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1. Inleiding: Opmeer heeft Sport & Bewegen hoog in het vaandel 
 
Dit Sportakkoord wordt door sport- en beweegorganisaties, het bedrijfsleven, het onderwijs en 
andere maatschappelijke organisaties in de gemeente Opmeer aangeboden aan de Vereniging Sport 
en Gemeenten. 
Het is de uitwerking van de oproep om het Nationale Sportakkoord1, dat in 2018 is vastgesteld, uit te 
werken in lokale Sportakkoorden. Het Sportakkoord is vooral echter een middel om Sport en 
Bewegen en Maatschappelijke Verbinding verder te stimuleren. 
Met dit Lokale Sportakkoord Opmeer wordt aanspraak gemaakt op de door het Rijk beschikbaar 
gestelde uitvoeringssubsidie voor projecten, die in het kader van dit Sportakkoord ontwikkeld is. 
Het uitvoeringsbudget zal hiervoor worden ingezet.  
 
Vanaf de start is aangegeven dat het Sportakkoord niet alleen mooie woorden en ambities moet 
bevatten, maar waar mogelijk ook concreet wat moet opleveren. Dit past goed bij de mentaliteit van 
deze Wes-Friese gemeente. Handen uit de mouwen steken is een begrip waar men zich over het 
algemeen goed in kan vinden. 
 
In de gemeente Opmeer kan worden gesteld dat Sport en 
bewegen er goed op staat. 
De landelijke beweegnormen voor de diverse 
leeftijdsgroepen vanaf jeugd tot en met ouderen  worden 
gehaald, dan wel dicht benaderd. Ook met betrekking tot 
accommodaties is er in de relatief kleine gemeente 
Opmeer een voorzieningen niveau. 
Daarnaast kan worden gesteld dat er in de relatief kleine 
gemeente al redelijk veel initiatieven zijn te vinden, die 
raken aan de doelstellingen van dit Sportakkoord om 
meer te bewegen en vooral ook samen te werken.  
 
Proces. 
Dit Sportakkoord is tot stand gekomen in de periode januari t/m juni 2020. 
Een periode waarin Nederland grotendeels beheerst werd door één van de grootste crisissen uit de 
geschiedenis, de Corona-crisis. Het proces om tot een sportakkoord te komen werd hier ook danig 
door beïnvloed. Met name omdat persoonlijk contact in de vorm van daadwerkelijk ontmoeten na 
maart, na de gezamenlijke aftrapsessie Sportakkoord,  nauwelijks nog mogelijk was. Maar ook de 
prioriteit van betrokkenen lag begrijpelijkerwijs niet voortdurend op het gebied van Sport en 
Bewegen 
Andere communicatiemiddelen moesten worden ingezet dan aanvankelijk gepland en een beroep 
moest worden gedaan op een groot improvisatie vermogen van alle betrokkenen. 
Hiervoor is een bedankje zeker op zijn plaats. 
 
Dick Bennis                                                          
Sportformateur Opmeer  

  

                                                           
1 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-
nationaal-sportakkoord 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/06/26/nationaal-sportakkoord-sport-verenigt-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/04/prambule-deelakkoord-6-topsport-die-inspireert-onderdeel-van-het-nationaal-sportakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/04/prambule-deelakkoord-6-topsport-die-inspireert-onderdeel-van-het-nationaal-sportakkoord
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2. Het Landelijk Sportakkoord 
 
In het Nationaal Sportakkoord, dat in de zomer van 2018 is gepresenteerd, zijn zes ambities 
uitgewerkt. Kort samengevat vindt u ze hieronder. 

1. Inclusief sporten en bewegen  
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en 
bewegen. Ongeacht leeftijd, aanleg, geestelijke of lichamelijke 
beperking, geaardheid of geloofsovertuiging.  
 

  
 
2. Duurzame sportinfrastructuur  
Nederland beschikt over een functionele,  goede en duurzame 
sportinfrastructuur. 
Duurzaam betekent niet alleen energie-zuinig, maar ook goed 
onderhouden, modern, veilig en toegankelijk   
 
 

 
3. Vitale aanbieders  
 Alle aanbieders van sport en bewegen zijn   
toekomstbestendig.  
Verenigingen, commerciële sportaanbieders, 
stichtingen en evenementen-organisaties zijn 
gezond. En sterk genoeg om op langere  
termijn sport en bewegen te kunnen aanbieden. 
 
 

 
4. Een leven lang sporten  
Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. Als men 
vanaf jonge leeftijd goed leert bewegen, zal dat ook op latere 
leeftijd behouden. Hierdoor zal de drempel om te bewegen laag 
blijven 
  

  
5. Veilige en positieve sportcultuur  
Sporten en bewegen moet vooral ook leuk en natuurlijk veilig zijn. 
Iedereen moet zorgeloos aan de gang kunnen. Dat is de basis om een 
leven lang plezier te hebben in sporten en bewegen.  
 

 
 
 
6. Topsport inspireert 
Een optimaal topsportklimaat met het idee dat topsport breedtesport 
genereert en inspireert. Ook andersom zorgt goede breedtesport voor 
talentontwikkeling en topsport.  
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3. Ambities Sportakkoord Opmeer 
 
Inleiding.  
De opzet van de lokale sportakkoorden is, dat zij aansluiten  
bij (een aantal van) de hierboven vermelde ambities.  
In Opmeer zijn we met tal van organisaties op zoek gegaan 
naar mogelijkheden om deze ambities op lokaal niveau te 
concretiseren. 
Waarbij aangegeven dat in Opmeer reeds een heel gezonde 
en krachtige maatschappelijke samenwerking tussen 
organisaties bestaat.  
Wellicht een resultaat van de relatief kleine gemeente en de dorpse cultuur. 
  
Het is goed om voor de lange termijn en in een maatschappij, die in zijn algemeenheid individualis-
tischer wordt, stil te staan bij een toekomstvisie. 
Een toekomst waarin die bestaande maatschappelijke kracht van Opmeer kan worden behouden, 
waarbij nadrukkelijk sport en bewegen als één van de grote verbindende elementen kan worden  
gezien.  

Het lokale Sportakkoord is hierbij één van de bouwstenen of 
puzzelstukjes.  
Geen beperkingen om te sporten, een leven lang bewegen, samenwerken 
en over de eigen grenzen kijken bieden kansen te over om die 
verbindingen nog meer te versterken.   
 
 
 

Uiteindelijk is het doel van het lokale Sportakkoord dat er nieuwe initiatieven worden ontwikkeld 
voor sporten en bewegen, dat de samenwerking tussen organisaties wordt versterkt en dat deze 
organisaties zelf de regie nemen over deze zaken.  
 
Proces en keuzes. 
Vanaf de start van het project is een Kernteam geformeerd met vertegenwoordigers uit de 
sportaccommodaties, de sportverenigingen, de zorg, de jeugd & onderwijs en het bedrijfsleven. 
Met dit Kernteam is gedurende het proces voortdurend afgestemd over de voortgang.  
 
Met de input vanuit de aftrapsessie Sportakkoord Opmeer en vanuit de gesprekken die daarna 
gevoerd zijn met organisaties, verenigingen en met de leden van het Kernteam, zijn de zes landelijke 
ambities wat concreter gemaakt. 
Dat wil zeggen dat Duurzame Sportinfrastructuur en Topsport wat minder prioriteit krijgen in de 
uitwerking.  
Niet omdat het niet belangrijk is, maar vooral omdat in Opmeer over het algemeen in goede en 
voldoende sportaccommodaties wordt voorzien. Die verspreid liggen in de gemeente, goed onder- 
houden zijn, goed vindbaar en voor veel verschillende takken van sport. 
De topsport is zeker aanwezig in Opmeer. Denk aan Kracht en Vriendschap, waar talenten worden 
voortgebracht die op landelijk niveau presteren. Maar ook een sportman als Geert Schipper moeten 
wij hierbij vermelden. 
Echter, als speerpunt om verder te ontwikkelen, is besloten dit wat minder aandacht te geven.  



6 
 

4. Uitwerking 
 
In West-Friesland heerst vooral een mentaliteit van doeners. Deze mentaliteit laten we ook in dit 
sportakkoord terugkomen. 
Concreet betekent dat, dat de thema’s of ambities die wat meer zijn omarmd, ook wat meer invulling 
krijgen. Dat zijn de thema’s Inclusief Sporten, Vitale verenigingen en Een leven lang veilig en met 
plezier sporten. 

 
 
Naast de ideeën en initiatieven die al vroeg in het proces op tafel gelegd zijn, zijn gedurende het 
proces er ook nog vele ter inspiratie aangeboden aan de organisaties die zich met sport en bewegen 
bezighouden.  
Daaruit zijn er een aantal gefilterd, die door de deelnemers aan het Sportakkoord Opmeer, op dit 
moment, als meest kansrijk dan wel meest belangrijk worden gezien op dit moment. Waarbij 
aangetekend dat er altijd ruimte is voor nieuwe en andere initiatieven. Hoe meer hoe beter. 
 
Deze concrete projecten zullen verder worden beoordeeld door het Kernteam en vervolgens verder 
worden uitgewerkt door betrokken partijen. De uitwerking bestaat eruit dat het initiatief zoveel 

mogelijk SMART wordt gemaakt, oftewel: Specifiek 

      Meetbaar 

      Acceptabel 

      Realistisch 

      Tijdspad gebonden 

Daarnaast spelen bij de beoordeling ook nog een aantal andere criteria een rol: 
- Samenwerking tussen minstens twee partijen (verenigingen, maatschappelijke partners 
  bedrijfsleven, onderwijs)  
- Het initiatief kan leiden tot inspiratie voor of verruiming naar andere partijen. 
- Het is een nieuw initiatief of een bestaand initiatief dat in een nieuw jasje wordt gegoten.  
- Financieringsplan         
 
De initiatieven of projecten die uiteindelijk geselecteerd worden, maken indien nodig aanspraak op 
(een deel) van het budget dat voor het Sportakkoord Opmeer beschikbaar is gesteld vanuit de 
overheid. Waarbij aangetekend wordt dat de subsidie eigendom is van de samenwerkende 
organisaties voor Sport en bewegen, vertegenwoordigd door het Kernteam. Het budget voor de 
gemeente Opmeer bedraagt € 10.000 per jaar tot en met minimaal 2022.. 
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5. Shortlist initiatieven ter uitwerking 
 
Door de verschillende organisaties zijn een aantal ideeën, initiatieven en projecten naar voren 
gebracht, die als meest kansrijk worden gezien. Dan wel als het meest de moeite waard om verder 
uit te werken. De shortlist is een selectie uit een longlist van 72 ideeën. 
 
1) Uitwerken “open club gedachte” de velden gebruiken 
Met de Open-club-gedachte slaat men de handen ineen en 
zet men de poort open. Dit gedachtegoed moet leiden tot 
meer aanbod en reuring op de sportparken. 
Overdag, als er geen trainingen zijn, kunnen bijvoorbeeld 
scholen en kinderdagverblijven de velden en ruimtes 
gebruiken. Of de ouderenverenigingen komen bijeen om 
een kaartje te leggen. Of de wandelclub start haar rondje 
hier. 
Personeelsleden van bedrijven kunnen gebruik maken van de sportmaterialen. 
Administratieve taken kunnen mogelijk samen opgepakt worden. Een pool van vrijwilligers die actief 
kunnen zijn bij meer verenigingen om elkaar te helpen.  
Kortom, het beschikbaar stellen van ruimte, materialen en mensen aan niet alleen de eigen club, 
maar in een breder verband voor de gemeenschap in Opmeer. 
De open-club-gedachte kan ook worden ondersteund door bv. het Ouderenfonds met haar Derde 
Helft.  
 
2) Trimbaan-attributen in de openbare ruimte en op sportparken 
De openbare ruimte kan heel goed benut worden om bewegen te stimuleren.  
Dat kan met attributen die uitnodigen om tijdens het rondje wandelen, 
tijdens een bootcamp-sessie, tijdens het hardlopen of fietsen, oefeningen te 
doen. Of juist bij een rustpuntje of het winkelcentrum. 
Een aantal met en anderen zonder verdere instructie. Met als doel om zowel 
voor jong als oud laagdrempelig aan de slag te gaan. 
Je kunt ook denken aan fitness-apparaten die door fitnessbedrijven bij sportverenigingen worden 
gestald en daar door wachtende ouders kunnen worden gebuikt. Om de wachttijd effectief te 
gebruiken.  
Ook beweegpleinen op scholen zijn een goed middel, dat al op veel plekken in Nederland is ingericht. 
 
3) Try-outpas of 10-rittenkaart. 
Een idee dat door een aantal is geopperd om meer met bestaande 
sportpassen te doen of evt. een nieuwe pas te introduceren, waarmee 
verschillende sporten bij verschillende clubs in Opmeer kunnen worden 
beoefend. Dat kan zijn om kennis te maken met een sport of om te zien of 
een sport bij iemand past. Maar ook voor mensen met een beperking om 
te ervaren of een sport geschikt is. 
Zonder contributie-verplichtingen of onderlinge concurrentie tussen clubs. 
Kan ook worden ingezet als instrument voor mensen die het zich financieel niet kunnen veroorloven 
om lidmaatschap aan te gaan. 
 
4) Familie-tocht langs lokale telers, boeren en sportaccommodaties met 
proeverij en workshops. 
Als middel om kinderen te laten zien waar ons voedsel vandaan komt, kunnen 
(puzzel)excursies worden gemaakt, lopend of per fiets. Eventueel als aansluiting 
op projecten op school. Maar ook mogelijk in combinatie met het bezoeken van 
sportaccommodaties en presentaties en sport-workshops gedurende de tocht. 



8 
 

5) Fitheidstesten. 
Fitheidstesten zijn zeer geschikt om mensen te stimuleren om te 
bewegen.  
Ze worden vaak ingezet bij Ouderenorganisaties of in combinatie met 
bepaalde beweegactiviteiten op een club of in een wijk. Denk bv. aan 
opstarten walking sporten als football, handball, hockey en tennis. Het 
geeft mensen veel vertrouwen om veilig te gaan bewegen. Locale sportinstructeurs, 
fysiotherapeuten zouden dit prima kunnen uitvoeren ism combinatiefunctionarissen. 
 
6) Aanbieden activiteiten tijdens Gabberweek (jeugd en ouderen) 
In de gemeente Opmeer is de Gabberweek een zeer succesvol initiatief om mensen 
actief te laten zijn. Om samen met anderen activiteiten te ondernemen is 
waardevol. Het zou een goede optie kunnen zijn voor sport- en beweegorganisaties 
om meer sport- en spelactiviteiten in het aanbod op te laten nemen. Waarbij de 
aansluiting met bestaande initiatieven als Golf met Pit, Award Opmeer kan worden gezocht  
 
7) EHBO-cursussen bij verenigingen. 
Een concreet idee is om EHBO-opleidingen te verzorgen bij verenigingen. Waarbij 
de EHBO aanbiedt om te ondersteunen bij clubactiviteiten in ruil voor deelname 
aan de cursus, gebruik van de lokatie en een aantal nieuw opgeleide EHBO-ers. 
 
8) Combi-sporten. 
Er zijn veel sporten die men lang kan blijven doen, die relatief weinig materiaal 
behoeven, die nauwelijks training vergen en die ideaal zijn om op een paar plekken 
te combineren. Denk hierbij aan jeu-de-boules, biljarten, tafeltennis, badminton, 
kolven, midgetgolf, darten, koersbal). Hiermee kan je een afwisselend programma 
maken op één locatie, die mensen kan samenbrengen en verenigen. 
 
9) Olympische spelen van Opmeer. 
Een grootschalig evenement voor de hele gemeente. Teams uit wijken, uit families, uit 
sportverenigingen of andere clubs die een groot aantal verschillende sporten beoefenen 
in een korte periode. Individueel, als team, als grootouder-kind combinatie. Van denk- tot 
beweegsporten en in allerlei categoriën. 
Met officiële opening en sluiting, prijsceremonies en verder uitstraling. Een mooi 
instrument om de gehele gemeenschap te betrekken. Zowel in de organisatie als in de 
uitvoering. 
In Opmeer zijn goede sportaccommodaties beschikbaar waarop dit gerealiseerd zou kunnen worden 
als sportstimulering. 
 
10) ASM-introductie en opleiding. 
Het Athletic Skills Model is een moderne manier om met name jeugd goed te leren 
bewegen in de 10 basisvaardigheden van bewegen (vallen, vangen, gooien, 
klimmen, zwaaien, trappen, stoeien, lopen, bewegen op muziek). Een brede 
vaardigheid ontwikkelen in plaats van vroegtijdige specialisatie. 
Vergelijk het met zwemles, dat ook nagenoeg ieder kind wordt gegeven op jonge 
leeftijd. 
Om dit te kunnen aanbieden zouden verenigingen, scholen, sportinstructeurs zich kunnen verbinden. 
 
11) Cognitieve fitness. 
Een bewezen combinatie van oefeningen voor lichaam en geest om ook het brein te 
stimuleren. Waardoor reactievermogen, concentratie, omgaan met veranderingen ed. 
positief worden beïnvloed. M.n. voor Ouderen, die daardoor ”lekker in hun vel zitten.”  
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6. Hoe verder? 
 
De bovengenoemde shortlist van mogelijke initiatieven is de basis 
voor de verder uitwerking van het lokale Sportakkoord Opmeer. Het 
is samengesteld door middel van de ontvangen feedback vanuit alle 
organisaties die zich bezig houden met sport en bewegen.  
Het Sportakkoord is ook eigendom van deze organisaties. 
 
 

De volgende stap is dat organisaties zich verbinden aan de mogelijke projecten. Wie omarmen een 
project, wie wordt de voortrekker, wie sluiten zich verder aan en hoe wordt een initiatief concreet 
volgens de beschrijving in Hoofdstuk 4.  
Tijdens deze stap wordt het project heel concreet qua tijd, middelen, mensen en verwachte 
resultaat. Het budget dat vanuit het rijk beschikbaar wordt gesteld voor het lokale Sportakkoord, kan 
daarbij worden ingezet. Hoe concreter het plan, hoe beter de kansen en hoe mooier dit resultaat. 
 
Deze stap wordt in 3e kwartaal 2020 gezet in een gezamenlijke sessie van alle organisaties die zich 
bezighouden met sport en bewegen. 
Het kernteam, dat een vertegenwoordiging is van deze organisaties, heeft als taak om deze stap te 
organiseren. Samen kunnen dan keuzes worden gemaakt over inzet van de benodigde middelen in 
tijd, mensen en financiën. 
 
Voortschrijdend inzicht. 
Naast de shortlist kunnen ook voortdurend andere 
initiatieven worden aangedragen. Het Sportakkoord is een 
dynamisch akkoord met heel veel partijen en bedoeld om 
een gedachtegoed van samenwerking te realiseren. Omdat 
sportorganisaties samen veel kunnen bereiken op het 
gebied van bewegen en ook steeds meer maatschappelijke 
verantwoording daarvoor willen nemen. 
Het is Werk in Uitvoering.  
                                                 
NOC-NSF heeft ook een programma ter ondersteuning van sportorganisaties. Via de adviseur lokale 
sport wordt er veel aangeboden om specifieke hulpvragen te beantwoorden. Dat kan op het gebied 
van bestuurlijke zaken, financieel, opleiding kader, vrijwilligersbeleid en vele andere specifieke 
terreinen. 
 
Kernteam. 
Het kernteam Sportakkoord Opmeer bestaat uit: 
Sjaak Kalverboer  - Sportcentrum de Weyver 
Tamara Koopmans  - Onderwijs en jeugd 
Robert Kuin   - Ondernemersvereniging Midden-Westfriesland 
Sheila Nooijen   - Omring 
Co Schouten   - hv Meteoor 
 
Dit kernteam kan aangevuld worden met: 
Jordi Meester   - adviseur lokale sport 
Gemeente Opmeer  - beleidsadviseur Sport  
 
Gezamenlijk zullen zij het Sportakkoord Opmeer blijven uitdragen en de sportorganisaties blijven 
stimuleren om het gedachtegoed hiervan om te zetten in concrete resultaten.  
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7. Ondertekenaars 
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Gymvereniging  
Vlug & Lenig 

De Slotruiters 
  Hoogwoud 
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SKO West-Friesland 

Meer Bewegen 
Voor Ouderen 
Opmeer 


