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Stede Broec legt de lat hoog
Dit Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec wordt aangeboden aan de Vereniging Sport en Gemeenten in de hoop en verwachting dat besloten zal
worden de uitvoeringssubsidie in het kader van het Nationale Sportakkoord toe te kennen aan Stede Broec. Hiermee zullen de projecten waarvoor de
afgelopen maanden de plannen gesmeed zijn worden uitgevoerd.
In dit lokale sportakkoord worden de ambities van het Nationaal Sportakkoord en van het Preventieakkoord nog even kort uiteengezet. U leest dat de
organisaties in Stede Broec de ambities van het Nationaal Sportakkoord onderschrijven. Belicht wordt hoe het lokale akkoord in Stede Broec tot stand is
gekomen. U leest over het interessante proces dat in slechts enkele maanden heeft geleid tot plannen die de komende twee jaar gerealiseerd zullen
worden. Deze plannen geven uitvoering aan de wens om aan de nationale ambities tegemoet te komen.
Het uiteindelijk resultaat, 13 concrete (!) projecten, ligt voor de hand als je de cultuur van Stede Broec kent.
Tijdens de voorbereidende gesprekken in november wordt betrokkenen een keuze voorgehouden. Welk doel gaan we nastreven? Wat willen wij in maart
2020 op tafel leggen? Zijn wij in Stede Broec tevreden als wij onze ambities van wat wij met sport maatschappelijk willen bereiken hebben geformuleerd of
willen wij die ambities helder hebben én daarbij formuleren welke organisaties de komende jaren aan bepaalde ambities willen werken? Of willen wij direct
onze ambities omzetten in plannen en deze plannen zó concreet formuleren dat op korte termijn tot uitvoering kan worden overgegaan?
Voor een Stede Broecer is het niet verwonderlijk dat vanaf het begin gekozen wordt voor de laatste keuzemogelijkheid. In Stede Broec, het hart van WestFriesland, leeft de mentaliteit van geen woorden maar daden: “concreter is beter!”. Hiermee wordt de lat hoog gelegd. Hoe hoog blijkt tijdens een regionale
bijeenkomst voor sportformateurs en andere betrokkenen in februari 2020; in veel andere Nederlandse gemeenten, en het lijkt erop dat dit in vrijwel alle
gemeenten het geval is, wordt ervoor gekozen om met het sportakkoord de ambities helder te krijgen. Pas nadat het sportakkoord is gesloten zal in die
gemeenten bedacht worden hoe die ambities in de praktijk geconcretiseerd worden.
In Stede Broec wil men in het sportakkoord ambities opnemen en bovendien omzetten in concrete, ‘SMART-geformuleerde’ plannen.
U leest hier wat de keuze van Stede Broec uiteindelijk heeft opgeleverd en hoe geborgd wordt dat deze projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Stede Broec biedt met trots dit lokale sportakkoord aan bij de Vereniging Sport en Gemeenten en hoopt op hun goedkeuring.
Ted van der Bruggen,
sportformateur Stede Broec
06-543 91 660
sportformateurstedebroec@gmail.com
maart 2020
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Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord:
de basis van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec
lokaal sportakkoord als extra impuls voor ‘Met elkaar in beweging’
Het Nationaal Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord (2018) zijn zes ambities uitgewerkt. De opzet is dat de lokale sportakkoorden aansluiten bij (een aantal van) deze
ambities. In Stede Broec zijn tal van organisaties op zoek gegaan naar mogelijkheden om deze ambities op lokaal niveau te concretiseren.

De zes nationale ambities zijn:
1.
Inclusief sporten en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen.
2.
Duurzame sportinfrastructuur
Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.
3.
Vitale aanbieders
Alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig.
4.
Positieve sportcultuur
Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.
5.
Vaardig in bewegen
Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe.
6.
Topsport inspireert
Het Oranje-gevoel en een optimaal topsportklimaat.
Het volledige Nationaal Sportakkoord vindt u via:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/06/26/nationaal-sportakkoord-sport-verenigt-nederland
De zesde ambitie ‘Topsport inspireert’ is in 2019 uitgewerkt. Deze kunt u lezen via:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/04/prambule-deelakkoord-6-topsport-die-inspireert-onderdeel-van-het-nationaalsportakkoord
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Op 28 november 2019 is de ‘kick-off’
op weg naar het
Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec
60 inwoners van Stede Broec, vertegenwoordigers
van meer dan 40 uiteenlopende organisaties,
vullen vragenlijsten in en
gaan met elkaar in gesprek
Ambities en ideeën worden uitgewisseld

Het Nationaal Preventieakkoord
4

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren.
Daarom heeft de Rijksoverheid in 2018 een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties
in Nederland.
Het Preventieakkoord richt zich nadrukkelijk op de sportsector met onder meer de volgende ambities:
•
•
•
•

De koppeling tussen sport en alcohol moet veranderen. Vanaf 2019 sluiten amateursportclubs bijvoorbeeld geen nieuwe contracten met drankfabrikanten meer voor alcoholreclame langs
sportvelden;
In 2025 zijn (nagenoeg) alle sportverenigingen rookvrij;
Medewerkers en vrijwilligers die alcohol schenken in sportkantines moeten uiterlijk in 2025 een cursus doen. Zodat ze zich kunnen houden aan de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop. En dat
ze weten hoe ze om moeten gaan met dronken mensen;
In 2040 bieden sportkantines geen happy hours of meters bier meer aan.

Bij de start van de ontwikkeling van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec is gesteld dat het lokale akkoord ook kan aansluiten bij ambities van het
Preventieakkoord.
U vindt het Nationaal Preventieakkoord via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord

In het verlengde van het lokale sportakkoord biedt de gemeente een subsidieregeling
Bij de totstandkoming van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec wordt samenwerking tussen organisaties gestimuleerd. Dankzij die samenwerking
wordt verwacht dat er niet alleen nieuwe activiteiten aan het (sport)aanbod binnen Stede Broec worden toegevoegd maar dat samenwerking ook
kostenverlagend kan werken. Dat is belangrijk in een periode dat er ook op sport bezuinigd moet worden.
In Stede Broec willen organisaties met elkaar samenwerken zo bleek tijdens de kick-off bijeenkomst op 28 november. Organisaties die elkaar nog niet eerder
spraken knoopten nu graag banden aan. Met samenwerking worden de positieve kanten van sport meer benut. Sport- en beweegactiviteiten kunnen van
grote waarde zijn voor andere maatschappelijke sectoren zoals onderwijs, naschoolse activiteiten en opvang, jeugd- en jongerenwerk, hulpverlening en
gezondheidszorg.
f

De gemeente Stede Broec kent een subsidieregeling onder andere voor sportieve- en éénmalige activiteiten. U leest de bepalingen en de
subsidievoorwaarden via https://www.stedebroec.nl/subsidies-voor-activiteiten-2020
f

Deze subsidieregeling kan een bijzondere activiteit betreffen op het gebied van sport en bewegen maar ook een activiteit om een bijzondere prestatie op
het gebied van sport te leveren.
Aan de deelnemers of bezoekers van de bijzondere activiteit dient een redelijke eigen bijdrage te worden gevraagd. Voorwaarde is ook dat er wordt
samengewerkt tussen minimaal twee partners.
De subsidie wordt bepaald aan de hand van een in te dienen begroting voor de betreffende activiteit en bedraagt maximaal € 2.500,-.
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(Sport)organisaties in Stede Broec onderschrijven de ambities van het Nationaal Sportakkoord

Wij willen dat:
•
•
•
•
•
•

iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen kan hebben. Geloof, leeftijd, een beperking, seksuele geaardheid, etnische achtergrond,
man/vrouw, sociale positie of wat dan ook, mag geen belemmering bij sportbeoefening zijn;
sportaccommodaties functioneel, duurzaam en goed verzorgd zijn;
aanbieders van sport en bewegen vitaal worden of blijven. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot passende sportbeoefening mogelijk gemaakt;
er een positieve sportcultuur is. Sporten moet leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn;
meer kinderen voldoen aan de beweegnorm waardoor de beweegvaardigheden toe nemen. Kortom het streven is dat de jeugd van jongs af aan
vaardig in bewegen is;
Onderstaande organisaties tekenden de verklaring:
topsport inspireert.

**WandelSportVereniging ‘De Haringstadters’**Streker Survival
Vereniging**Sportief wandelen Stede Broec**Jongerencentrum
Inventas**Sportwandelschool Hoorn**Jeu de Boules Club De
Drommedaris**Avondvierdaagse Stedebroec**Kanovereniging
Poseidon**EHBO vereniging Stede Broec**Fanfare Irene**
Stichting Park de Woid Lutjebroek**vv De Zouaven**
Volleybalvereniging Simokos**Streker Atletiek Vereniging**
Stichting Welzijn Stede Broec**Wielervereniging West-Frisia**
Bridgeclub Lutjebroek**vv KGB**Vrijetijdsbesteding NH**
De Vrolijke Visser/HetGrootslag **ZaalVoetbalVereniging
Lutjebroek**Reddingsbrigade De Streek**KNVB**Historische
Vereniging ‘Oud Stede
Broec’**Team Sportservice**
6
Judoschool Cees Veen**

Het proces: zeker zo belangrijk als het product
Het proces waarin het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec tot stand is gekomen heeft, onder leiding van de sportformateur, gelopen van eind
oktober 2019 tot en met eind maart 2020.
Het ligt voor de hand om dit lokale sportakkoord primair te beoordelen op de projecten die het voortbrengt. Deze projecten die gezien kunnen worden als
deelakkoorden zijn echter het resultaat van een bijzonder proces. Wellicht zal in de toekomst blijken dat dit proces van nog meer waarde is geweest dan de
projecten.
Het proces is bijzonder omdat alle stappen die gezet moeten worden geïnitieerd zijn door de betrokkenen: sportverenigingen, commerciële partijen en
andere maatschappelijke partijen. Hierbij heeft niet de gemeente of een overkoepelend orgaan de leiding. Het zijn de betrokken organisaties zelf die met
plannen, die door hen zelf uitgevoerd gaan worden, komen. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken van het begin tot het eind van het proces.
Dit proces van burgerparticipatie wordt geleid door de sportformateur als procesbegeleider.
Aanvankelijk voert de sportformateur enkele informatieve gesprekken met medewerkers van de gemeente. Daarna vindt een gesprek plaats met wethouder
Nico Slagter, die onder andere sport in zijn portefeuille heeft. In deze gesprekken is de rol van de sportformateur, namelijk als onafhankelijk opererend
procesbegeleider, duidelijk vastgesteld. Onderschreven wordt dat het uitgangspunt is dat alle partijen die het sportakkoord ondertekenen gelijkwaardig zijn.
Tevens is tijdens deze gesprekken vastgesteld dat het niet de bedoeling is van de opdrachtgever, de Vereniging Sport en Gemeenten, om te komen tot een
beleidsdocument. Het lokale akkoord zal de basis vormen voor de concrete uitvoering van een aantal projecten die bijdragen aan de realisatie van een
aantal van de nationale ambities.
Tijdens het proces blijft het noodzakelijk het doel van het proces steeds te benadrukken en ervoor te blijven waken dat de wensen en ideeën van de lokale
organisaties en de coalities die gesmeed worden hierin leidend zijn.
Wethouder Nico Slagter (midden)
maakt kennis met de sportformateur
(links)
Beleidsmedewerker sport van de
gemeente Stede Broec, Joshua IJzer,
begeleidt de kennismaking
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Omdat er van gemeentewege geen actuele verzendlijsten met
adresgegevens van te benaderen organisaties verstrekt mogen
worden aan de onafhankelijke sportformateur vindt er een
zoektocht plaats om toch zoveel mogelijk gegevens van organisaties
in Stede Broec te achterhalen. De gemeentegids blijkt niet volledig.
Door een aantal lokale kranten en digitale media wordt een
persbericht overgenomen. Op de gemeentelijke website verschijnt
een wervend bericht. Uiteindelijk ontstaat er echter toch een
behoorlijk gegevensbestand.
In de loop van november worden sportorganisaties en tal van
maatschappelijke partijen uitgenodigd voor een ‘kick-off
bijeenkomst’ op 28 november. De sportformateur laat
persberichten verschijnen, stuurt de eerste nieuwsbrief en
verspreidt informatie om verwachtingen te stroomlijnen. Een fors
aantal organisaties wordt telefonisch benaderd om het belang van
de kick-off bijeenkomst te benadrukken. Hierdoor worden de eerste
contacten gelegd.
De kick-off bijeenkomst ‘Van Nationaal Sportakkoord naar
Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec’ overtreft de
verwachtingen. Aanwezig zijn 60 vertegenwoordigers uit de
sectoren sport, onderwijs, zorg en cultuur, afkomstig uit meer dan
40 verschillende organisaties. In Dorpshuis De Stek in Grootebroek
leert men elkaar kennen. Dit zorgt ervoor dat direct al het gewenste
proces op gang komt!

Noordhollands Dagblad, Dagblad voor West-Friesland
18 december 2019
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Drie liefhebbers verzorgen een pitch met een inspirerend verhaal ten aanzien van de relatie van sport met een ander domein.
• Karen Houwen, directeur van de Stichting Welzijn Stede Broec
• Peter Bot, toptalentbegeleider en docent lichamelijke opvoeding, Martinuscollege
• Lucia Cascarino, vrijwilliger bij de Zouaven met Walking Football
Ook de adviseur lokale sport (NOC*NSF), Jordi Meester, presenteert zich.
Vragenlijsten voor sportaanbieders en vragenlijsten voor niet-sportaanbieders, door de sportformateur ontwikkeld, worden ingevuld. De antwoorden
vormen een belangrijke informatiebron voor het opgang komende proces.
De aspiraties, ervaringen en mogelijkheden op de gebieden van de ambities van het Nationale Sportakkoord worden duidelijk. Ook kan men zich aanmelden
om toe te treden tot de ‘monitorgroep’.
Een deel van de avond wordt besteed aan tafelgesprekken waarbij,
onder leiding van een gespreksleider, iedere 15 minuten andere vragen
worden voorgelegd. De drie gespreksthema’s betreffen de huidige
samenwerkingspartners van de organisaties, de kansen die het lokale
sportakkoord de organisatie biedt en de ondersteuning die de
organisatie denkt nodig te hebben. Gedurende deze gesprekken
ontstaan plannen voor samenwerking, anderen komen tot het plan om
een project te lanceren. De vrijkomende energie wordt deze avond
voelbaar!
In de maanden december en januari worden tal van gesprekken gevoerd.
Tijdens ‘face to face’ gesprekken en nog veel vaker tijdens telefonische
contacten ondersteunt de sportformateur de organisaties bij de
ontwikkeling van een project. Daarnaast is er intensief e-mailverkeer.
Niet alle contacten leiden tot een projectvoorstel; het realiseren van een
plan of samenwerking blijkt soms moeilijker dan gedacht. Daarentegen
zijn er ook groepsgesprekken gevoerd waarbij een project juist meer
levensvatbaar is geworden dankzij de input van de gesprekspartners.
Het commitment bij alle gesprekken van betrokkenen is groot omdat de
projecten concreet zijn en het hun vereniging of organisatie raakt.
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Ondertussen wordt een document verspreid dat de formele kant van het proces in goede banen moet leiden. Deze ‘Regels en procedure van inbreng en
keuze van projecten’ zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten wat de verdere gang van zaken is. Aan de hand van een sjabloon en een voorbeeld kan in
korte tijd eenvoudig een verantwoord projectvoorstel worden gedaan. De gang van zaken wordt met teksten in een nieuwsbrief begeleid. Projectvoorstellen
kunnen tot en met 1 februari 2020 worden ingeleverd.
Op 6 februari worden alle projectvoorstellen door een ‘monitorgroep’, samengesteld uit 6 vertegenwoordigers van even zo vele organisaties, gelezen en aan
de hand van vaste criteria beoordeeld. Dit vindt plaats in de kantine van Voetbalvereniging KGB. Er zijn 18 projecten ingediend met een beoogd totaal aan
uitvoeringsbudget van meer dan € 83.000,- De monitorgroep dient derhalve een keuze te maken omdat er ‘slechts’ € 40.000,-, verspreid over 2020 en 2021,
te verdelen is.
Het lukt de monitorgroep om aan het eind van de avond een rangorde van favoriete projecten aan te leveren.

Geconcentreerd nemen de leden van de monitorgroep alle ingediende voorstellen door.
Alle projecten worden langs de meetlat gelegd van een vijftal criteria
De monitorgroep klaart een moeilijke klus
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Een ‘kerngroep’ toetst op 10 februari nogmaals alle projecten. Deze groep, bestaand uit de adviseur lokale sport (NOC*NSF), een vertegenwoordiger van de
gemeente Stede Broec, een vertegenwoordiger van Team Sportservice West-Friesland en twee vertegenwoordigers die door de monitorgroep uit hun
midden zijn gekozen, doet haar werk grondig. Zij respecteert de keuze van de monitorgroep en stelt vast dat een aantal projecten die door de monitorgroep
gezien de puntenwaardering als ondermaats worden beschouwd definitief afvallen. Vijf projecten in totaal worden niet toegelaten tot het lokale akkoord
omdat zij niet blijken te voldoen aan de criteria. De overige 13 projecten worden ‘voorlopig’ toegelaten. Alle indieners krijgen aanvullende vragen
toegestuurd en dienen deze binnen 9 dagen te beantwoorden.
De aangeschreven organisaties nemen de beantwoording van de vragen grondig ter hand. In alle (!) gevallen worden de door kerngroep gevraagde gegevens
aangeleverd, worden de gevraagde contacten gelegd en/of worden de kosten verlaagd (bijv. omdat er nu wel een eigen bijdrage wordt gevraagd) of worden
er verhelderende antwoorden gegeven. De sportformateur heeft het mandaat van de kerngroep om de antwoorden uit te werken, een eerste beoordeling
te doen en met een advies te komen.
Alle antwoorden en reacties van de projectindieners overziend stelt de sportformateur voor om alle 13 projecten toe te laten tot het Maatschappelijk
Sportakkoord Stede Broec.
De kerngroep gaat na kennis te hebben genomen van de bevindingen van de sportformateur akkoord met zijn voorstel.
Alle indieners van de projecten die deel zullen uitmaken van het lokale akkoord worden hierna op de hoogte gebracht.

Sommige projectindieners springen een gat
in de lucht als zij horen dat hun project deel
uitmaakt van het
Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec
foto: Sjoerd de Roos

Tevens besluit de kerngroep enkele extra initiatieven toe te voegen die tegemoetkomen aan de gestelde ambities.
Hieronder volgt een overzicht van de 13 projecten én de extra initiatieven die zorgen voor de uitvoering van het
Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec in 2020 en 2021.
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1

Vrijwilligerspas

• Stichting Welzijn Stede Broec
• ’t Stadsplein
• Jongerencentrum Inventas

Dit project van drie niet-sportaanbieders maakt de sportverenigingen vitaler,
één van de nationale ambities. De vrijwilligerspas maakt het vrijwilligerswerk
aantrekkelijker, creëert meer waardering voor de vrijwilligers én motiveert
vrijwilligers om te gaan sporten en bewegen.
De vrijwilligerspas biedt kortingen bij sportverenigingen en andere
sportaanbieders, theater en culturele activiteiten in Stede Broec.
Voor slechts € 2,50 per pas kunnen organisaties de pas voor hun vrijwilligers
aanschaffen. Dit project heeft de succesvolle vrijwilligerspas in Dordrecht als voorbeeld.

12

€ 5.599,12

2

Voetbalvereniging De Zouaven
gesteund door:
• Seniorenraad Stede Broec
• Stichting Welzijn Stede Broec
• Team Sportservice West-Friesland

Walking Football:
Jonge Ouderen!

Dit project, geïnitieerd door Lucia Cascarino die als vrijwilliger actief is als trainer en
als jeugdcoördinator, komt tegemoet aan de ambitie ‘Inclusief sporten en
bewegen’. Want de doelgroep is primair de inactieve opa’en oma’s die nu wekelijks
hun kleinkinderen van onder de 7 jaar begeleiden naar de voetbaltrainingen.
Door het sportaanbod voor deze nieuwe doelgroep wordt de vereniging ook nog vitaler.
Naast een PR-campagne, een flyeractie wordt er een proeftraining verzorgd waarna er
drie vervolg kennismakingstrainingen deel uitmaken van de aanpak. Na dit alles wordt
verwacht dat deze jonge ouderen kunnen aansluiten bij de bestaande Walking Football
groepen.
13
Deze aanpak zal in totaal twee keer door Lucia Cascarino worden uitgevoerd.

€ 579,-

3

Op initiatief van: Anita Groen
Uitgevoerd door: Stichting Sportwandelschool Hoorn/ West-Friesland
met medewerking van een dorps- of buurthuis

SAMEN AAN DE WANDEL
Iedere week op een vast tijdstip ‘Samen aan de wandel’. Er zal keuze zijn uit twee afstanden (2 en 5 km) met voor iedereen na afloop een gezellige nazit bij een
dorps- of buurthuis. Hierdoor wordt verwacht dat het sociale netwerk van menigeen wordt uitgebreid. Een officiële wandelcoach van de Sportwandelschool zal
iedere groep begeleiden. Deze activiteit wordt twee jaar, 25 weken per jaar, aangeboden.
Het zal ook mogelijk zijn om met rollator, rolstoel of hulphond deel te nemen. De deelnamekosten zullen per deelnemer € 25,- per persoon per jaar zijn;
hiervoor krijgt men tevens het speciale T-shirt. Ieder jaar wordt afgesloten met een eindfeest.
Met dit project wordt aangesloten bij de ambitie om iedere inwoner van Nederland een leven lang plezier aan bewegen te bieden. Met deze nieuwe activiteit in
Stede Broec wordt de sportinfrastructuur bovendien gediend.

€ 3.000,14
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Art.1
(Bureau Discriminatiezaken NHN)

Reeds onderschreven door:
•
•
•
•

Avond4daagse Stede Broec
Reddingsbrigade De Streek
Wandelsportvereniging ‘De Haringstadters’
Voetbalvereniging KGB

Onderschrijven verklaring
‘Gelijke behandeling in de sport’

Andere sportaanbieders kunnen deze verklaring nog onderschrijven
Het doel is om de samenleving en specifiek de sportaanbieders in Stede
Broec inclusiever en vitaler te maken.
De start is het ondertekenen van de Verklaring Gelijke Behandeling door de
sportaanbieder. Indien een sportaanbieder voor het uitvoeren van de
verklaring ondersteuning nodig heeft kan daarvoor door Bureau
Discriminatiezaken een training op locatie worden verzorgd. Om dat te
bekostigen krijgt dit project de uitvoeringssubsidie van € 200,- per avond.
Indien er geen drie sportaanbieders van dit aanbod gebruik maken zal een
evenredig deel worden teruggestort.

€ 600,15
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• Team Sportservice West-Friesland
• Stichting Welzijn Stede Broec
• Seniorenraad Stede Broec

Cognitieve Fitness
12 deelnemers kunnen 15 weken, 1,5 uur per week, deelnemen aan ‘Cognitieve
Fitness’. Met dit project willen de indieners bereiken dat de eigen verantwoordelijkheid
en daarmee de zelfredzaamheid van de deelnemers vergroot wordt door behoud van
de fysieke en cognitieve conditie. Cognitieve fitness wordt tevens ingezet als
preventieve aanpak tegen dementie. Dankzij het groepsverband zullen de deelnemers
(nieuwe) sociale contacten opdoen. Voor Stede Broec is deze aanpak nieuw; in andere
gemeenten heeft het haar waarde bewezen. Ouderen en mensen met cognitieve
problemen zijn de doelgroep, dit zijn vaak inactieven; daarmee komt dit project
tegemoet aan de ambitie ‘Inclusief sporten’.

€ 2.950,-

16
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Fanfare Irene

10 sport-optredens

De fanfare neemt al 75 jaar een belangrijke plaats in binnen de gemeentelijke samenleving. Jaarlijks verblijdt Fanfare Irene inwoners met
verschillende concerten, serenades en buitenoptredens. Ook sportevenementen worden muzikaal omlijst.
Het voortbestaan van de fanfare is onzeker. Het muziekonderwijs in de gemeente staat onder druk; vanwege de bezuinigingen heeft de
muziekschool besloten om na de zomervakantie van 2020 haar deuren te sluiten. Bij de fanfare moeten dringend 10 instrumenten worden
aangeschaft om op volle sterkte te kunnen blijven spelen. Bovendien zorgen deze instrumenten ervoor dat de fanfare haar eigen
opleidingsprogramma, onafhankelijk van de muziekschool, kan inrichten en zo het voortbestaan de vereniging zeker stellen.
Fanfare Irene zal in de periode van 2020 en 2021 bijdragen aan minimaal 10 sportevenementen in Stede Broec door bij sportverenigingen of
sportevenementen een optreden te verzorgen.
Zo’n optreden van de fanfare zorgt voor een extra feestelijke sfeer, waardoor de bezoekers aan het sportevenement er nog meer plezier aan
beleven. 10 verenigingen of sportevenementen kunnen zich nu melden; zij worden vitaler dankzij deze extra muzikale inbreng. Met de financiële
bijdrage hoopt de sport bij te dragen aan de innige relatie met de fanfare zodat die nog jaren lang zal blijven bestaan.

€ 5.000,17
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• Reddingsbrigade De Streek
• KNV EHBO Stede Broec

Verhogen opleidingsniveau van hulpverlening
ook bij sportwedstrijden en sportevenementen
Dit project heeft als doel om minimaal 16 leden van de Reddingsbrigade een EHBO diploma te laten halen in het kader van de opleiding Life Saver 1 en 2.
Verspreid over 3 à 4 maanden worden zo’n 10 intensieve cursusavonden verzorgd. Iedere cursist betaalt een eigen bijdrage van €50,-. Dankzij deze opleiding
kunnen zij beter opgeleid hulp bieden bij (sport)evenementen. Sportverenigingen en –evenementen worden hierdoor beter bediend en daardoor ‘vitaler’. Er
wordt reeds regelmatig bij sport ondersteuning verleend; de opzet is om dat vaker te doen en een aanbod te kunnen doen om EHBO-trainingen bij
sportverenigingen te verzorgen.

€ 2.160,-
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Martinuscollege

Martinus Games
Deze ‘Olympische Spelen’ voor leerlingen, ouders en alle liefhebbers uit Stede Broec worden georganiseerd rond september 2021. Er wordt een zo breed
mogelijk sportaanbod gedaan. Daartoe wordt samengewerkt in de vorm van clinics met diverse verenigingen, BSO’s en basisscholen.
Dit project draagt met name bij aan de ambities ‘Inclusief sporten en bewegen’, ‘Vitale aanbieders’ en ‘Positieve sportcultuur’.
Het doel is om leerlingen en andere doelgroepen in beweging te krijgen en kennis te laten maken met verschillende sporten en doelgroepen zoals ouderen en
gehandicapten. Met deze bijdrage vanuit het lokale sportakkoord wordt ongeveer een kwart van alle kosten gedragen.

€ 2.500,-
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• Praktijkschool West-Friesland Stede Broec
• Zeilschool Enkhuizen

Windsurf clinics
voor derdejaars
Het doel van de clinics windsurfing is om 30 leerlingen van de Praktijkschool door middel van een uitdagende bewegingssituatie kennis te laten
maken met een sport waartoe zij veelal geen toegang hebben. Zo kunnen zij hun sportrepertoire uitbreiden. Hierdoor sluit dit
sportstimuleringsproject aan bij de ambitie van het stimuleren van ‘Vaardig in bewegen’. Omdat deze leerlingen veelal moeilijk lerend zijn wordt
ook de ambitie ‘Inclusief sporten’ bediend. Twee groepen gaan dit in juni doen, drie groepen in september. Zeilschool Enkhuizen, die borg staat
voor goede instructeurs, werkt graag mee aan dit project.

€ 1.800,20
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• Jongerencentrum Inventas
• Stichting Welzijn Stede Broec
• ‘t Stadsplein

Uitbreiding activiteitenweek
(tokkelbaan met instructeurs)
Jongerencentrum Inventas organiseert jaarlijks samen met Team Sportservice West-Friesland in de mei- en herfstvakantie goedkope
activiteiten voor de jeugd van 8 t/m 18 jaar. Hierbij worden zoveel mogelijk sportclubs rond het jongerencentrum betrokken. Jongeren maken
zo kennis met diverse verenigingen. Het doel is om deze activiteitenweek aantrekkelijker te maken voor jeugd en jongeren en daarmee ook
voor verenigingen om zich hierbij aan te sluiten. Deze sportstimuleringsactiviteit komt tegemoet aan de ambities ‘Positieve sportcultuur’ en
‘Vaardig in bewegen’.
Om de activiteitenweek aantrekkelijker te maken wordt vanuit het budget van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec een
publiekstrekker ingezet in de vorm van een tokkelbaan met instructeurs.

€ 1.220,35
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Stichting ‘Dat Lust Ik wel’
Familiefietstocht en kookworkshop
gericht op gezonde voeding
De Stichting ‘Dat Lust Ik wel’ maakt deel uit van een lokaal netwerk van Jong Leren Eten
(JLE). JLE is een programma waarin Rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke
organisaties samenwerken. Het doel is om kinderen van de basisschoolleeftijd meer
structureel in aanraking te brengen met informatie en adviezen over voedsel.
Het doel om jongeren te leren gezonde en duurzame keuzes te maken sluit naadloos aan bij de ambities van het Preventieakkoord.
Er zal een educatieve fietstocht met de jongeren en hun ouders langs telers en boeren worden gemaakt.
Bij iedere teler volgt een rondleiding en ….er wordt geproefd!
Tevens wordt een kookworkshop verzorgd in een lokale kookstudio. Er wordt gewerkt met producten die gezien zijn bij de telers. Bijzonder is
dat ook de kookworkshop wordt georganiseerd voor kinderen én ouders. Voor de activiteiten wordt van de deelnemers een bescheiden eigen
bijdrage gevraagd. Bewustwording, beweging, voedselverspilling, jongeren en gezonde voeding zijn hierbij de sleutelwoorden.

€ 650,22

12

Gymnastiek- en
Turnvereniging
Stede Broec

BHV / EHBO training voor GTS
-tot maximaal 24 personenGTS wil een veilige (sport)omgeving bieden aan sporters, trainers en vrijwilligers van de hele vereniging in de leeftijd van 3 tot 65 jaar. In het kader
van dit project dat aansluit bij de ambitie ‘Positieve sportcultuur’ zal GTS aan 24 kaderleden een BHV/EHBO opleiding bieden.
Om de gewenste veilige sportvereniging te bereiken is naast de gedragscode die al door alle betrokkenen is ondertekend ook nog de genoemde
opleiding gewenst.
Het geld om deze training aan de kaderleden, trainers en vrijwilligers, te bieden ontbreekt. Vanaf 2022 zal de vereniging deze kosten jaarlijks
opnemen in de begroting; door deze financiële hulp uit het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec wordt de achterstand in één klap ingelopen.
De training zal verzorgd worden door de KNV EHBO Stede Broec.

€ 1.700,-
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Bridgeclub Lutjebroek

Ledenwerfactie; incl. jeugdbridge
Dit project sluit aan bij de ambities ‘Vaardig in bewegen’ en ‘Vitale sportaanbieders’. Nieuwe leden zijn welkom bij Bridgeclub Lutjebroek. Dat geldt voor 50plussers maar in het bijzonder voor jeugdleden. Voor jeugdbridge zal daarom samenwerking worden gezocht met en activiteiten worden georganiseerd op
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. De Bridgeclub laat zich graag ondersteunen bij het uitrollen van een ledenwerfcampagne door Team
Sportservice West-Friesland. Om potentiële jeugdleden te bereiken wordt niet alleen een flyer en speciaal materiaal van de Bridgebond ingezet, maar ook
Facebookmarketing.

€ 400,24

Het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec is een startpunt
Het tot stand komen van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec is geen eindpunt maar vormt het startpunt voor het uitvoeren van 13 projecten.
Daarnaast wordt een aantal initiatieven aan sportend en nog niet sportend Stede Broec aangeboden.

•
•
•
•
•
•
•

De kerngroep wil de komende twee jaar in de huidige samenstelling blijven bestaan en tenminste vier keer verspreid over die jaren bijeenkomen. Het
doel is het monitoren van de projecten en na te gaan of er projecten zijn die extra steun kunnen gebruiken. De kerngroep zal als klankbordgroep
fungeren voor de 13 projectleiders.
Bovendien zal er professionele ondersteuning geboden worden door de buurtsportcoach van Stede Broec, Bart de Haas. Deze man van Team Sportservice
West-Friesland heeft reguliere arbeidsuren die voor een deel aan deze taken kunnen worden besteed. Echter er is extra arbeid vereist om de uitvoering van
alle projecten en de extra initiatieven in goede banen te leiden. Daarom worden 35 extra uren begroot voor een aantal taken en wordt er rekening
gehouden met enige kosten die gemaakt zullen worden voor een ‘terugkomdag’.
Het betreft onder andere de volgende taken en kosten:
Het twee maandelijks voeling houden met alle projecten; dit is bellen en verslaglegging ten behoeve van de kerngroep. Het spreekt voor zich dat dit in 2020
meer werk zal zijn dan in 2021 want in 2021 zijn de meeste projecten reeds uitgevoerd;
Het verspreid over de komende 2 jaar vier keer bijeenroepen van de kerngroep;
Het bijwonen van de bijeenkomsten van de kerngroep en hiervan een verslag maken;
De PR/reclame en organisatie van de workshops Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd;
De PR/reclame en organisatie van de theatervoorstelling ‘Positief coachen’ (2021);
De PR/reclame en organisatie van ‘Train je sportmind’;
De organisatie en kosten van een terugkomdag.
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De kerngroep bestaat de komende twee jaar uit de volgende personen:
# Ton Leijen
vertegenwoordiger van de sportorganisaties in Stede Broec
# Ria Smit
vertegenwoordiger van andere maatschappelijke organisaties in Stede Broec
# Joshua IJzer
beleidsmedewerker Sport, Gemeente Stede Broec
# Jordi Meester
adviseur lokale sport namens NOC*NSF
# Bart de Haas
buurtsportcoach Stede Broec (Team Sportservice West-Friesland)
Verwacht wordt dat door de kerngroep en de professionele ondersteuning de voortgang van de projecten geborgd is.
De projectleiders hebben reeds informatie ontvangen, waaronder een formulier dat als eindrapportage moet worden ingevuld bij beëindiging van het
project, hoe ieder project dient te worden afgerond. Ook dit ondersteunt de borging van de projecten.
Bij een aantal projecten is Team Sportservice West-Friesland betrokken bij de planontwikkeling en de uitvoering; deze professionals, de buurtsportcoach
van Stede Broec voorop, zullen helpen om de projecten op de juiste wijze uit te voeren, waardoor de realisatie van de projecten zoveel mogelijk geborgd
wordt.
Zoals beschreven bleek een aantal projecten niet te voldoen aan de criteria, zo werd beoordeeld door respectievelijk de monitor- en/of de kerngroep.
Hierdoor kwam budget vrij voor extra initiatieven in het kader van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec.
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Vier extra initiatieven om de sport in Stede Broec mee te verrijken

EXTRA

De kerngroep heeft besloten om vanuit het nog beschikbare uitvoeringsbudget in ieder geval de
volgende initiatieven te ondernemen.

A. Theatervoorstelling in het kader van ‘positief coachen’
De kerngroep wil dat het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec voor een nog grotere groep recreatieve- en wedstrijdsporters een belangrijke bijdrage
levert aan een positief sportklimaat.
Met het oog hierop haalt de kerngroep in 2021 een theatervoorstelling die gaat over positief omgaan met sportende jeugd naar Stede Broec. De voorstelling
biedt in Theater ’t Postkantoor plaats aan maximaal 190 liefhebbers, jeugd met hun ouders.
Té fanatieke ouders, incidenten rond het sporten en andere redenen waarom kinderen afhaken met sporten vormen de rode draad van de voorstelling.
Met veel humor wordt er gewerkt aan bewustwording en krijgen de bezoekers inspiratie om een andere houding in te nemen.
Tegen slechts een kleine vergoeding zullen ouders met kinderen naar de voorstelling kunnen.

B.

Een scene uit een
theatervoorstelling
van Positief Coachen
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B. Mentale trainingen voor wedstrijd- en topsporters
Wedstrijdsporters uit Stede Broec wordt eind 2020 of begin 2021 de mogelijkheid
geboden mentaal sterker te worden.
Omdat de meeste verenigingen meestal slechts enkele leden hebben die dit willen biedt
het lokale sportakkoord de kans om de krachten te bundelen.
Buurtsportcoach Bart de Haas zal namens de kerngroep de animo peilen om mee te
doen met twee workshopseries ‘Train je sportmind’.
Sportpsychologe Maren Broekens zal deze praktijkgerichte en leerzame workshops
verzorgen.
Er komt een workshopserie van vier keer 60 minuten voor de leeftijd van 12 tot en met
16 jaar. Voor de leeftijd van 17 jaar en ouder komt er een serie workshops van 90
minuten per keer. Er worden slechts 4 tot 7 deelnemers per groep toegelaten. Per
workshop wordt een mentale vaardigheid aangeleerd. Ieder krijgt opdrachten mee om
de geleerde vaardigheid in de eigen omgeving verder te ontwikkelen.
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C. Workshops Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd
In juni 2020 biedt de kerngroep de sportclubs in Stede Broec de kans om hun aantal
vrijwilligers op het gewenste aantal te brengen. Dit gebeurt met de succesmethode
‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ (MVKT). Vier workshops, tussentijdse procesmatige
begeleiding door de workshopleider en een e-learning systeem staan borg voor het
door zoveel verenigingen gewenste resultaat: voldoende vrijwilligers! De workshops
worden voorafgegaan door een inspiratiesessie.
Er kunnen minimaal zes en maximaal acht verenigingen meedoen. Bij onvoldoende
belangstelling voor MVKT wordt in september 2020 een peiling gehouden of er
belangstelling is voor ‘Meer Leden in Kortere Tijd’.

D. Terugkomdag voor alle projectindieners
In het voorjaar van 2021 worden de projectindieners met eventueel andere bij de projecten betrokkenen uitgenodigd om het resultaat, de voortgang of de
plannen ten aanzien van de projecten te bespreken. Er wordt verwacht dat men van elkaar kan leren waardoor er wellicht nieuwe mogelijkheden aan het
licht komen. Buurtsportcoach Bart de Haas zal de organisatie van deze terugkomdag op zich nemen.
Natuurlijk is iedereen die zich betrokken voelt bij het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec van harte welkom.
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De adviseur lokale sport en de ‘services’ van NOC*NSF
De adviseur lokale sport, bij het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec is dat Jordi Meester, maakt in 2020 en 2021 namens
NOC*NSF deel uit van de kerngroep. Daarnaast is het zijn taak om de behoeften aan ondersteuning van de sportaanbieders te
koppelen aan de diensten, ‘services’, die NOC*NSF kosteloos (!) biedt voor de sportaanbieders in Stede Broec.
Deze services kunnen bestaan uit trainersopleidingen, masterclasses voor besturen en/of verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de
sport. De adviseur lokale sport is de verbinder die de behoeften van de clubs samenbrengt met de juiste services. De adviseur lokale sport trekt hierin
samen op met de verenigingsondersteuners (op lokaal- en bondsniveau) die zicht hebben op de behoeften van clubs.
Tijdens de kick-off bijeenkomst op 28 november 2019 zijn de behoeften gepeild door een vragenlijst te laten invullen. Toen kwam duidelijk naar voren dat
door meerdere sportaanbieders ondersteuning gewenst is op de volgende gebieden:
✓ Werven van vrijwilligers
✓ Werven van leden
✓ Werven van meer financiën (nieuwe inkomsten genereren)

Voor deze onderwerpen is zeker belangstelling. Daarom dienen er door de adviseur lokale sport op korte termijn ondersteunende services op deze terreinen
geboden te worden. Denk hierbij aan workshops en inspiratiesessies die voor meerdere sportaanbieders toegankelijk zijn.
Bij een wat geringer aantal sportaanbieders is er behoefte aan ondersteuning op het terrein van:
•
•
•

Behoud van leden
Positief coachen
Verbeteren bestuurlijke kwaliteiten

Er zal nagegaan worden of het organiseren van themabijeenkomsten op deze terreinen in samenwerking met andere gemeenten zinvol is.
Indien een sportaanbieder behoefte heeft aan ondersteuning op gebieden die hierboven niet genoemd zijn kan dat gemeld worden bij de adviseur lokale
sport: jmeester@teamsportservice.nl Jordi Meester zal nagaan of dat geboden kan worden. Echter, de services waarvan meerdere sportaanbieders
tegelijkertijd gebruik kunnen maken krijgen in eerste instantie de voorkeur boven services waarvan slechts één sportaanbieder de vruchten wenst te
plukken. Vrijwel alle services zullen veelal ‘grensoverschrijdend’, dat wil zeggen in samenwerking met andere West-Friese gemeenten, worden aangeboden.
Door de belangstelling voor de verschillende onderwerpen met andere gemeenten te bundelen is de kans groter dat er van bepaalde services gebruik kan
worden gemaakt.
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Kansen naar aanleiding van de ontwikkeling van het
Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec
Het primaire doel van het lokaal sportakkoord is uitvoering geven op lokaal niveau aan de zes nationaal geformuleerde ambities.
Het doel van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec is niet alleen om de implementatie van maatregelen te bevorderen, maar bovenal om lokale
netwerken te bouwen/versterken. De essentie van het lokale sportakkoord is dat de sport zich ontwikkelt tot een volwaardige partner van de overheid.
Bij dit lokale sportakkoord staat niet het beleid van de gemeente centraal, maar het proces rond het maken (en daarna natuurlijk uitvoeren) van
afspraken. Het gaat hierbij om het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen de lokale overheden, de sportaanbieders en maatschappelijke partners,
zoals scholen, zorg- en welzijnsorganisaties en gezondheidszorg. Dit veronderstelt commitment tussen deze partijen; daaraan is de afgelopen tijd gewerkt.
Dat commitment wordt vastgelegd in dit akkoord, waarin ambitie, visie en de weg daarnaar toe staan beschreven.
Op deze manier boeken we voortgang op de genoemde ambities en dragen wij zorg voor het duurzaam versterken van het sportbeleid van en de
sportinfrastructuur in de gemeente Stede Broec.

Op basis van het proces dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden wordt door de sportformateur een aantal kansen gesignaleerd:

A. De projecten die niet in het akkoord zijn opgenomen bieden veelal toch kansen
Van de 18 ingediende projecten zijn uiteindelijk 13 projecten in het lokale sportakkoord opgenomen. Vijf projecten bleken (nog) niet aan de gestelde criteria
te voldoen. Dit betekent echter niet dat deze projecten niet van waarde kunnen zijn voor de sport in Stede Broec. Het is duidelijk dat zij kansen voor de
sport bieden, bijvoorbeeld als de plannen nog verder uitgewerkt worden. Daarom is het een goede zaak dat Team Sportservice West-Friesland aan de
indieners van de niet toegelaten projecten het aanbod heeft gedaan om te onderzoeken of deze projecten alsnog een vorm van ondersteuning kunnen
krijgen; vaak zal dit niet financieel van aard zijn.
De betreffende projectindieners hebben allen te horen gekregen dat zij, indien zij dat willen, hun project kunnen insturen naar de gemeente.
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B. De tijd is rijp voor samenwerking waarbij sport als middel nagestreefd wordt
Tijdens de ontwikkeling van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec blijkt dat de ambities om sport als middel in te zetten om bepaalde
maatschappelijke doelen te bereiken zowel bij sportverenigingen als andere maatschappelijke organisaties leven. In brede kring wordt onderschreven dat
sport een middel kan zijn waarmee maatschappelijke waarden nagestreefd kunnen worden. De sportaanbieders laten met dit sportakkoord zien te willen
samenwerken met andere maatschappelijke partijen, met Team Sportservice West-Friesland en met de gemeente.
Deze samenwerking met anderen is in het algemeen nog nieuw bij sportorganisaties, zoals het ook bij maatschappelijke- en culturele instellingen nog niet
altijd gewoon is om met sportorganisaties samen te werken. Dit sportakkoord, uitmondend in concrete projecten, vormt het begin van deze samenwerking
die de komende jaren ongetwijfeld uitgebouwd zal worden. Een dergelijke samenwerking zal de sport in Stede Broec naar een hoger plan tillen.

C. Best practices etaleren
Ongetwijfeld zal een aantal nu gelanceerde projecten tot successen leiden. Wanneer de geestdrift waarmee aan de projecten gewerkt is overeind blijft dan
zullen deze projecten uitgroeien tot ‘best practices’. Om meer samenwerking tussen sport en andere maatschappelijke organisaties te stimuleren en om te
bereiken dat (sport)organisaties open staan voor een nieuwe aanpak is het belangrijk dat er met de succesvolle projecten, gericht op innovatie en/of
samenwerking, aan de weg wordt getimmerd. Om dit te bereiken is monitoring door de ‘kerngroep’ tijdens de uitvoeringsfase van groot belang.

D. Het proces een les voor de toekomst
In een tijdsbestek van slechts enkele maanden heeft zich een bijzonder proces afgespeeld. Niet de overheid
speelde een voortrekkersrol in dit proces maar de energie moest vanuit het veld, dat bestaat uit een grote
diversiteit aan organisaties, komen. Dat proces waarbij de sportsector en de samenwerking met andere
maatschappelijke partijen centraal heeft gestaan is in dit sportakkoord beschreven. De kans voor de toekomst
is de constatering dat deze vorm van burgerparticipatie uitvoerbaar is en in korte tijd tot resultaten kan leiden.
Dit sportakkoord met de veelal SMART-geformuleerde projecten toont dat aan.
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Nawoord
Na een intensieve periode van nog geen vijf maanden ziet het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec het licht.
Alle hulde voor de vele betrokkenen van sport- en andere maatschappelijke organisaties. Van projectindieners tot
monitor- en kerngroep, iedereen heeft in deze uitdaging zijn ziel en zaligheid gelegd.
Bij sommigen leidden de gesprekken niet tot gewenste samenwerking of plannen bleken niet te voldoen aan de
criteria. Dergelijke tegenvallers kunnen de inwoners van Stede Broec echter aan. De blijdschap die anderen
toonden bij het horen van de honorering van het ingediende project was hartverwarmend. De passie die men voor
vereniging of organisatie aan de dag legt heeft op mij een grote indruk gemaakt.
De betrokkenen waren altijd vrijwilligers met een groot sporthart. Dat sporthart gaf blijkbaar veel energie want er
werden, ondanks en vaak ook dankzij tijdsdruk, grote stappen gezet. Hierdoor is het gelukt om tijdig dit lokale
sportakkoord tot stand te brengen. Ook de inzet van de professionals van Team Sportservice mocht er zijn; deze
partijen zullen samen met anderen de komende twee jaar alle zeilen bijzetten om geplande projecten tot een goed
einde te brengen.
Ik ben iedereen veel dank verschuldigd. Zonder dit West-Friese enthousiasme had er niet zo’n bijzonder
sportakkoord kunnen verschijnen.
De opdracht vanuit de Vereniging Sport en Gemeenten is dat de sportformateur een onafhankelijke positie
inneemt ten opzichte van alle partijen. Dit betekende niet alleen een uitdaging voor de sportformateur maar ook
voor de Gemeente Stede Broec. De gemeente stelde Joshua IJzer, beleidsmedewerker Sport, aan om de
totstandkoming van het lokale sportakkoord te begeleiden. Het getuigt van professionaliteit dat Joshua zich geen
enkele keer dwingend heeft uitgelaten over de inhoud van dit sportakkoord.
Colofon
Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec
© 2020 sportformateur Stede Broec
Ted van der Bruggen

Stede Broec, bedankt!
Ted van der Bruggen
Stede Broec, 19 maart 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,
geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van de sportformateur Stede Broec.
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