanbieders hun 
aanbod en good practices 
kunnen delen

Eenmalig Freerun parcours 
op het dorpsplein om 
Freerunnen bekendheid te 
geven

Aanbrengen belijning op het 
schoolplein om bewegen 
nog laagdrempeliger te 
maken

Basketball-, Honkbal- en 
badmintonclubs die hun 
nieuwe (urban) variant van 
de sport bekender willen 
maken met de organisatie 
van clinics

Vitaliteitsdag voor ouderen 
met beweegactiviteiten en 
een (gratis) fittest

Onderzoek en ontwikkeling 
sportaanbod voor mensen 
met een visuele beperking

EHBO-/AED-training voor 
kader

Cofinanciering multifuncti-
oneel buitenspeelnet voor 
sportactiviteiten buiten-
schoolse opvang

Organisatie sportfestival 
met alle sportaanbieders en 
het onderwijs

Traject om “Oldstars” of “De 
derde helft” in de gemeenten 
op te starten

Begeleidingstraject om 
de samenwerking op een 
sportpark te onderzoeken en 
verbeteren


